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GEMEENTERAADSZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 

 
NOTULEN 

 
AGENDA 
 
Openbare zitting 

 
01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Financiën OCMW - Vaststellen van het budget 2017 en van 

het meerjarenplan 2014 -2022 

03 Ondersteunende diensten - Financiën Gemeente - Retributiereglement op werken aan 

nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 

04 Ondersteunende diensten - Financiën Gemeente - Budget 2017 en MJP 2017-2022 in 

BBC 

05 Bouwen en wonen - Lokale economie - Reglement betreffende de organisatie van 

kermisactiviteiten - Aanpassing 

06 Bouwen en wonen - Milieu - Nieuwe samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming 

Mechelen vzw voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak 

van de zwerfkattenproblematiek 

07 Bouwen en wonen - IVA Innova - Addendum brownfieldconvenant site Denaeyer 

08 Bouwen en wonen - IVA Innova - Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg nr. 33 

09 Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop garagegrond Gorrebroek 

10 Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop percelen verkaveling Molenweg - Laatste fase 

11 Leven en reizen - Cultuur - Subsidies Artistieke projecten - wijziging reglement 

12 Leven en reizen - Cultuur - Wijziging verhuurreglementering culturele infrastructuur 

 
 
Punten op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
Afvaltaks voor alleenstaanden 
Grafkapel De Naeyer 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
Korting voor singles op IVAREM-bijdrage 
Windmolens en zonne-energie in Willebroek 
Voortgangsrapport van het klimaatactieplan in het teken van het burgemeestersconvenant 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van meneer Marc De Laet, sp.a, overeenkomstig 

artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 

Een nieuw gokkantoor in Willebroek-Noord (deel 2) 

Kaalslag voor fietsers en motorfietsers op het gedeeltelijk heraangelegde marktplein 
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GEMEENTERAAD VAN 20 DECEMBER 2016 
 

NOTULEN 
 
 

Aanwezig : M.M. Bevers Eddy, voorzitter-burgemeester; Huyghe Tinneke, Vanwelkenhuysen Frank, 
Somers Ronald, Ceurstemont Claudia, Spiessens Luc, Bradt Maaike, schepenen ; Meeus Georges, 
De Laet Marc, Van Lerberghe Jan, Oner Murat, Reyntiens Griet, Eeraerts Kevin, Eeraerts Michel, 
Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof Sofie, Moerenhout 
Ronald, De Smedt Dirk, Van Aken Lars, Briffa Siska, Hermans Irena, raadsleden en Bauwens 
Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Moens Eddy, voorzitter; Dezaeger Nils, raadslid 
 
Raadslid Kennes Rudi wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 
 
Raadslid De Smedt Dirk komt de raadzaal binnen bij punt 5. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Bevers,  burgemeester en vervangend voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
De burgemeester vraagt de raadsleden en het publiek een minuut stilte ter nagedachtenis van 
de slachtoffers van de aanslag op de kerstmarkt te Berlijn. 
 
Op vraag van het raadslid De Laet wordt daarna ook een minuut stilte gehouden voor het 
overlijden van ere-schepen Marcel Janssens. 
 
                      
 

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
22 november 2016. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten – Financiën OCMW - Vaststellen van het budget 2017 
            en van het meerjarenplan 2014 -2022 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019 werden vastgesteld in de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 16 december 2013. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring op 17 december 2013 
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Feiten en context 
 
Wijzigende economische en sociale omstandigheden geven de noodzaak om het meerjarenplan aan te 
passen. Bovendien werd de beslissing genomen om net zoals de gemeente een meerjarenplan in te dienen 
tot en met 2022. De negatieve autofinancieringsmarge van de jaarrekening 2014 wordt door een positieve 
autofinancieringsmarge van de volgende financiële boekjaren weggewerkt. Het meerjarenplan 2014 -2022 
voldoet aan de voorwaarden van de autofinancieringsmarge. Het laatste jaar is positief en de som van de 
autofinancieringsmarges is eveneens positief. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het OCMW decreet van 19 december 2008 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 52,146 tot en met 159, 270 §1 en §2. 
Gelet op het besluit van 3 april 2009 van de Vlaamse regering houdende de uitvoering en de inwerkingtreding 
van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 
organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van 
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn (BBC). 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften, de beleidsrapporten en de toelichting ervan en van de rekeningstelsels van de gemeente, de 
provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Adviezen  
 
Na besprekingen van de wijziging van het meerjarenplan 2014 – 2021  op het managementteam van 30 
november 2016 geeft het MAT een positief advies. 
Gelet op het positief advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 9 december 2016. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :    
 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad besluit om het meerjarenplan 2014-2022, dat in zitting van  het college van  9 december 
2016 ter advies werd voorgelegd, goed te keuren. 
 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt :  
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

5.385.137 5.301.043 5.319.044 5.479.949 5.490.408 5.521.984 
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    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                      

exploitatiebudget uitgaven 17.751.401 17.791.448 19.450.179 20.776.219 20.846.997 20.946.282 21.128.196 21.219.513 21.316.198 

  ontvangsten 18.563.798 19.314.311 20.405.994 21.781.069 21.877.752 22.003.777 22.213.311 22.330.808 22.457.263 

  Totaal 812.397 1.522.863 955.815 1.004.850 1.030.755 1.057.495 1.085.115 1.111.295 1.141.065 

investeringsbudget uitgaven 439.727 8.275.291 3.331.093 568.000 333.000 150.000 173.000 210.000 155.000 

  ontvangsten  1.702.500 6.950.000 1.645.660 0 0 410.000 0 0 0 

  Totaal 1.262.773 -1.325.291 -1.685.433 -568.000 -333.000 260.000 -173.000 -210.000 -155.000 

liquiditeitenbudget uitgaven 2.091.436 1.975.381 918.815 1.763.010 1.025.755 1.052.495 1.080.115 1.106.295 1.136.065 

  ontvangsten  154.723 2.000 2.372.000 0 0 0 0 0 0 

  Totaal -1.936.713 -1.973.381 1.453.185 -1.763.010 -1.025.755 -1.052.495 -1.080.115 -1.106.295 -1.136.065 

                      

Budgettair resultaat   138.457 -1.775.809 723.567 -1.326.160 -328.000 265.000 -168.000 -205.000 -150.000 

Gecumuleerd budgettair 
resutaat vorig boekjaar     4.025.845 4.164.302 2.388.493 3.112.060 1.785.900 1.457.900 1.722.900 1.554.900 1.349.900 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    4.164.302 2.388.493 3.112.060 1.785.900 1.457.900 1.722.900 1.554.900 1.349.900 1.199.900 

bestemde gelden   2.079.000 0 120.900 568.000 333.000 150.000 173.000 210.000 155.000 

resultaat op kasbasis   2.085.302 2.388.493 2.991.160 1.217.900 1.124.900 1.572.900 1.381.900 1.139.900 1.044.900 

  
                  

Autofinancieringsmarge   -259.165 492.417 37.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

                      

financieel draagvlak   1.277.052 1.933.837 1.284.315 1.318.730 1.324.280 1.329.640 1.335.560 1.339.185 1.349.605 

exploitatieontvangsten   18.563.798 19.314.311 20.405.994 21.781.069 21.877.752 22.003.777 22.213.311 22.330.808 22.457.263 

exploitatieuitgaven exl. 
Nettokosten schulden   17.286.747 17.380.474 19.121.679 20.462.339 20.553.472 20.674.137 20.877.751 20.991.623 21.107.658 

exploitatieuitgaven    17.751.401 17.791.448 19.450.179 20.776.219 20.846.997 20.946.282 21.128.196 21.219.513 21.316.198 
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nettokosten schulden   464.654 410.974 328.500 313.880 293.525 272.145 250.445 227.890 208.540 

                      

netto periodieke 
leningsuitgaven   1.536.217 1.441.421 1.247.315 1.313.730 1.319.280 1.324.640 1.330.560 1.334.185 1.344.605 

Aflossingen   1.071.563 1.030.446 918.815 999.850 1.025.755 1.052.495 1.080.115 1.106.295 1.136.065 

Kosten van schulden   464.654 410.974 328.500 313.880 293.525 272.145 250.445 227.890 208.540 
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Artikel 2 : 

De gemeenteraad besluit om het budget 2017, dat in zitting van het college op 9 december ter advies werd 
voorgelegd, goed te keuren 
Het budget 2017  wordt vastgesteld en goedgekeurd zoals voorgesteld in bijlage. 
 
De gemeentelijke bijdrage bedraagt € 5.385.137,00 voor 2017 
 

    Budget 2017 

      

exploitatiebudget uitgaven 20.776.219 

  ontvangsten 21.781.069 

  Totaal 1.004.850 

investeringsbudget uitgaven 568.000 

  ontvangsten  0 

  Totaal -568.000 

liquiditeitenbudget uitgaven 1.763.010 

  ontvangsten  0 

  Totaal -1.763.010 

      

Budgettair resultaat   -1.326.160 

Gecumuleerd budgettair 
resultaat    3.112.060 

gecumuleerd budgettair 
resultaat    1.785.900 

bestemde gelden   0 

resultaat op kasbasis   1.785.900 

   Autofinancieringsmarge   5.000 

      

financieel draagvlak   1.318.730 

exploitatieontvangsten   21.781.069 

exploitatieuitgaven exl. 
nettokosten schulden   20.462.339 

exploitatieuitgaven    20.776.219 

nettokosten schulden   313.880 

      

netto periodieke 
leningsuitgaven   1.313.730 

Aflossingen   999.850 

Kosten van schulden   313.880 
 
15 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / Groen) 
 9 onthoudingen (sp.a / Onafhankelijk raadslid) 
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03   :   Ondersteunende diensten - Financiën Gemeente - Retributiereglement op  
            werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraad van 17 december 2013 is het retributiereglement op werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd voor de periode beginnend 1 
januari 2014 en eindigend 31 december 2016.  
 
 
Feiten en context 
 
Het bestaande retributiereglement wordt vervangen door het modelreglement – retributiereglement op 
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein-  zoals opgesteld door Eandis. Dit 
reglement wordt gestemd voor de periode van 3 jaar, beginnend 1 januari 2017 en eindigend  
31 december 2019. 
 
In dit retributiereglement worden de volgende tariefwijzigingen doorgevoerd: 
 
Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-
gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro (was 2,00 
euro), voor werken in voetpaden 1,63 euro (was 1,50 euro) en voor werken in aardewegen 0,98 euro 
(was 0,90 euro).   
 
