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GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2017 

NOTULEN 

 

AGENDA 
 
Openbare zitting : 

 
01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
02 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Ontslag van een raadslid 
03 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Verkiesbaarheid - Eedaflegging - 

Aanstelling van een raadslid 
04 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging raadscommissies 
05 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Rangorde gemeenteraad 
06 Politie - Aanpassing algemene bestuurlijke verordening - Bijlage 6 - Kanaalfeesten 
07 Bouwen en wonen - Lokale economie - Aanpassing gemeentelijk reglement braderij 

Kanaalfeesten 
08 Bouwen en wonen - Openbare werken - Project Akkerlaan VMSW - Goedkeuring 

ontwerpdossier 
09 Bouwen en wonen - Openbare werken - Verkaveling Beekstraat 41-43 - Goedkeuring 

ontwerpdossier 
10 Bouwen en wonen - Openbare werken en Mobiliteit - Deelname vervoersregio Mechelen 
11 Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg 

nr. 20 atlas Willebroek - RCT Stevedoring 
12 Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Vaststellen en aanwijzen Gemeentelijk 

Stedenbouwkundig Ambtenaar 
13 Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Handhavingsbeleidsplan - 

Samenwerkingsprotocol en Actieplan 2017 intergemeentelijke omgevingshandhaving 
14 Bouwen en wonen - IVA Innova - Verwerving handelspand Schoolweg 7 en 8 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Herman Moeremans, N-VA fractie en de 
heer Ronnie Moerenhout, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging bestuurder in de raad van bestuur van 
de SM voor Volkshuisvesting 
 
 
 
Punten op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
IVAREM 
WILLEBROEKSE MOSKEEEN/GEBEDSHUIZEN 
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Punten op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
LAGE EMISSIENORM 
VERKEERSVEILIGHEID BOOMSESTEENWEG 
 
 
 
Punten op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
EVALUATIE OPGELEGDE ONDERHOUDSVOORWAARDEN BEZETTING PARK DEN BLIJK 
BOND BETER LEEFMILIEU EN DE NIEUWE CAMPAGNE ‘ZO DICHTBIJ’ 
VESTIGING AFVALVERWERKENDE SITE BEDRIJF VIABUILD 
WOONBEHOEFTEN VOOR DE GEMEENTE WILLEBROEK 
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GEMEENTERAAD VAN 21 FEBRUARI 2017 

 

NOTULEN 

 

 
Aanwezig : M.M. Moens Eddy, voorzitter; Bevers Eddy, burgemeester; Huyghe Tinneke, 
Vanwelkenhuysen Frank, 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, Van Aken Lars, Serrien Thierry, Hermans Irena, Steenackers Carla, raadsleden 
en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Somers Ronald, schepen; De Smedt Dirk, Dezaeger Nils, raadsleden 
 
 
Raadslid Moens Anita wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
24 januari 2017 rekening houdend met de opmerking van het raadslid T. Serrien bij punt 7 
waarin sprake is van maximaal 15 tot 18 kavels, hetgeen door schepen Huyghe wordt 
bevestigd. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Ontslag van een raadslid 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Bij de vergadering van de gemeenteraad op 26 maart 2013 werd de heer Nils Dezaeger, voor de sp.a 
fractie, aangesteld als gemeenteraadslid van de gemeente Willebroek. 
 
 
Feiten en context 
 
Met een brief van 27 januari 2017 laat de heer Nils Dezaeger weten dat hij zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid. 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 15 
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Kiesdecreet van 8 juli 2011 artikel 58 
 
 
Besluit 
 
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Nils Dezaeger als gemeenteraadslid van de 
gemeente Willebroek. 
 
De raad neemt akte van het ontslag van de heer Nils Dezaeger. 
 
 
                      

03   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie – Verkiesbaarheid –  
            Eedaflegging - Aanstelling van een raadslid 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Heden heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van het mandaat van het raadslid Nils 
Dezaeger en dient in de vervanging te worden voorzien. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid wiens ontslag is vastgesteld wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen 
overeenkomstig de Gemeentekieswet. 
 
De eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervangende gemeenteraadsleden op de lijst waartoe de 
heer Nils Dezaeger behoorde zijn :  
de heer Marc Van Gyseghem; 
mevrouw Jana De Borger 
mevrouw Ingrid Verschueren 
de heer Rudi Jenné. 
Zij wensen het mandaat dat vrijkomt niet op te nemen (zie brieven in bijlage). 
 