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhouds-
werken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,09 euro (was 1 euro) per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro (was 0,50 euro) per aanwezig 
aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De financiële dienst stelt voor het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk 
openbaar domein, met daarin opgenomen de voorgestelde tariefwijziging, voor de periode beginnend op  
1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 goed te keuren.  
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Besluit :   
 
Artikel  1: De gemeenteraad keurt het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op 
gemeentelijk openbaar domein, met daarin opgenomen de voorgestelde onderstaande 
tariefwijzigingen, voor de periode beginnend op 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 
goed: 
 
a) Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openlig-
gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro (was 2,00 
euro), voor werken in voetpaden 1,63 euro (was 1,50 euro) en voor werken in aardewegen 0,98 euro 
(was 0,90 euro).   
 
b) Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en 
ter compensatie van diverse heffingen en belastingen 
 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine 
onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie 
geheven van 1,09 euro (was 1 euro) per op het grondgebied van de stad/gemeente aanwezig 
aansluitingspunt.  
 
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder 
als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro (was 0,50 euro) per aanwezig 
aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente. 
 
Eenparig akkoord 
 
Raadslid De Laet heeft een doos pralines van de voetbalclub Tisselt gekocht en laat die 
rondgaan. Schepen Spiessens biedt na de vergadering een drankje aan ter gelegenheid van 
zijn  verjaardag. 
 
 
                      

05   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Budget 2017 en MJP 2017-2022 in BBC 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
25/06/2010: goedkeuring ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) 
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s met invoering vanaf 1/1/2014 
17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van het 
besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te beslissen 
over eventuele vervroegde toetreding 
 
 
Feiten en context 
 
Het budget 2017 evenals het meerjarenplan 2017-2022 werden opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd 
in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Het directe gevolg hiervan zijn een budget en meerjarenplan, die zowel naar vorm als naar inhoud een 
fundamentele wijziging met zich meebrengen. Voortaan zijn er twee verplichte rapporteringsdocumenten  
(budget en meerjarenplan) dewelke in bijlage worden toegevoegd.  
 
Een belangrijke wijziging in de BBC is het feit dat er voortaan een dubbel financieel evenwichtscriterium moet 
aangetoond worden. Dit wordt uitvoerig toegelicht in het meerjarenplan 2017-2022. 
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Gelet op de nieuwe wijze van begroten (transactiebasis) en de korte tijdspanne waarover het meerjarenplan 
loopt heeft de toezichthoudende overheid ermee ingestemd dat het structureel evenwicht pas dient 
aangetoond te worden op het einde van de planperiode. 
 
 
Juridische grond 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus. 
 
 
Adviezen  
 
Op 30 november 2016 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over het ontwerp van budget 2017 en meerjarenplan 2017-2022 en hiervoor 
positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een verklarende 
nota van de gemeentesecretaris.  
 
Het ontwerp van budget 2017 en meerjarenplan 2017-2022 werd voorgelegd aan de raadscommissie 
financiën op 14 december 2016. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Zie bijlagen 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit om budget 2017 en meerjarenplan 2017-2022 goed te keuren. 
 
Het meerjarenplan 2017-2022 genereert, zoals vereist, voor 2022 een positieve autofinancieringsmarge van  
€ 510.167,00. 
 
14 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
10 onthoudingen (sp.a / Groen / Onafhankelijk raadslid) 
 
 
                      

05   :   Bouwen en wonen - Lokale economie - Reglement betreffende de organisatie  
           van kermisactiviteiten - Aanpassing 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Met de hervorming van de wetgeving (in werking getreden op 1 oktober 2006), werd aan de kermisuitbaters 
het lang verwachte statuut verleend.  De nieuwe wetgeving geeft minimale rechten aan elke kermisuitbater. 
Er werd een platform opgericht van gemeenschappelijke regels voor alle gemeentelijke kermisreglementen. 
De gemeente verkrijgt de nodige ruimte voor het noodzakelijk beheer ervan. 
 
Sinds 1 juli 2014 zijn de markt- en kermisreglementen een regionale bevoegdheid in het kader van de 6

de
 

Staatshervorming. De ontwerpen van gemeentereglementen voor het organiseren van ambulante en 
kermisactiviteiten mogen worden bezorgd aan de Vlaams minister van Economie - Agentschap Ondernemen 
- Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@agentschapondernemen.be. “  
 
In de gemeenteraad van 24 juni 2008 werd een gemeentelijk reglement met betrekking op de openbare 
kermissen gemeente Willebroek goedgekeurd.  

mailto:reglementen@agentschapondernemen.be
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Feiten en context 
 
In najaar 2015 werd tijdens een overleg met werkgroep kermissen besloten dat  de nieuwe ambtenaar lokale 
economie prioriteit dient te geven aan het opstellen van een kermisreglement. 
 
2016 werd als overgangsfase gebruikt worden om inzicht te krijgen in het verloop en organisatie van de 
kermissen  en kermisplannen.    
 
Voor de opmaak werd o.a.  informatie ingewonnen bij andere gemeenten, overheidsinstanties, … . 
Een aangepast reglement werd opgesteld in samenspraak met de werkgroep kermissen (verslag  
09.06.2016) en foren en op basis van het basismodel voorgesteld door VVSG  
 
Het ontwerp werd voor advies overgemaakt aan gemeentelijke diensten en vervolgens nagekeken door 
Vlaams minister van Economie - Agentschap Ondernemen - Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of 
reglementen@agentschapondernemen.be.  
 
Het reglement bepaalt de organisatie van kermisactiviteiten door middel van voorwaarden inzake toewijzing 
en inname van standplaatsen, de verhouding abonnement- losse plaatsen , de toewijzingsprocedure voor 
standplaatsen , de opschorting –de afstand – de overdracht van abonnementen alsook algemene bepalingen 
in kader van veiligheid en openbare orde.  
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet 15 juli 2005, meer bepaald art.42. 
 
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare 
markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006 en van 22 december 2009 meer bepaald de 
artikelen 8 tot en met 10 en eventuele latere wijzigingen. 
 
Koninklijk besluit van 24 september 2006 en latere wijzigingen betreffende de uitoefening en 
organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de 
artikelen 8 tot en met 24.  
 
artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement, 
 
artikel 9§ 1 van voornoemde gewijzigde wet bepaalt dat de organisatie van ambulante en  
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld  
bij gemeentelijk reglement 
 
gemeentelijk reglement van 24 juni 2008 betreffende de organisatie van de kermissen en de 
uitoefening van kermisactiviteiten. 
 
Het aangepaste reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten werd ter kennisgeving 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 9 december 2016. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Dienst lokale economie: 
De gemeente dient te beschikken over een kermisreglement.  
Een kermisreglement dat gekend is door alle actoren is noodzakelijk zowel voor de gemeente als voor de 
kermisuitbaters zodat de organisatie van kermisactiviteiten efficiënter kan verlopen, conform de wettelijke 
bepalingen. Ook een update van de kermisplannen dringt zich op. 
In het aangepast reglement dienen bepalingen opgenomen te zijn die standplaatsen buiten het 
openbaar domein (vb. deel van Heindonk-kermis) en/of buiten de openbare kermissen (vb. Klein-
Willebroek) regelen. Er dient in beide gevallen, naast toelating van de privé-eigenaar, ook steeds 
toelating gevraagd te worden aan de gemeente.  Voor kermisactiviteiten op privéterrein dient er 
geverifieerd  te worden of er toelating is van de privé-eigenaar. 

mailto:reglementen@agentschapondernemen.be
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Deze regeling brengt met zich mee dat er in  Klein-Willebroek waar de ‘vroegere’ kermis doodgebloed 
is;  zo de opportuniteit is om bij lokale evenementen kermisactiviteiten te organiseren die dan 
eventueel kunnen uitgroeien tot een ‘volwaardige’ kermis . 
 
De werkgroep kermissen brengt tijdens het overleg van 9/06/2016 zijn opmerkingen/advies over (zie 
verslag in bijlage) o.a.  

 Afbraak foor/ oprijden kermiswagen. Er dient gezocht te worden naar een vlot maar veilig verloop 
van de  afbraak (oprijden van de kermiswagens de laatste kermisdag) en minimum aan 
nachtlawaai  

 Werkgroep adviseert dat het goed is om tijdens Willebroek Halfvasten-, Augustus- en 
Jaarmarktfoor geen andere kermis of kermisactiviteiten in de gemeente toe te laten. 

 afplakken van elektriciteitskabels tijdens foor is moeilijk realiseerbaar, gezien type kabels die ze 
gebruiken. Bovendien laten de (weers)omstandigheden het ook niet altijd toe om dit lange tijd af te 
plakken. 

 Momenteel is er geen sluitingsuur: maar een sluitingsuur om 23u op weekdagen en 24u in het 
weekend is realistisch. 

Adviezen werden aangevraagd aan de gemeentelijke diensten op 21 juni 2016 en Vlaams Minister via 
Agentschap Ondernemen op 1 augustus 2016. 
 
Gemeentelijke diensten (openbare werken, milieu & mobiliteit) juni 2016 : 
Geen bijkomende opmerkingen 
Enkel is het is het de bedoeling dat zij opstellen in de Stadionlaan, of op de parking van De Schalk.  
Mogelijk hebben we ze vroeger al eens gezien op de parking, maar nu lijkt het anders 
verwoord.  Misschien even checken bij politie of zo? 
 
Brandweer: 
Geen advies ontvangen   
 
Agentschap Ondernemen 8/08/2016: 
Het aangepast reglement van Willebroek betreffende de organisatie van kermisactiviteiten is conform de 
wettelijke bepalingen. 
 
 
Financiële gevolgen  
 
Niet van toepassing  
 
Communicatie:  
 
Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten zal binnen de maand na de aanneming ervan 
verstuurd worden naar de Vlaamse minister van Economie t.a.v. Agentschap Ondernemen - Koning Albert II-
laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@vlaoi.be 
 
Bovengenoemd reglement zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website 
gepubliceerd  worden 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het aangepaste reglement betreffende de organisatie van 
kermisactiviteiten. 
Dit reglement vervangt het reglement van 24 juni 2008 met betrekking tot de organisatie van de 
kermissen en de uitoefening van kermisactiviteiten 
 
Eenparig akkoord 

mailto:reglementen@vlaoi.be
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06   :   Bouwen en wonen - Milieu - Nieuwe samenwerkingsovereenkomst  
           Dierenbescherming Mechelen vzw voor het onderbrengen en opvangen van  
           kleine huisdieren en de aanpak van de zwerfkattenproblematiek 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Sinds 2014 hanteert onze organisatie een Meerjarenplan 2014-2016 (Beslissing GR 17/12/2013) 
met daarin ook aandacht voor een diervriendelijk beleid ten aanzien van zwervende, verloren of 
achtergelaten dieren (honden, vogels, konijnen, huiskatten, ….). in onze gemeente, alsook een 
bijzondere aandacht voor een diervriendelijk beleid ten aanzien van de zwerfkatten. 
 