Mevrouw Carla Steenackers, Constant Broeckmeyerstraat 1 B, 2830 Willebroek wenst het mandaat dat 
vrijkomt op te nemen. 
De verkiezing als opvolgend raadslid van Carla Steenackers werd goedgekeurd door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen op 19 december 2012. 
Mevrouw Carla Steenackers beantwoordt nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
 
Met het bericht van 6 februari 2017 bevestigde mevrouw Carla Steenackers dat zij haar mandaat zou 
opnemen. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 16 van het gemeentedecreet. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Mevrouw Carla Steenackers – na onderzoek van de geloofsbrieven - wordt uitgenodigd tot het afleggen van 
de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
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Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Besluit 
 
De raad besluit - na onderzoek van de geloofsbrieven – mevrouw Carla Steenackers als gemeenteraadslid te 
beëdigen. 
 
Na de eedaflegging volgen handgeklap en felicitaties van de voorzitter.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

04   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging van een  
            raadslid in de raadscommissies 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ingevolge de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2013 werden de raadscommissies opnieuw 
samengesteld in zitting van de gemeenteraad van 29 januari 2013. 
 
 
Feiten en context 
 
In zitting van de gemeenteraad van heden 

 wordt kennis van genomen dat gemeenteraadslid Nils Dezaeger zijn ontslag als gemeenteraadslid heeft 
ingediend 

 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 39 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad artikels 38 tot en met 41 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Raadslid Nils Dezaeger was namens de sp.a fractie aangesteld als lid van de raadscommissie 
persoonsgebonden aangelegenheden . 
 
 
Besluit 
 
De raad neemt akte van 
 de vervanging van de heer Nils Dezaeger in de gemeenteraadscommissie persoonsgebonden 

aangelegenheden door raadslid mevrouw Carla Steenackers.  
 
Eenparig akkoord 
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05   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Rangorde gemeenteraad 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van de gemeenteraad van 23 augustus 2016 werd de rangorde van de gemeenteraad vastgesteld 
naar aanleiding van wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad. 
 
 
Feiten en context 
 
Door het ontslag van raadslid Nils Dezaeger en de beëdiging van de eerstvolgende plaatsvervanger mevrouw 
Carla Steenackers dient de rangorde te worden aangepast. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De rangorde van de gemeenteraad dient opnieuw te worden vastgesteld. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 8 §4 (vervanging voorzitter), 50 §2 (vervanging schepen) en artikel 125 derde lid van 
de nieuwe gemeentewet (vervanging ambtenaar burgerlijke stand). 
 
 
Besluit 
 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

 Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst 

1 Bevers Eddy Burgemeester 08.01.2001 2.257 N-VA 

2 Huyghe Tinneke Schepen 02.01.2007 542 CD&V 

3 Van Welkenhuysen Frank Schepen 02.01.2013 147 Open VLD 

4 Somers Ronny Schepen 02.01.2007 437 N-VA 

5 Ceurstemont Claudia Schepen 02.01.2013 365 N-VA 

6 Spiessens Luc Schepen 02.01.2007 335 N-VA 

7 Bradt Maaike Schepen 22.05.2007 450 CD&V 

8 Meeus Georges Raadslid 11.01.1983 308 sp.a 

9 De Laet Marc Raadslid 01.01.1995 2.183 sp.a 

10 Van Lerberghe Jan Raadslid 08.01.2001 784 sp.a 

11 Oner Murat Raadslid 02.01.2007 779 sp.a 

12 Reyntiens Griet Raadslid 02.01.2007 694 sp.a 

13 Eeraerts Kevin Raadslid 02.01.2007 508 Onafhankelijk 

14 Eeraerts Michel Raadslid 02.01.2007 279 N-VA 

15 Moens Anita Raadslid 27.01.2009 233 sp.a 

16 Kennes Rudi Raadslid 02.01.2013 489 sp.a 

17 Tas Bart Raadslid 02.01.2013 384 sp.a 

18 Moeremans Herman Raadslid 02.01.2013 305 N-VA 

19 Ugurlu Seney Raadslid 02.01.2013 269 N-VA 

20 Deloof Sofie Raadslid 02.01.2013 218 N-VA 
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21 Moerenhout Ronald Raadslid 02.01.2013 181 CD&V 