Het college besliste in zitting van 18 december 2015 een overeenkomst aan te gaan met 
Dierenwereldkruis vzw – Hemelrijken 24 – 2890 St. Amands voor de duur van één jaar, vanaf 1 
januari 2016, voor de ophaling van zwervende, verloren, gewonde of achtergelaten dieren met 
uitzondering van de zwerfkatten. Deze overeenkomst werd opgezegd door de Gemeente Willebroek 
dmv een aangetekend schrijven op 23/09/2016 zoals vermeld in het CBS van 30/09/2016. Door de 
niet altijd even vlotte samenwerking van de voorbije jaren werd beslist Dierenwereldkruis St.Amands 
niet op te nemen in de nieuwe onderhandelingsprocedure.  
 
Het college besliste in zitting van 18 december 2015 om in het kader van het zwerfkattenbeheersingsproject 
een overeenkomst aan te gaan met A.D.M.A. – Weymoutlaan 18 – 2960 Brecht voor de duur van één jaar, 
vanaf 1 januari 2016. Deze overeenkomst werd opgezegd door A.D.M.A. d.m.v. een aangetekend schrijven 
op 16/09/2016 zoals vermeld in het CBS van 30/09/2016. 
 
 
Feiten en context 
 
Een nieuwe onderhandelingsprocedure werd inmiddels opgestart en 3 instanties werden aangeschreven. 
ADMA heeft zelf laten weten dat ze niet geïnteresseerd zijn in een verdere samenwerking. 
2 verenigingen hebben gereageerd en een offerte ingediend. 
 
Zwerfpoezen Rupelstreek 
 

 Voorwerp: 
- De overeenkomst heeft tot voorwerp het beheersen van zwerfkatten die zich bevinden 

op het grondgebied van de gemeente Willebroek.  
 

Dierenbescherming Mechelen VZW 
 

 Voorwerp: 
- Dierenbescherming Mechelen VZW stelt ons twee overeenkomsten voor, één voor het 

onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en één voor de aanpak inzake de 
zwerfkattenproblematiek. 

 
 
Advies Milieudienst 
 
Om reden van vereenvoudiging verkiezen wij vanaf volgend jaar te werken met één enkele organisatie, zowel 
voor de opvang van kleine huisdieren als de aanpak van de zwerfkattenproblematiek (Omwille van 
plaatsgebrek kan Zwerfpoezen Rupelstreek geen andere dieren opvangen dan katten).  
Ook in het kader van de politiezone Mechelen-Willebroek is een samenwerking met Dierenbescherming 
Mechelen VZW een logische stap aangezien veel dieren ook via de politiediensten onderdak vinden bij een 
dierenbescherming/dierenasiel. 
 
Tenslotte is er reeds een succesvolle samenwerking met de Stad Mechelen en enkele omliggende 
gemeentes. 
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Duur van de overeenkomsten : 
- 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar van jaar tot jaar, opzegbaar mits inachtneming van een 

opzeggingstermijn van 3 maanden 
 

 Voorwaarden overeenkomst voor het onderbrengen en opvangen van kleine 
huisdieren: 

 

 Jaarlijkse toelage: 
 

 Ophaling dieren: 

- Kosten ophaling dieren: € 25 bij vervoer tijdens openingsuren en €50 bij vervoer op zon- en 
feestdagen.  
 

 Afspraken:  

- Zwervende, verloren, achtergelaten, door de eigenaar of met volmacht eigenaar afgestane, 
mishandelde en/of verwaarloosde of in beslag genomen kleine huisdieren op het 
grondgebied Willebroek kunnen zowel door inwoners, gemeentediensten, brandweer als 
lokale politiediensten of organisaties die in opdracht van deze handelen, aan het asiel 
overgedragen worden. Bij afgifte wordt steeds een afgifteformulier ingevuld.  

- Dierenbescherming Mechelen vzw laat de dieren niet inslapen, tenzij alle alternatieven 
geprobeerd zijn en er geen mogelijkheden meer resten om het dier te herplaatsen.  

- Dierenbescherming Mechelen vzw registreert elk opgenomen en geadopteerd dier, via 
standaardformulieren. Zij houden hier ook een register van bij dat te allen tijde door het 
gemeentebestuur consulteerbaar is.  

 
Honden: 

- Kosten voor afhaling zijn alleen van toepassing op inbeslagname, ongeacht het aantal, deze 
kosten worden ook doorgerekend aan de eigenaars van de honden. Eveneens worden alle 
andere kosten doorgerekend aan de eigenaars van de honden.  

 

 Voorwaarden overeenkomst inzake de aanpak van de zwerfkattenproblematiek: 
 

 Voorwerp: 
- De overeenkomst heeft tot voorwerp het beheersen van zwerfkatten die zich bevinden 

op het grondgebied van de gemeente Willebroek.  
 

 Afspraken:  
- De gevangen zwerfkatten worden door de Dierenbescherming Mechelen vzw 

geregistreerd volgens een formulier en ten spoedigste toevertrouwd aan de 
contractdierenarts van de vzw die: 

 De kattinnen steriliseert 
 De katers castreert 
 De katten ontwormt en ontvlooit 
 De behandelde katten merkt met een knip in het oor 
 De katten die lijden aan kattenaids of een andere ongeneeslijke ziekte, 

euthanaseert 
- De behandelde zwerfkatten worden door de Dierenbescherming Mechelen vzw na 

herstel ten spoedigste terug vrijgelaten op de vangplaats, tenzij dit om objectieve 
redenen niet mogelijk is. 
 

Samenvatting 
 
De milieudienst adviseert om de vraag van Dierenbescherming Mechelen vzw om een jaarlijkse toelage te 
betalen van 0,25€ per inwoner (voor +/- 26.000 inwoners = €6.500) toe te staan voor de 
samenwerkingsovereenkomst voor het onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren. Het budget werd 
reeds verhoogd en zou moeten volstaan. 
 
Om een goede opvolging te verzekeren zouden we blijven werken met opvolgformulieren, die in het register 
van Dierenbescherming Mechelen vzw bijgehouden worden. 
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De milieudienst adviseert om akkoord te gaan met de vraag van Dierenbescherming Mechelen vzw met de 
prijzen te betalen aan dierenartsen voor de opvolging van de zwerfkattenproblematiek. 
 
De milieudienst adviseert om voor beide zaken een contract aan te gaan voor 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar 
met telkens 1 jaar en opzegbaar door beide partijen met aangetekend schrijven en opzegperiode van 3 
maand.  

 
 

Juridische grond 
 
Meerjarenplan 2014–2019 (Beslissing GR 17/12/2013): LEEF004 – “We blijven aandacht hebben voor 
dierenwelzijn” (Beleidsdomein: LEEFCOVEI – Leefomgeving, Lokale Economie, Veiligheid, 
Beleidsveld 0470 – Dierenbescherming, Beleidsitem 047000 – Dierenbescherming-Algemeen). 
 
Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, gewijzigd door:  

 de wet van 26 maart 1993 (MB 09/07/93)  

 de wet van 4 mei 1995 (MB 28/07/95) 
 
KB van 18 mei 2001 (BS 04/07/01) betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met 
oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. 
Dierenwelzijnsplan goedgekeurd in gemeenteraad van 23 september 2008.            
 
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dierenbescherming Mechelen VZW voor het 
onderbrengen en opvangen van kleine huisdieren en de aanpak van de zwerfkattenproblematiek werd 
ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 2 
december 2016. 
                       
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Voorstel budget 2017 
 

Financiën – Erelonen Dierenartsen 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €7.000 Actie: LEEF004003006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 6139999 2017 

 

Financiën – Dierenwelzijn 

Visum :  X  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €6.500 Actie: LEEF004002006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 6493000 2017 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
een overeenkomst met Dierenbescherming Mechelen VZW, Slachthuislaan 3, 2800 Mechelen aan te gaan 
voor de duur van één jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar en opzegbaar door beide partijen met 
aangetekend schrijven en met een opzegperiode van 3 maand, dit zowel voor de opvang van kleine 
huisdieren als de aanpak van de zwerfkattenproblematiek.  
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het betalen van een onkostenvergoeding aan Dierenbescherming Mechelen VZW van 
€0,25 per inwoner voor het opvangen van kleine huisdieren, 80% te factureren in het eerste kwartaal en 20% 
na ontvangst door de gemeente van de opvangcijfers van het voorgaande jaar; 
 
Eenparig akkoord 
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07   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Addendum brownfieldconvenant site Denaeyer 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 30 maart 2007werd door de Vlaamse Regering  een decreet betreffende de Brownfieldconvenanten 
goedgekeurd, het decreet werd op19 juni 2007 in werking gesteld; 
 
Het decreet Brownfieldconvenanten voorziet in een facilitair kader voor de herontwikkeling van Brownfields, 
dit tot de realisatie van economische, sociale of ecologische meerwaarden; 
 
De Brownfieldconvenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht tussen enerzijds de Vlaamse Regering en 
anderzijds de betrokken actoren (projectontwikkelaars, eigenaars en financiers) en de regisseurs (publieke 
partners); 
 
De Brownfieldconvenant is in essentie een facilitaire kaderovereenkomst waarbij de Vlaamse Regering, de 
actoren en de regisseurs een inspanningsverbintenis aangaan;  binnen de convenant worden door de 
verschillende partijen (kan ook bilateraal) realisatieconvenanten aangegaan waarbij naast de 
inspanningsverbintenissen ook  resultaatsgebonden verbintenissen mogelijk zijn; 
 
Na kennisname van voormeld decreet met betrekking tot  Bronwfieldconvenanten werd door de NV Vaartland, 
gemachtigd door de eigenaar “Denaeyer Papier NV in vereffening”, besloten dat het afsluiten van een 
Brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering een belangrijke meerwaarde zou kunnen betekenen; 
 
De private ontwikkelaar NV Vaartland heeft , conform de voorwaarden van het decreet, een dossier tot 
ontvankelijkheid ingediend; 
 
Op 10 juli 2008 werd het ingediende Brownfieldproject “Site Denaeyer Willebroek”, samen met 41 andere 
projecten als gegrond en ontvankelijk bevonden; 
 
Op 18 juli 2008 werd door de Vlaamse Regering beslist om de onderhandelingen op te starten met de 
betrokken actoren van in de 42 Brownfield-dossiers; 
 
Op 6 juni 2009 werd tussen de actoren NV Vaartland (0449.083.076), de NV Denaeyer Papier in vereffening 
(0428.487.897) en de regisseurs de Gemeente Willebroek, Het Provinciebestuur Antwerpen, OVAM, 
Waterwegen en Zeekanaal NV en het Vlaams Gewest een brownfieldconvenant (Bijlage 1) afgesloten 
betreffende de ontwikkeling van de site van de oude papierfabriek Denaeyer tot een aantrekkelijke woon- en 
werkomgeving (hierna: het “Brownfieldconvenant”). In het Brownfieldconvenant werd een strategisch 
masterplan voorgesteld voor een zone van 20 ha (het “Projectgebied”). 
 
 
Feiten en context 
 
Voor de ontwikkeling van de “Site Denaeyer Willebroek” was een onderzoek inzake woningprogrammatie 
alsook een herbestemmingstraject noodzakelijk. 
De provincie Antwerpen heeft zich via het brownfieldconvenant geëngageerd om de nodige input en 
ondersteuning te geven in deze processen. 
 
Het aspect van de woningprogrammatie is mee opgenomen in de partiële herziening van het provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd door de minister in 2010).  
 
Het herbestemmingstraject is afgerond in kader van het gemeentelijk RUP ‘Denaeyer’ (goedgekeurd door de 
gemeente Willebroek in 2013). 
 
Omwille van het feit dat de provinciale inbreng op deze ruimtelijke processen – zoals hierboven vermeld – is 
voltooid, is er door de stuurgroep van 19 januari 2016 omtrent de voortgang van het Brownfieldconvenant 
ingestemd met de uittreding van de provincie uit het Brownfieldconvenant. 
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Voor de realisatie en aanleg infrastructuur in uitvoering van de brownfieldconvenant werd door de NV 
Vaartland een recht van opstal Verleend aan de NV Mediapar. 
 
Voor de ontwikkeling en invulling van het historisch plein en kantoren werden inmiddels tussen NV Vaartland 
en de BVBA HIVERLI, BM Het Machinehuis en BVBA Hotel Essenza verkoopsovereenkomsten afgesloten. 
 
Teneinde de bepalingen in de Brownfieldconvenant te doen naleven wordt in de stuurgroep voorgesteld dat 
de BVBA HIVERLI, BM Het Machinehuis, BVBA Hotel Essenza en NV Mediapar als actoren in de convenant 
worden opgenomen.  
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de ‘Brownfieldconvenant’ betreffende de ontwikkeling van de site van de oude papierfabriek 
Denaeyer d.d. 6 juni 2009;  
 
Gelet op de ‘Realisatieconvenant’ betreffende de uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ 
d.d.19 december 2012; 
 
 
Adviezen  
 
Gelet op het feit dat de provinciale inbreng op deze ruimtelijke processen voltooid is, is er door de stuurgroep 
van 19 januari 2016 omtrent de voortgang van het Brownfieldconvenant ingestemd met de uittreding van de 
provincie uit het Brownfieldconvenant. 
 
Verbintenissen van de Toetredende Actoren: 
• De Toetredende Actoren verbinden zich tot  het naleven van het Brownfieldconvenant. 
• De Toetredende Actoren verbinden zich om alle huidige en toekomstige verplichtingen verbonden 

aan het goed na te leven die voortvloeien uit het Brownfieldconvenant. 
 

Ten minste zijn volgende projectgebonden bepalingen in het Brownfieldconvenant van toepassing: 
- de eigenaar van de gronden willen de site van de oude papierfabriek De Naeyer herontwikkelen tot 
een aantrekkelijk woon -en werkomgeving die zal bijdragen tot de ruimtelijke en historische 
herwaardering van de gemeente;  
- intentie tot renovatie en integratie van bestaande cultuur-historische bouwelementen; 
- de watertoren is een beschermd monument, deze toren zal behouden blijven en wordt geïntegreerd 
in het project; 
- streven naar een efficiënte samenwerking tussen de verschillende Actoren en Regisseurs ten einde 
de looptijd van de ontwikkeling te beheersen. 

 
De eigendommen verworven door de toetredende actoren BVBA HIVERLI, BM Het Machinehuis en BVBA 
Hotel Essenza worden aangeduid op het plan in bijlage aan het addendum. 
 
Het recht van opstal van NV Mediapar wordt eveneens op dit plan weergegeven. 

 
De duurtijd van het Brownfieldconvenant wordt met 7 jaar verlengd (zijnde tot 6 juni 2026). 
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Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 : 
het ontwerp van het addendum aan de ‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ met betrekking tot de 
uittreding van de provincie Antwerpen als regisseur, de toetreding van de actoren - BVBA HILVERLI -  
BM Het Machinehuis - BVBA Hotel Essenza - NV Mediapar en de verlenging van de duurtijd van de 
brownfieldconvenant met zeven jaar; 
 
Artikel 2 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

08   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg  
            nr. 33 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurtweg nr.33 is gelegen ten noorden van de N16 en doorheen de verkaveling Merkezeel. 

 
Uittreksel uit de atlas der buurtwegen 
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De buurtweg nummer 33, die op de atlas van de buurtwegen wordt weergegeven is in de praktijk niet meer 
waarneembaar.  
 
In het kader van de ontwikkeling van site Akkerlaan dient een procedure opgestart te worden tot afschaffing 
van de buurtweg nr. 33.   
 
 
Feiten en context 
 
De machtiging tot afschaffen van de buurtweg nr. 33 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
  

 De buurt- en voetweg is al geruime tijd niet meer waarneembaar op het terrein en dus niet meer in 
gebruik. 

 Op het traject staan een aantal (recente) gebouwen die een herstel van de oorspronkelijke buurtweg 
verhinderen. 

 Voor de site werd een stedenbouwkundige studie opgemaakt als handleiding voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende alternatieven geïntegreerd die de continue verbinding 
garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke buurtweg. 
 
 

Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 februari 1956 
betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gepubliceerd 
in het BS  van 15 april 2014; 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Deze aanvraag tot afschaffing kadert binnen het project site Akkerlaan van de sociale 
huisvestingsmaatschappij.  
In totaal zijn er drie individuele aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en één dossier tot 
aanleg/inrichting van de site ingediend. 
 
Enerzijds het bouwen van 5 urban villa’s waarbinnen 80 appartementen worden ondergebracht, alsook het 
voorzien van 47 woonentiteiten verdeeld over twee bouwvelden en het bouwen van 83 woningen en 1 ADL-
cluster.   
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Gelet op het feit dat een woonverkaveling werd goedgekeurd op 3 maart 1983 door de gemachtigd 
ambtenaar waarbinnen lot 54 en 95 gelegen zijn op de buurtweg. 
 
Gelet op het feit dat de buurtweg sedert lange tijd niet meer zichtbaar waarneembaar is en niet meer 
in gebruik is (zie luchtfoto’s in bijlage). 
 
De weg bezit geen bijzondere natuurwaarde, landschappelijke of historische waarde. 
 
De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a. en is daardoor niet meer zichtbaar in het landschap. 
 
In zitting van 2 september 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord tot afschaffing van de 
buurtweg chemin nr. 33. 
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg/chemin nr. 33.  
Het college van burgemeester en schepenen besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te 
leggen aan een eerstvolgende gemeenteraad.”  
 

In de gemeenteraadszitting van 27 september 2016 werd het ontwerpplan en motivatienota tot 
afschaffing van buurtweg nr. 33 te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van het Gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de Gemeenteraad, in zitting van 27 september 2016, 
besloten heeft de buurtweg nr.33, uit de atlas van de buurtwegen van Willebroek, af te schaffen 
overeenkomstig de plannen opgemaakt door landmeter-expert Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 
Willebroek en onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 
 
Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 24 oktober 2016 tot en met 22 november 2016; 
 
Er werden naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek geen adviezen, klachten of bezwaarschriften 
ontvangen;   
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 33; 
 
 

 

Inplantingsplan site Akkerlaan 
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Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en motivatienota tot afschaffing van buurtweg nr.33 te Willebroek in bijlage definitief vast te 
stellen; 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het dossier ”afschaffing buurtweg nr.33” ter 
goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen voor te leggen; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

09   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop garagegrond Gorrebroek 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In vorige legislaturen werden door de Regie voor Grondbeleid krotwoningen en gronden verworven 
met het oog op de herwaardering van Willebroek Noord, in het bijzonder de Appeldonkstraat en het 
binnengebied Gorrebroek; 
 
De percelen grond werden destijds door de Regie voor Grondbeleid aangekocht ter bestrijding van leegstand, 
verkrotting en de herontwikkelingen binnengebied Gorrebroek. 
 
Bij de projectontwikkeling Gorrebroek werden tevens kavels ontwikkeld voor de oprichting van garages-
autostallingen; 
 
Bij oprichting van het IVA INNOVA werden de goederen van de voormalige Regie voor Grondbeleid door het 
IVA overgenomen; 
 
In het jaaractieplan 2010 en 2011 van het IVA INNOVA werd de verkoop van het perceel bouwgrond gelegen 
hoek Appeldonkstraat-Gorrebroek , gekend ten kadaster 1

ste
 afdeling sectie A nrs.309/R/4 en 309/S/4, 

weerhouden als project nr. 5;  
 
In huidige legislatuur zijn deze percelen mede opgenomen in het actieplan LEEF003004003 “Project garages 
Gorrebroek”; 
 
 
Feiten en context 
 
De voormelde grondpercelen 1

ste
 afdeling sectie A nrs.309/R/4 en 309/S/4, voor de bouw van garages, 

werden reeds eerder te koop aangeboden , dit via de website, plaatselijke weekbladen en een verkoopbord 
ter plaatse; 
 
In oorsprong bedroeg de verkoopprijs € 5.000,00, deze werd in 2015 nog bijgesteld naar € 3.500,00; 
 
Ook met de bijgestelde verkoopprijs van € 3.500,00 per bouwperceel heeft zich geen enkele kandidaat-koper 
aangemeld; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
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Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Onlangs heeft zich het echtpaar  A. POLAT-F.YENER, wonende Stapelstraat 34 te 2830 Willebroek, 
aangeboden als kandidaat-koper; 
 
In de Raad van 22 november 2016 werd de aankoop van perceel 309/R/4 door voormelde echtpaar 
goedgekeurd; 
 