22 De Smedt Dirk Raadslid 02.01.2013 162 Vlaams 
Belang 

23 Van Aken Lars Raadslid 21.05.2013 208 N-VA 

24 Hermans Irena Raadslid 27.01.2015 204 N-VA 

25 Serrien Thierry Raadslid 23.08.2016  98 Groen 

26 Steenackers Carla Raadslid 21.02.2017 170 sp.a 

27 Moens Eddy Voorzitter 27.01.2009 322 N-VA 

 
Eenparig akkoord 
 
 
 

06   :   Politie - Aanpassing algemene bestuurlijke verordening - Bijlage 6 –  
           Kanaalfeesten 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Gemeenteraad van 16 december 2014 bekrachtigde de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van 
de gemeente Willebroek van 16 december 2014 (gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen 
gezien PZ Mechelen-Willebroek). 
 
Bijlage 6 omvat een afzonderlijk deel, eigen aan de gemeente Willebroek, in verband met het 
evenement Kanaalfeesten.  
 
 
Feiten en context 
 
Op de startvergadering d.d. 18 januari 2017 werd besloten de algemene bestuurlijke verordening, 
bijlage 6 aan te passen. 
 
Bijlage 6 wordt herwerkt op basis van de versie die werd goedgekeurd in gemeenteraad van 16 
december 2014.  
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 119, 119bis, 133, 134 sexies en 135 Nieuwe Gemeentewet; 
Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”; 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 
(gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek). 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Advies van de dienst evenementen en lokale economie. (zie bijlage) 
  
Het verbod op glas wordt NIET geschrapt. In artikel 2 – de algemene regels voor de kanaalfeesten 
staat nog steeds:  

 “Er geldt een algemeen verbod op verkoop van glas (bijvoorbeeld: flessen, glazen,…) aan 
bezoekers van de Kanaalfeesten of het gebruik van glas en bij verkoop van producten aan 
bezoekers van de Kanaalfeesten (bijvoorbeeld: dranken in glas). “ 
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De reden van schrapping in artikel 4 is enkel omwille van de schrapping van de uren en dan staat het 
verbod op glas er twee keer in, waarvan die in artikel 4 overbodig, gezien het algemeen verbod in 
artikel 2.  
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
geen 
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1: 
De tekst van bijlage 6 Kanaalfeesten bij de algemene bestuurlijke verordening goed te keuren. 
 
Artikel 2: 
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. Dat gebeurt door de vermelding op de gemeentelijke website www.willebroek.be 
en de registratie in het gemeentelijk register van aanplakkingen. 
 
§2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van de Wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Dat gebeurt door publicatie 
op de gemeentelijke website en via het gemeentelijk informatiemagazine. 
 
§3. Deze verordening zal worden overgemaakt aan de griffies van de politierechtbank en 
jeugdrechtbank alsook aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.  
 
Artikel 3 
§1. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 mei 2017. 
 
§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening 
blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip 
van de inleiding van de procedure. 
 
§3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de 
inwerkingtreding ervan. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

07   :   Bouwen en wonen - Lokale economie - Aanpassing gemeentelijk reglement 
            braderij Kanaalfeesten 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar jaarlijks gewoonte wordt er tijdens het laatste weekend van juni het evenement “Kanaalfeesten en 
braderij” georganiseerd. 
 
 
Feiten en context 
 
Op de evaluatie-en startvergadering d.d. 18 januari 2017 werd besloten de algemene bestuurlijke 
verordening, bijlage 6 Kanaalfeesten aan te passen. 
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Deze aanpassing brengt ook een herwerking van het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten met zich 
mee. 
 
Het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten wordt herwerkt op basis van de versie die werd 
goedgekeurd in gemeenteraad van 23 februari 2016.  
Zie bijlage 1 voor de aangepaste versie van het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten. 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 
 
Politieverordening inzonderheid bijlage 6. Kanaalfeesten 
 
Gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 
2016 
 
Collegeverslag “Gemeentelijk reglement braderij tijdens Kanaalfeesten” goedgekeurd in collegezitting 
van 3 februari 2017. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Adviezen werden gevraagd aan betrokken diensten op 24 januari 2017: 
 
Gemeentelijke diensten (evenementen, integraal veiligheidsbeleid): 
 
Geen bijkomende opmerkingen / aanpassingen. 
 