Bijna gelijktijdig heeft zicht op de gemeente ook de heer Gerry WILLOCKX, wonende Appeldonkstraat 35 
aangeboden , dit met de zelfde wens om ene perceel grond voor garage te verwerven; 
 
Gelet op het feit dat ook zijn woning niet beschikt over een autobergplaats; 
 
Gelet op het feit dat de heer Willockx in de directe nabijheid van Gorrebroek woont, doch dit zonder de 
mogelijkheid om in de toekomst op eigen perceel een garage op te richten; 
 
Gelet op de parkeerdruk in het bouwblok Appeldonkstraat-Stapelstraat-Vaartstraat; 
 
Ingevolge een vergelijkende studie met betrekking tot de grondprijzen de bijgestelde prijs van € 3.500,00 te 
behouden; 
 
Overwegende dat de kandidaat-koper het perceel gelegen te Willebroek 1

ste
 afdeling sectie A met nr. 309/S/4 

met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m² wensen aan de te kopen; 
 
De heer Gerry WILLOCKX, wonende Appeldonkstraat 35 te 2830 Willebroek hiervoor een aankoopbelofte 
heeft ondertekend; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Ontvangst van € 3.500,00 op het investeringskrediet “Project garages Gorrebroek”; 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
 
Artikel 1 : 
De verkoop van een perceel bouwgrond in eigendom van de gemeente en haar IVA INNOVA gelegen 
te Willebroek, 1

ste
 afdeling sectie A nr. 309/S/4 volgens kadaster met een oppervlakte van 18m² aan 

de heer Gerry WILLOCKX, wonende Appeldonkstraat 35 te 2830 Willebroek, dit tegen de prijs van € 
3.500,00;  
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente kan 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
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10   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop percelen verkaveling Molenweg –  
            Laatste fase 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het jaaractieplan IVA INNOVA werd vanaf 2010 onder “project nr.8 Molenweg” de ontwikkeling en verkoop 
van woonkavels voorzien; 
 
Ter uitvoering project nr. 8 van het jaaractieplan 2010-2012 werd door het IVA INNOVA aan Jan Foqué BVBA 
opdracht gegeven tot opmaak van een verkavelingsontwerp; 
 
Het verkavelingsontwerp omvat zestien kavels voor aaneengesloten en halfopen bebouwing en waarbij de 
oppervlakte op kavelniveau zich situeert tussen 244 en 570m², dit met de bedoeling “betaalbare” kavels te 
kunnen aanbieden;  
 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn in overeenstemming met het BPA nr.21 en voorzien in compacte 
doch voldoende ruime bouwvolumes; 
 
Het verkavelingsontwerp werd de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007 door het College van 
Burgemeester en Schepenen vergund; 
 
 
Feiten en context 
 
Overwegende dat ingevolge het “Grond- en Pandendecreet” de gemeente gehouden is te voldoen aan de 
zogenaamde “sociale last” werden de kavels 1 tot en met 3 aan de diverse “huisvestingsmaatschappijen” 
aangeboden; 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine landeigendom van Mechelen en omstreken C.V. is ingegaan op 
ons aanbod en heeft in haar RvB d.d. 24 maart 2011 besloten de kavels 1 tot en met 3 te verwerven dit tegen 
“geschatte venale” waarde; 
 
Gelet op de reservatie en voorafname van de zogenaamde last (kavels 1 tot en met 3) werden bij realisatie 
enkel de kavels 4 tot en met 16 op de private markt aangeboden; 
 
Gelet op het feit dat reeds voldaan werd aan de “sociale last” ingevolge het Grond- en pandendecreet werd 
voorgesteld de resterende kavels  te verkopen tegen marktconforme prijzen; 
 
Hiervoor werd een verkoopwaarde van 300,00 euro per m² vastgesteld; 
 
Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het private aanbod eerder terug te vinden is in de 
ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs werd voorgesteld enkele beperkende bijzondere voorwaarden op 
te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te sluiten; 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet de op de verkavelingsvergunning de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007; 
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Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 1

ste
 fase verkaveling Molenweg in de raad van 20 maart 

2012; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 2

de
 fase verkaveling Molenweg loten 9 tot en met 15 in de 

raad van 24 februari 2015; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het feit dat van de kavels 4 tot en met 16 reeds verkocht zijn; 
 
Gelet op de gewijzigde wetgeving het “Grond- en Pandendecreet” ; 
 
Gelet op de besluitvorming van de RvB van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom 
Mechelen de dato 26/02/2015 waarbij volgende wordt voorgesteld: 
 

Niet te voorzien in een kleinschalig project van 3 sociale koopwoningen op de percelen 1, 2 en 3 van 
de gemeentelijke verkaveling ‘Molenweg’ te Willebroek. 
De gemeente Willebroek voor te stellen de kavels zonder meer aan private kandidaat-kopers te 
verkopen…..(cfr. De sociale last niet meer kan opgelegd worden blijkens het daarover door het 
grondwettelijk hof uitgevaardigd arrest); 
 

Gelet op de melding van Ruimte Vlaanderen waarbij bevestigd wordt dat voor de verkoop van kavels 1, 2 en 
3 van de verkaveling ‘Molenweg’ geen verkavelingswijziging nodig is; 
 
Stelt het IVA voor de kavels 1, 2 en 3 van de verkaveling ‘Molenweg’ te koop aan te bieden aan private 
kandidaat-kopers. 
 
De verkoop zal doorgaan aan dezelfde voorwaarden als voorgaande kavels 4 tot en met 16:  
 

 De kavels 1 tot en met 3 worden aangeboden aan de venale verkoopprijs van 300,00 euro/m²; 

 Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het huidige private aanbod eerder terug te 
vinden is in de ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs wordt voorgesteld enkele beperkende 
bijzondere voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te sluiten; 
 

Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met de bouw 
van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van het verlijden van 
de notariële verkoop. 
 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in geval van 
gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot wederinkoop van het 
perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de oorspronkelijke verkoopprijs, te 
verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een boete te 
betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere schadevergoedingen, de hierna 
vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode van vijf 
jaar na aankoop van het perceel; 
 -een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
 -een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
 aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
 
In geval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen alle voorwaarden en sancties. 
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De publicatie en toewijzingsvoorwaarden: 
Publicatie: 
1) de publicatie van voorliggende verkaveling zal in de plaatselijke weekkranten en via IMMO web 
verschijnen; 
2) op datum van de publicatie in de weekkranten zullen ook diegenen die reeds vroeger hun           
kandidatuur stelden (kandidaten voor de toekomst door de gemeente te ontwikkelen             
verkavelingen worden door het IVA in een mailmap bijgehouden), per e-mail de publicatie         
ontvangen  
 
Toewijzing: 
1) de kandidaturen worden zowel schriftelijk als per e-mail aanvaard; 
2) de kandidaatkopers worden in volgorde van hun kandidatuurstelling door het IVA INNOVA       
uitgenodigd; 
3) de percelen worden toegewezen in volgorde van indiening kandidatuur(bij e-mails wordt de datum 
en uur van verzending genoteerd) en na uitnodiging waarbij een aankoopbelofte ter ondertekening  
zal  worden aangeboden; 
4) na voorlopige toewijzing door het IVA INNOVA zal het definitieve verkoopdossier ter goedkeuring       
naar de gemeenteraad doorverwezen worden; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De 2

de
 faseverkaveling Molenweg is opgenomen in meerjarenplanning en budget 2016. 

AR: 2600000  Beleidsitem 061090    Actie : LEEF 0030040005 : Project Verkaveling Molenweg  
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1   
de verkoop percelen 1, 2 en 3 van de verkaveling Molenweg met referentie            
V20110007 door het IVA INNOVA, dit tegen de  waarde van 300,00 euro per m²; 
 
Artikel 2   
de bijzondere voorwaarden en sancties die aan de verkoop van percelen 1 tot en met 3 van de       
verkaveling ‘Molenhof’ verbonden zijn: 
 
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met de bouw 
van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van het verlijden van 
de notariële verkoop. 
 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in geval van 
gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot wederinkoop van het 
perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de oorspronkelijke verkoopprijs, te 
verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een boete te 
betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere schadevergoedingen, de hierna 
vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode van vijf 
jaar na aankoop van het perceel; 
-een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
-een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd aangevraagd 
in geval van een onbebouwde perceel; 
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In geval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen alle voorwaarden en sancties. 
  
Artikel 3  
de toegepaste publicatie – en toewijzingsvoorwaarden; 
 
Artikel 4 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

11   :   Leven en reizen - Cultuur - Subsidies Artistieke projecten - wijziging reglement 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Om Willebroekse verenigingen en organisaties te stimuleren bijzondere of vernieuwende artistieke 
projecten te organiseren die buiten de reguliere werking vallen, werd hiervoor een subsidiereglement 
opgesteld. 
 
 
Feiten en context 
 
Jaarlijks doen verschillende verenigingen een beroep op deze subsidie. Op advies van de adviesraad 
De Kunsten wordt de toekenning van de  projectsubsidie artistieke projecten  voor eenzelfde project 
beperkt tot 3 jaar, met de bedoeling nieuwe initiatieven te stimuleren en verenigingen aan te zetten om 
deze initiatieven uiteindelijk binnen de reguliere werking op te nemen. 
Tevens wordt volgende paragraaf  uit het reglement geschrapt: “De subsidies worden slechts 
toegekend op voorwaarde dat het gemeentebestuur de toelage van de Vlaamse Gemeenschap voor 
subsidiëring  van initiatieven rond gemeenschapsvorming  
(1-eurosubsidie) ontvangt. ( Decreet van 13 juli 2007, houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid). 
Indien het subsidiebedrag van de Vlaamse Gemeenschap wordt verminderd wordt ook de reeds 
toegekende subsidie aan projecten procentueel verminderd.” 
 
Aangezien deze 1-euro subsidie niet meer afzonderlijk toegekend wordt maar samen met alle 
cultuursubsidies mee in de subsidie van de gemeente is opgenomen is deze paragraaf niet meer van 
toepassing.  De subsidie werd opgenomen in de meerjarenplanning. 
 
 
Juridische grond 
 
BBC 2014-2019 
 
 
Adviezen  
 
Advies adviesraad De Kunsten  
 
 
Financiële gevolgen 
 
nvt 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit de wijziging van het reglement Subsidies Artistieke Projecten goed te keuren 
als volgt: 

- de toekenning van de  projectsubsidie artistieke projecten  voor eenzelfde project  te beperken tot 
3 jaar 

- art. 28 en 29 uit het reglement te schrappen 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

12   :   Leven en reizen - Cultuur - Wijziging verhuurreglementering culturele  
            infrastructuur 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis  
 
Bestaande verhuurreglement culturele infrastructuur  (verhuur/gebruik bar oud gemeentehuis) moet 
aangepast worden omwille van de nieuwe BTW-regeling gemeentebesturen 
 
 
Feiten en context 
 
Aanpassing van het reglement omwille van gewijzigde BTW-regeling.  Hierdoor is het vanaf 1/1/2017 niet 
meer mogelijk om dranken van de bar schouwburg te factureren aan verenigingen.  Verenigingen dienen 
vanaf 1/1/2017 zelf in te staan voor aankoop van de dranken. 
Hierdoor worden de huurvoorwaarden voor gebruik van de bar Schouwburg en Lokettenzaal gewijzigd. 
 
 
Juridische grond 
 
BBC 2014-2019 
Verhuurreglement culturele infrastructuur    
BTW-wetgeving gemeentebesturen  
 
 
Adviezen  
 
Positief advies Adviesraad De Kunsten d.d. 15/9/16 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan de wijzigingen in het verhuurreglement culturele 
infrastructuur (paragraaf Verhuur Oud gemeentehuis – gebruiksvoorwaarden bar schouwburg / lokettenzaal). 
 
Eenparig akkoord 
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BP   :   Bijkomende punten 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Afvaltaks voor alleenstaanden 
 
Het is een feit dat alleenstaanden geregeld financieel aan het kortste eind trekken, althans op fiscaal 
vlak.   Zo ook in het geval van de afvaltaks van 54 euro waar de alleenstaande  hetzelfde bedrag als 
een gezin betaalt. 
In Mechelen heeft men deze onrechtvaardige en fel bekritiseerde taks voor alleenstaanden 
herbekeken en heeft men besloten aan deze groep een “Mechelenbon” ter waarde van 25 € te 
schenken waarmee bij de lokale middenstand kan gewinkeld worden. Het feit dat onze lokale 
handelaars iedere steun kunnen gebruiken is een bijkomende reden om deze beslissing ook in 
Willebroek in te voeren. 
Mijn vraag: 
Overweegt het bestuur een gelijkaardige ingreep toe te passen? 
 
Op voorstel van de voorzitter wordt tegelijkertijd een antwoord gegeven op de vraag van het 
raadslid Serrien: Korting voor singels op Ivarem-bijdrage 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
Verschillend van andere gemeenten zijn er in onze gemeente sociale correcties voor onze 
inwoners voorzien:  

 een sociale correctie op basis van omnio-statuut van € 2/gezin /maand (= € 24/jaar) 

 een sociale correctie op basis van een medisch attest: € 2/gezin /maand (= € 24/jaar) 
 

Deze cumuleerbare correcties  worden toegepast voor gezinnen die om medische redenen 
meer afval produceren en/of gezinnen met beperkte financiële middelen. Dit was een 
beleidsbeslissing en is niet in alle gemeentes binnen ‘Ivarem’ van toepassing. 
 
De contantbelasting van 54 euro mag niet in relatie gebracht worden met de kostprijs van het 
restafval en dus niet met veel of weinig afval aanbieden. De kostprijs voor ophaling en 
verwerking van het restafval wordt nu reeds kostendekkend aangerekend omdat we willen 
sturen op het ongewenst gedrag ‘de vervuiler betaalt’. De recycleerbare fracties rekenen we 
slechts beperkt door, als het ware een remgeld, om het sorteren en gescheiden aanbieden aan 
te moedigen. 
 
Voor deze € 54 moet de gemeente heel wat diensten in de plaats stellen: huis-aan-
huisinzamelingen van ondertussen 4 fracties, containerpark, selectieve inzamelingen zoals 
glas en textiel, afvalpreventie, verwerking van recycleerbare fracties, enz... De inkomsten van 
de verkoop van PMD-zakken, containerpark en van papier & karton dekken lang niet alle 
kosten! 
 
Gemiddeld zijn momenteel de kosten voor heel de afvalkring voor de gezinnen € 150  à 
200/gezin.  
Is dit duur? We vergelijken dit met andere kosten van nutsbedrijven: 
 
(gemiddelde bedragen per gezin per jaar): 
 
Afvalwater:  € 200 
Elektriciteit & verwarming: € 2.000 
Afvalverwerking: € 120 à € 160 
Voedselverspilling € 420 
 
Hieruit blijkt dat dit een redelijk bedrag is. Verder is het een belangrijke bijdrage aan een beter 
leefmilieu. Het levert verder grondstoffen op en zorgt het voor tewerkstelling.  
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We kijken nog uit naar welke reacties, acties of voorstellen er worden ondernomen door Ivarem 
naar aanleiding van de standpuntinname op de bijzondere algemene vergadering. 
 
De voorzitter voegt er aan toe dat hij het juiste aantal niet kent maar dat het gaat om meer dan 
1.500 personen. Hij verwijst naar zijn tussenkomst op de algemene vergadering waar hij heeft 
opgeroepen om de toegang tot de huisvuilverwerking, en in het bijzonder het containerpark, 
laagdrempelig te houden. 
Hij benadrukt dat bepaalde gemeenten nog over een afzonderlijke gezinsbelasting beschikken 
die ook de alleenstaanden treft. Dat is niet het geval in Willebroek. 
 
Het raadslid Serrien ziet niet onmiddellijk het verband met zijn vraag. Het gaat om andere 
doelgroepen. Zo worden alleenstaanden nog steeds zwaarder belast als het om de 
elektriciteitsaansluiting in appartementen gaat. Is men bereid iets te doen op het vlak van de 
Ivaremtaks? 
 
Schepen Bradt zegt dat de tussenkomst van Mechelen niets te maken heeft met de bijdrage 
voor Ivarem.  
 
De voorzitter voegt er aan toe dat men niet ongevoelig is voor de problematiek van de 
alleenstaanden maar dat daar momenteel niets voor in het budget is ingeschreven. De sociale 
correcties gaan bovendien iets verder dan de problematiek van de alleenstaanden. Wellicht 
moet men iets verder kijken dan de Ivaremtaks. 
 
Voor het raadslid gaat het om het principe en hij wordt daar in gevolgd door het raadslid  
K. Eeraerts. Het gaat voor hem niet om een sociale correctie, maar over rechtvaardigheid. De 
alleenstaande is steeds kop van jut. Als hij het aantal bekijkt dan gaat het maar om een klein 
bedrag tussen de € 20 à 25.000,00. Hij vraagt het standpunt van de gemeente. 
 
De voorzitter antwoordt dat een tussenkomst in de toekomst kan. 
 
Raadslid De Laet stelt dat zijn fractie bewust het punt niet agendeerde omdat men voorstellen 
van andere partijen had verwacht omdat dit momenteel heel populair klinkt bij het publiek.  
Nu is die taks blijkbaar heel asociaal, terwijl dat ook bij de invoering duidelijk was. Voordien 
werd de € 54,00 immers door de gemeente betaald uit de algemene middelen. Nu wordt het 
aangerekend aan iedereen, ook diegene die heel goed afval selectief inzamelt. 
Het kan niet de bedoeling zijn dit nu voor de één of andere groep te compenseren. De kosten 
moeten door het systeem worden gedragen en het is goed als je alleen betaalt voor hetgeen je 
aanbiedt. Dan pas is het systeem rechtvaardig. 
 
De voorzitter verwijst naar de tarieven van nutsmaatschappijen die ook forfaits aanrekenen. Hij 
zal het punt op de agenda van de burgemeesters van het arrondissement brengen. Hij is van 
oordeel dat men de drempel voor het systeem moet verlagen en een uniformiteit moet krijgen 
in de sociale correcties. 
 
Raadslid Moeremans is van oordeel dat de schepen terecht de nadruk legt op sociale 
correcties in functie van de draagkracht van de burger en hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan hulpbehoevenden.  
 
Voor het raadslid K. Eeraerts gooit men alles op een hoopje. Hij klaagt al jaren over het te dure 
Diftar systeem. Daar zijn de problemen mee begonnen. Dat moet men herbekijken. Het 
probleem van het sluikstorten neemt alleen toe. 
Hij vindt het goed dat het meegenomen wordt naar de Raad van burgemeesters. 
 
De voorzitter hoopt hiermee meer eenvormigheid en efficiëntie te bekomen.  
 
Voor schepen Spiessens gaat de korting bon voor alleenstaanden in Mechelen gewoon om een 
mediastunt die niets te maken heeft met Ivarem.  
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Hij is het niet eens met de stelling dat verwerkingskosten moeten worden gedragen door de 
gemeente en verwijst naar de facturen voor water, gas en elektriciteit waarin nog meer vaste 
kosten worden aangerekend. 
 
Het raadslid De Laet is het eens met het feit dat men in Mechelen met een stunt in de media 
wou geraken, maar stelt dat de vergelijking met de nutsmaatschappijen niet opgaat. Het 
Diftarsysteem werd immers samen met Ivarem ingevoerd en de kost werd voordien voor een 
groot deel gedragen door de gemeente. 
 
De voorzitter besluit dat het over een gevoelige materie gaat en dit punt nog zeker niet 
afgesloten is. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Grafkapel De Naeyer 
 
Op vrijdag 4 oktober 2013 verscheen er een artikel in de pers met als titel “Restauratie grafkapel gaat 
eindelijk van start”.  Met de keuze van het woord “eindelijk” sloeg men de nagel op de kop want een 
kleine 10 jaar geleden werd dit punt al op de agenda geplaatst.   In hetzelfde artikel stond ook te lezen 
dat de restauratie in 2014 klaar zou zijn.  
  
Mijn vraag: 
  
Gezien de belabberde en schandalige toestand waarin dit monument verkeert vernam ik graag van 
het bestuur hoever men met dit dossier staat ?  
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Vermits het project afhangt van de subsidies van Agentschap Erfgoed Vlaanderen moeten de 
procedurele stappen één voor één goed doorlopen worden. 
 
Het dossier v/d restauratiepremie werd op 16 januari 2014 ontvankelijk verklaard en op de 
wachtlijst geplaatst van de nog toe te kennen premies. Blijkt dat de kredieten voor 
restauratiepremies de aanvragen overstijgen en heeft als resultaat dat de looptijd van 
erfgoeddossiers oploopt. 
 
In november van dit jaar hebben we een doorbraak in dit restauratiedossier kunnen bekomen: 
 

 Op 21 november 2016 werd er vanuit de gemeente Willebroek een schrijven gericht aan 
het agentschap Vlaanderen met de vraag tot hoogdringendheid van dit dossier.  