Veiligheidsdiensten (politie, brandweer):  
Deelnemers kan best vervangen worden door standhouders. 
Ten einde discriminatie te vermijden dienen best alle verkopers (ook handelaars) zich te identificeren. 
De vermelding dat voor het laatste stuk van de August Van Landeghemstraat tussen huisnummers 38-64 via 
de Stationsstraat opgereden dient te worden kan best weggelaten worden als de speelstraat en springkasteel 
daar niet meer plaatsheeft. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Communicatie: (Duid de gekozen communicatiemiddelen aan) 

INTERN EXTERN 

 Intranet  Bewonersbrief  Posters 

 Posters op de werkvloer  Infoborden  Website 

 Andere (omschrijf in bijlage)  Infovergadering  Andere (omschrijf in bijlage) 

 
Gemeentelijk reglement braderij kanaalfeesten zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de 
gemeentelijke website gepubliceerd  worden en aan alle standhouders  verstuurd via briefwisseling. 
 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten. 
Dit aangepast reglement vervangt het reglement van 23 februari 2016. 
 
Eenparig akkoord 
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08   :   Bouwen en wonen - Openbare werken - Project Akkerlaan VMSW - Goedkeuring  
           ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ter hoogte van de westzijde van de Akkerlaan plant de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), 
in samenspraak met de Samenwerkende Maatschappij voor Volkshuisvesting Willebroek (SMVW), een 
grootschalig project voor de oprichting van 210 nieuwe woonentiteiten (verdeeld over drie percelen), inclusief 
nieuwe wegenis- en rioleringswerken. 
 
Dit project werd besproken met alle betrokken partijen, waaronder ook het gemeentebestuur aangezien het 
overgrote deel van de nieuw aan te leggen open ruimte overgedragen zal worden aan het gemeentebestuur 
als openbaar domein. 
 
Voor dit project werd op 8 juli 2016 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten en context 
 
Aangezien het project ook een overdracht van openbare ruimte naar het gemeentelijk openbaar 
domein inhoudt, dient het ontwerpdossier voor de infractructuurwerken ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
Dit ontwerpdossier werd eind januari 2017 ingediend door studiebureau Omgeving cvba, 
Uitbreidingsstraat 390 te 2600 Antwerpen-Berchem.   
 
De werken zullen worden gegund in toepassing van een open aanbesteding. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 65 van het decreet van 17 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt dat de 
subsidiëring van infrastructuurwerken en van aanpassingswerkzaamheden aan de woonomgeving, 
vermeld in artikel 64, § 1, eerste lid, 2° en 4° van dit decreet, slechts mogelijk is als de initiatiefnemer 
er zich toe verbindt de wooninfrastructuur in kwestie, samen met de grond waarin of waarop ze wordt 
uitgevoerd, binnen de termijn die door de Vlaamse regering wordt bepaald aan de gemeente wordt 
overgedragen om in het gemeentelijke openbare domein te worden ingelijfd.  
 
Om deze reden volstaat het enkel het ontwerpdossier te laten goedkeuren.  Een expliciete 
samenwerkingsovereenkomst voor de overdracht van het openbaar domein is in dit geval niet 
noodzakelijk.  Immers, de werken worden volledig uitgevoerd op kosten van het Vlaams Gewest en de 
SMVW overeenkomstig Artikels 64 en 65 van de Vlaamse Wooncode.  Er moet bijgevolg geen 
voorafgaandelijke belofte van grondafstand worden voorgelegd, noch een bankwaarborg moet worden 
gestort. 
 
Voor het project werd op 8 juli 2016 een stedenbouwkundige vergunning, onder opschortende 
voorwaarde van de afschaffing van de buurtweg, afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen. 
 
Door studiebureau Omgeving cvba, Uitbreidingsstraat 390 te 2600 Antwerpen-Berchem, werd 
vervolgens een ontwerpbundel opgemaakt voor de wegenis-,  riolerings- en omgevingswerken (aanleg 
publieke ruimte) binnen het project “Akkerlaan” van de SMVW, in samenwerking met de VMSW.  Dit 
dossier werd eind januari ingediend bij de gemeente. 
 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 03 februari 2017. 
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Adviezen – argumenten 
 
Naar aanleiding van het ontwerpdossier werden nieuwe adviezen gevraagd aan alle betrokken partijen.  Deze  
werden verwerkt in het definitief ontwerpdossier, nu voorgelegd. 
 