 Op 29 november heeft de gemeente Willebroek een schrijven ontvangen waarin werd 
meegedeeld dat de aanvraag werd onderzocht en weerhouden. 

 Dit heeft tot gevolg dat 50% van de restauratie mag uitgevoerd worden vóór de 
toekenning van de restauratiepremie. 

 Daarop werd er door de dienst openbare werken contact opgenomen met de 
architecten om het bestek te finaliseren zodat de prijsvraag begin 2017 kan gebeuren.  

 Momenteel is er nog geen enkel officieel schrijven op de toekenning van de premie, 
maar we hopen kortelings op een besluit van de minister. Indien alles vlot verloopt 
zouden dan de werken in de lente van 2017 worden opgestart.  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Korting voor singles op IVAREM-bijdrage 
 
De stad Mechelen zorgde op 6 december voor een Sinterklaasgeschenk met de aankondiging dat 
volgend jaar bij 13.000 Mechelaars een kortingsbon van 25 euro in de bus valt. De singles in de stad 
krijgen op die manier een compensatie voor de hoge afvaltaks die ze betalen.  
  
Er wordt door IVAREM een taks van 54 euro per huishouden gerekend, terwijl alleenstaanden minder 
afval produceren dan een kroostrijk gezin. De vaststelling die hierbij kan worden gemaakt, is dat de 
populatie uit flink wat alleenstaanden bestaat, terwijl het fiscaal stelsel helemaal op families is gericht. 
Vanzelfsprekend maakt dat het voor singles moeilijk om het hoofd boven water te houden, want zowat 
op alle vlakken hebben ze in verhouding extra kosten; denken we maar aan de stroomtaks, de 
woonbonus en provinciebelastingen.  
 
Volgens fiscaal expert Michel Maus (VUB) is het niet meer dan logisch dat aan de fiscale nadelen van 
alleenstaanden iets wordt gedaan. Volgens ons ideaalbeeld wordt dat trouwens ook de grootte van 
het inkomen bij bekeken en voor de IVAREM-afvaltaks ook de hoeveelheid afval die men produceert.  
 
Onze vragen 
1.  Heeft het gemeentebestuur zicht op het aantal alleenstaanden dat in Willebroek is gevestigd? 

Zo ja, hoeveel?  
2. Is het gemeentebestuur van plan iets te doen aan de fiscale nadelen van singles? Meer 

concreet:  is het gemeentebestuur van plan om in navolging van de stad Mechelen voor 
singles een korting op de afvaltaks toe te staan? 

 
Zie eerste toegevoegd agendapunt. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Windmolens en zonne-energie in Willebroek 
 
De plannen om op de grens van Kapelle-op-den-Bos met Willebroek twee windmolens te bouwen door 
groenestroomproducent Storm, gaan niet door. Dat is in overleg met eigenaar Eternit beslist. De 
buurtbewoners halen hun slag thuis. 
Anderzijds worden in Willebroek-Noord de buurtbewoners plots wakker met een windmolen in hun 
achtertuin, zonder te weten wie die daar plaatste en nog minder voor welke producent.  
Het zal jullie niet verbazen dat Groen vindt dat ook in Willebroek nog meer de kaart van de 
hernieuwbare energie moet worden getrokken. De klimaatverandering laat niet op zich wachten, de 
tijd dringt. Maar het is ook uiterst belangrijk dat we hierbij de bevolking betrekken. Dat kan door 
bijvoorbeeld zelf meer de regie te voeren bij de opwekking van energie in plaats van alleen maar 
mastodonten op stormachtige wijze windmolens te laten inplannen, waartegen de buurtbewoners dan 
gaat vechten.  
Daarom zou het nuttig en goed zijn indien de gemeente onderzocht of er een 
groenestroomcoöperatieve is die een samenwerking met Willebroek wil aangaan. Of het 
gemeentebestuur kan ook onderzoeken of het zelf een energiecoöperatieve kan faciliteren.  
Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein (VLD) opperde dat het mogelijk moet gemaakt worden 
dat mensen investeren in zonne-energie op daken die niet van hen zijn. Vermits Volkshuisvesting 
Willebroek over heel veel daken beschikt, kan misschien worden onderzocht of een coöperatieve er 
via een groepsaankoop zonnepanelen kan op plaatsen. Mogelijk kan dit ook een gunstig effect 
hebben op de elektriciteitsprijs voor de bewoners van sociale woningen.  
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Onze vragen 
1.  Welke communicatie gebeurde er in verband met de inplanting van de windmolen in 

Willebroek-Noord? Had de gemeente daarin op een of andere manier de regie in handen? 
2.   Welke stappen onderneemt het gemeentebestuur om inwoners via een energiecoöperatieve 

bij het realiseren van een groenestroombeleid te betrekken?  
3.   Welke stappen is de gemeente bereid te zetten om de mogelijkheid te onderzoeken om in 

samenwerking met Volkshuisvesting Willebroek groene stroom op te wekken door het 
plaatsten van zonnepanelen? 
 

Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
1. De firma Eneco Wind Belgium nv diende bij het provinciebestuur van Antwerpen een op 

7 augustus 2014 een aanvraag in voor het oprichten van een windturbine ter hoogte 
van de Boomsesteenweg 199. Er werd een openbaar onderzoek ingericht dat liep van 
15/09/2014 tot en met 15/10/2014. De eigenaars en gebruikers in een straal van 100 
meter rondom de gevraagde exploitatie werden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 
Tevens verscheen het openbaar onderzoek op de gemeentelijke website. Er gebeurde 
tevens een publicatie van het openbaar onderzoek in Publinieuws van 24/09/2014. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend. 
 
Het schepencollege gaf op 24/10/2014 voorwaardelijk gunstig advies, mits te voldoen 
aan volgende voorwaarden: 

Mogelijk maatregelen: 

 Voorzien van de windturbine door stilstand regeling, zodat de windturbine 
automatisch wordt stilgelegd bij een mogelijke overschrijding. 

 Slagschaduwhinder beperken door het nemen van fysieke maatregelen 
zoals het aanbrengen van zonnewering, aanleggen van een groenscherm / 
beplanting… 

 Aantonen dat er geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden tijdens periode van 
verwachte slagschaduw vb. slagschaduwhinder buiten de kantooruren, 
slagschaduwhinder op een opslagruimte i.p.v. op een kantoorruimte,… 

 Programmeren van de windturbines i.f.v. de aard van de bedrijfsactiviteiten, 
kantooruren 

In zitting van 26/02/2015 leverde de bestendige deputatie de milieuvergunning af. Er 
werd deels rekening gehouden met de door het college aangebrachte opmerkingen. 
Verder gaf ons bestuur negatief advies met betrekking tot de bouwvergunning. 
 

2. Ons bestuur heeft op dit ogenblik geen intentie tot het oprichten van een coöperatieve 
vereniging om het groenestroombeleid te activeren. Wij zetten momenteel in op 
groepsaankopen van o.a. groene stroom, zonnepanelen, elektrische fietsen, enz. Ook 
wordt op dit ogenblik de “see-2-do actie” uitgevoerd, waarbij particulieren via 
thermografische opnamen van de woning kunnen overgaan tot het nemen van energie-
investeringen. Deze acties worden intens begeleid. 

3. Er kan worden onderzocht in hoeverre de maatschappij voor volkshuisvesting bereid is 
samen te werken om stroom op te wekken via PV-installaties op de 
nieuwbouwwoningen. 

 

Het raadslid vraagt welke formule men voor de samenwerking met de maatschappij voor 

Volkshuisvesting zal hanteren. 

 

De voorzitter antwoordt dat men de maatschappij voor Volkshuisvesting zal aanschrijven en 

naar de mogelijkheden tot samenwerking zal vragen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Voortgangsrapport van het klimaatactieplan in het teken van het burgemeestersconvenant 
 
Een jaar geleden keurden we, na een participatieronde met IGEMO, het Burgemeesters-convenant 
goed. Groen was zeer blij dat de gemeente een engagement aanging om de CO 2-uitstoot te 
verminderen tegen 2020. Tot op deze dag stellen we vast dat er echter  te weinig is gebeurd, of 
alleszins te weinig gecommuniceerd. We hopen dat Willebroek die deadline en de vooropgestelde 
daling van 20% toch nog haalt.  
 
De burgers werden destijds alsnog actief betrokken voor het opstellen van de actiepunten, maar 
worden nu ogenschijnlijk niet betrokken. Hoe maken jullie de burgers misschien toch nog bewust over 
hun eigen aandeel binnen het groter geheel? Hoe betrekken jullie de burger als partner in dit verhaal? 
Siska Briffa vroeg vorig jaar namens Groen hoe jullie naar de burger gingen communiceren. Het valt 
ons op dat de communicatie tot hiertoe pover uitvalt. Als er al communicatie is , dan komt die via of op 
aansturen van IGEMO. De gemeente mag haar rol binnen dit Burgemeestersconvenant niet laten 
liggen, maar moet die daarentegen opnemen zoals initieel bedoeld werd. Er zou bijvoorbeeld 
minimaal helder kunnen worden gecommuniceerd over de voortgang van de voorziene acties.  
 
Onze vragen 
 
1.  Op welke manier maakt de gemeente haar voortgang inzake het klimaatactieplan kenbaar?  
2.  Hoe worden burgers in dit verhaal betrokken, of uitgenodigd om er verder mee aan te 

schrijven?  
3. Welke budgetten worden op welke wijze aan het klimaatactieplan besteed?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
1. Via de pers, gemeentelijke website, 2830 magazine en via sociale media wordt hierover 

gecommuniceerd. 
 
2. Samenaankoop groene stroom, zonnepanelen, elektrische  fietsen 

Uitreiken van energiepremies voor dak- en gevelisolatie (stijging budget), zonneboilers, 
groendaken, … 
 
Start van “See-2-do”-project dat momenteel is uitgerold in wijk Den Brandt. Eerste 
infovergadering was succesvol. ( ongeveer 50 geïnteresseerden in een thermografisch 
onderzoek) 
Verder kunnen lage renteleningen worden bekomen voor energie-investeringen.  
Aanbieden van een energieloket op vooraf gecommuniceerde data.(2017) 
 

3. Energiepremies: € 9.500 – uitvoering burgemeestersconvenant: € 34.500 (budget 
milieu) 
Andere budgetten voor bv. aankoop van een elektrische wagen, eco-investeringen in 
gebouwen (bv. renovatie bib en bel-air) , vervangingen in straatverlichting naar 
duurzame ledverlichting, verhoging van fietsvergoeding personeel (+8500 euro) staan 
verspreid in andere budgetten. 
 

De voorzitter wijst op de vernieuwing van de website in 2017 en hij vraagt de pers bij deze meer 
ruchtbaarheid te geven aan de genomen initiatieven. 
 
Raadslid Serrien vraagt de oorspronkelijk betrokken bewoners beter op de hoogte te houden 
Zij zijn de ambassadeurs van het plan. Bovendien mist men ondertussen kansen zoals het 
inrichten van een autoloze zondag. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Een nieuw gokkantoor in Willebroek-Noord (deel 2) 
 
Tijdens de Gemeenteraad van 22 november stelden wij een vraag met betrekking tot de mogelijke 
komst van een “gokcafé” ter hoogte van de Boomsesteenweg 83. 
De bevoegde schepen antwoordde onder andere dat op die locatie enkel een gokkantoor kan komen 
indien voorafgaand een functiewijziging voor het pand wordt aangevraagd. Toen was er bij de 
bevoegde gemeentelijke diensten geen officiële aanvraag binnengebracht omtrent 
functiewijziging/stedenbouwkundige vergunning en/of advies met betrekking tot een vergunning voor 
een gokkantoor aldaar. Ook de Kansspelcommissie had op dat moment nog geen weet van een 
nieuwe vraag voor een bijkomend gokkantoor in Willebroek.  
 
Het College drukte, bij monde van de schepen, haar afkeer uit voor de komst van eventueel 
bijkomende gokkantoren. Ook voor de bestaande twee gokkantoren werd in het verleden een negatief 
advies afgeleverd.  
De positie van de gemeente, ten aanzien van de oprichting van (nieuwe) gokkantoren, blijft principieel 
negatief (en ik citeer hier het verslag van de voorbije gemeenteraad, pagina 22). De schepen stelde 
tot slot vast dat niet het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning aflevert maar wel 
de Kansspelcommissie. Het College, bij monde van de Burgemeester, adviseert enkel. 
 
Om dit euvel aan te pakken en het College van Burgemeester en Schepenen dienaangaande meer 
slagkracht te geven hebben sommige gemeenten zelf initiatief genomen. Heusden zolder is er zo één. 
Daar heeft de Gemeenteraad op 22 maart 2010 een “Reglement betreffende de voorafgaande 
vergunning voor wedkantoren” goedgekeurd. We maken u de tekst in bijlage over evenals het 
bijhorende aanvraagformulier 
 
Onze vragen: 
1. Is de hierboven in de eerste alinea geschetste toestand ondertussen gewijzigd? 
2. Wij vragen dat de Gemeenteraad het College van Burgemeester en Schepenen opdracht 

geeft om tegen de Gemeenteraad van januari 2017 dergelijk reglement op de leest van onze 
gemeente te schoeien en aan de Raad ter goedkeuring voor te leggen. Het past immers 
helemaal in de filosofie van het Gemeentebestuur, zoals hierboven beschreven. 

 
Schepen Frank Vanwelkenhuyzen antwoordt: 
1.  Er is op 5.12.2016 een aanvraag voor functiewijziging ingediend voor de locatie 

Boomsesteenweg 83. Deze wordt behandeld. Andere aanvragen (zoals advies 
burgemeester) m.b.t. uitbating van een wedkantoor op deze locatie hebben we niet 
ontvangen.  

 
2.  Aan de basis van de problematiek, zijn de meningen in lijn met elkaar. En kan er 

bijgevolg zeker gepraat worden over een dergelijk voorstel. Doch stellen zich een aantal 
technische vraagstukken die eerst moeten uitgeklaard worden.  
 
Voorafgaandelijk en grondig onderzoek is nodig om na te gaan of de gemeente via een 
reglement wel degelijk (juridische) slagkracht heeft om dit effectief aan te pakken en/of 
welke impact dit heeft op het afleveren van vergunningen door de Kansspelcommissie? 
Een gemeente heeft weldegelijk het recht om een exploitatie-vergunning op te leggen. 
Maar de gunnende instantie is nog steeds de kansspelcommissie.  
 
Concreet voor Willebroek wordt in het advies naar de Kanspelcommissie, door de 
burgemeester reeds rekening gehouden met stedenbouwkundige gegevens/feedback 
politie omtrent openbare orde en veiligheid. Maar tot op heden heeft 
kansspelcommissie ondanks negatief advies van de burgemeester vergunningen 
afgeleverd.  
 
De vraag is of weigering/sluiting door de gemeente op basis van gemeentelijk –of 
politiereglement wel wettelijk kan indien men beschikt over een kansspelvergunning. 
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Na rondvraag blijkt dat in Beringen en Heusden-Zolder, een wedkantoor (zelfde in beide 
gemeentes) recent een rechtszaak ingespannen heeft daar ze geen uitbatings-
vergunning krijgen/ hebben van de gemeente, maar wel een vergunning van de 
kansspelcommissie.  Het is bijgevolg ook raadzaam om de uitspraak hiervan af te 
wachten. 
 
Tot slot moeten ook de eventuele gevolgen voor politieverordening MEWI in 
overweging genomen worden (hierin staat o.a. een uitbatings-en vestigingsvergunning 
opgenomen voor nachtwinkels -en belwinkels). 
 

De voorzitter stelt dat er twee mogelijkheden zijn: 
- Ofwel gaat men snel tewerk zonder echt onderzoek 
- Ofwel laat men het voorstel juridisch ondersteunen. Blijkbaar heeft men onlangs een 

reglement in Antwerpen ingevoerd. In Heusden zolder is discussie tussen de federale 
en de lokale bevoegdheden. 
 

Het raadslid K. Eeraerts betreurt de wijze waarop men in deze materie communiceert en had 
graag concrete voorbeelden vanuit de politiezone Mechelen Willebroek gekend. 
 
Raadslid Murat dringt aan om een hoofdelijke stemming. 
 
De voorzitter stelt dat het moeilijk is zich vast te pinnen op januari maar wil zich wel engageren 
met een concreet voorstel naar de raad te komen. Hij wil een reglement van een andere 
gemeente niet zonder meer overnemen en vraagt tijd voor een ernstig advies. 
 
Raadslid Moeremans wil de teksten in detail bekijken en stelt dat als iemand in orde is met zijn 
documenten en het gebouw, wel degelijk een vergunning moet worden afgeleverd. 
 
Raadslid De Laet stelt dat men het in essentie eens is, maar hij niet akkoord kan gaan als men 
meer dan een half jaar gaat wachten. Ook in Heusden Zolder heeft men over het reglement 
nagedacht en over een geding is momenteel nog geen uitspraak. 
 
De voorzitter bevestigt dat men het eens is over het principe en men aan de raad zal 
rapporteren hoe ver men staat.  
 
Voor het raadslid De Laet is dat OK als men elke maand rapporteert en het maar enkele 
maanden duurt. 
 
Raadslid Murat vraagt zich af wat er ondertussen met de werken gaat gebeuren. 
 
Schepen Huyghe antwoordt dat een vergunning alleen nodig is als men binnen aan de 
draagstructuren wijzigt. Zij zal een controle vragen. Na de datum van de volledig verklaring 
beschikken de gemeentelijke diensten over een termijn van 105 dagen om het dossier van de 
functiewijziging af te handelen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 

Kaalslag voor fietsers en motorfietsers op het gedeeltelijk heraangelegde marktplein 
 
Naar aanleiding van de "heraanleg" van de markt, waar er zo'n beetje tabula rasa gemaakt is, kregen 
wij vanuit verschillende hoeken meerdere vragen en voorstellen. 
Mensen die met de fiets het marktplein willen bezoeken stellen vast dat het zeer pover gesteld is met 
de mogelijkheid om hun fiets op een ordentelijke manier te stallen. Een zo goed als vernield 
exemplaar vlak voor "De Blokker" is het enige wat hen rest. Niet bepaald een model voor onze 
gemeente waar we in het kader van een vlottere mobiliteit onze bevolking toch willen aanzetten zoveel 
mogelijk tweewielers te gebruiken. 
 
Daarom een eerste vraag: is het mogelijk, rekening houdende met de restricties inzake openbare 
markten, evenementen en hulpdiensten,  een hedendaagse faciliteit te voorzien onder de vorm van 
een efficiënte en eigentijdse fietsenstalling. 
 
Een tweede vraag komt van de motorrijders. Wanneer zij zich wensen te parkeren op de markt dienen 
zij een volledige autoparkeerplaats in te nemen. Daarom het voorstel om op de markt minimaal 2 
parkeerplaatsen voor moto's te voorzien. Dit kan eenvoudig door aan het uiteinde van de parking ter 
hoogte van Carrefour een plaats te voorzien en schuin naast "de Blokker" op het uiteinde van de 
middelste parkeerstrook. Zo gaat er geen parkeerplaats voor auto's verloren. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. Het straatmeubilair op het L. De Naeyerplein moet nog geïnstalleerd worden.  
Hierbij zullen ‘fietsnietjes’ voorzien worden, ook het plaatsen van een semi-mobiele 
fietsenstalling behoort tot de mogelijkheden.  
De herinrichting van de woensdagmarkt is nog een bepalende factor voor de 
locatie(s) ervan. 
Ik hoop dat dit snel kan uitgemaakt worden om hiermee aan de slag te gaan. 
 

2. De vraag om enkele motorparkeerplaatsen te voorzien op het marktplein (L. De 
Naeyerplein) zal worden meegenomen naar de verkeerscel waar alle betrokken 
experten vertegenwoordiging hebben om een gepast advies hierover uit te brengen 
naar het college. De noodzaak is momenteel niet echt gekend, al kunnen 
motorrijders vandaag reglementair parkeren.  

 
Raadslid K. Eeraerts wijst er op dat hij enkele jaren geleden een gelijkaardige vraag heeft 
gesteld. De betrokkenen hoeven geen inwoners van de gemeente te zijn, dat kunnen ook 
toeristen zijn. Hij stelde de vraag bij de herinrichting van de D. Persoonslaan. Motorfietsen 
kunnen nu parkeren maar er stellen zich bijvoorbeeld problemen met het bewijs van de 
betaling van het parkeergeld. 
 
Raadslid Serrien vraagt aandacht voor initiatieven van de Bond beter leefmilieu o.a. met 
betrekking tot het nabijfietsen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering af te 20 uur 52 en wenst de raadleden die met verlof gaan een 
prettig verlof en voor iedereen een goede gezondheid. Hij nodigt iedereen uit op de 
nieuwjaarsreceptie op de markt van 8 januari. De volgende raad zal doorgaan op 24 januari 
2017. 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Bevers 
Secretaris               Voorzitter 

 