Er dient wel nog voldaan te worden aan de opschortende voorwaarde (afschaffing buurtweg) opgelegd in het 
kader van de goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van het openbaar 
domein na definitieve overdracht. 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken (aanleg 
publieke ruimte) voor het project “Akkerlaan”, opgesteld door studiebureau Omgeving cvba, Uitbreidingsstraat 
390 te 2600 Antwerpen-Berchem, mits ook de voorwaarden opgelegd in het kader van de goedkeuring van de 
stedenbouwkundige vergunning voldaan worden (o.a. opschortende voorwaarde afschaffing buurtweg).  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

09   :   Bouwen en wonen - Openbare werken - Verkaveling Beekstraat 41-43 –  
           Goedkeuring ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van de gemeenteraad van 15 december 2015 werd goedkeuring gehecht aan het wegtracé van het 
verkavelingsontwerp ingediend op 22 juli 2015 tot het creëren van 5 loten met aanleg van nieuwe wegenis op 
een perceel gelegen Beekstraat 41 – 43 te 2830 Willebroek – kadastraal gekend 5e afdeling sectie A nr: 
513/C, 513/D, 513/E, 513/F en 513/G. 
 
Voor deze verkaveling werd op 30 december 2015 een verkavelingsvergunning afgeleverd door het college 
van burgemeester en schepenen. 
 
 
Feiten en context 
 
Aangezien de verkaveling ook een overdracht van de wegenis naar het openbaar domein inhoudt, 
dient ook een ontwerpdossier ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Dit 
ontwerpdossier werd eind januari 2017 ingediend. 
 
 
Juridische grond 
 
In zitting van de gemeenteraad van 15 december 2015 werd goedkeuring gehecht aan het wegtracé, 
in overeenstemming met artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de 
stedenbouw en meer bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de 
goedkeuring van het voorgestelde wegtracé. 
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Op 30 december 2015 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd door de het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
Door studiebureau Van Opstal bvba werd een ontwerpbundel opgemaakt voor de weg- en 
rioleringswerken in de verkaveling Beekstraat 41-43. 
 
De werken worden geraamd op € 113.744,71 incl. btw, te vermeerderen met de eventuele kosten 
verbonden aan de voorwaarden van de verkavelingsvergunning (aanleg nutsvoorzieningen,…); 
 
Volgens artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 wordt 
bepaald dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden vereist, de 
toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kan onderworpen worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 
 
De ontwikkelaar dient bijgevolg verplicht in te staan voor de aanleg van de weg- en rioleringswerken 
en de nutsvoorzieningen en dient de nodige garanties te geven aan ons bestuur. 
 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 3 februari 2017. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Aan alle adviezen opgelegd in het kader van de goedkeuring van het wegtracé en de verkavelingsvergunning 
dient te worden voldaan.  Naar aanleiding van het ontwerpdossier werden geen nieuwe adviezen gevraagd. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de wegenis na 
definitieve overdracht. 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de belofte van grondafstand voor de weg- en 
rioleringswerken voor de nieuwe verkaveling aan de Beekstraat 41-43, opgesteld door studiebureau Van 
Opstal bvba, mits ook de voorwaarden opgelegd in het kader van de goedkeuring van het wegtracé en de 
verkavelingsvergunning voldaan worden. 
 
Raadslid Serrien is van oordeel dat men het dossier beter had kunnen aanpakken zonder 
versnippering van de open ruimte. 
 
Volgens schepen Huyghe gaat het slechts om 5 kavels. 
 
23 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a  / Vlaams Belang) 
  1 onthouding (Groen) 
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10   :   Bouwen en wonen - Openbare werken en Mobiliteit - Deelname vervoersregio  
           Mechelen 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De Vlaamse Regering heeft op 18 december 2015 haar goedkeuring gegeven aan de conceptnota 'Met 
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal 
tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag'. De conceptnota wordt hierbij gevoegd. 
De krachtlijnen ervan zijn het gelaagde vervoernet, de combimobiliteit, de samenwerking van de lokale 
overheden en de Vlaamse overheid in de vervoerregioraad en afstemming met ruimte. 
 
Een gelaagd vervoermodel van een geïntegreerd en hiërarchisch openbaarvervoersysteem wordt naar voor 
geschoven: 
1. Treinnet 
2. Kernnet 
3. Aanvullend net 
4. Vervoer op maat 
 
Vlaanderen wordt in de conceptnota opgedeeld in vervoerregio’s, op basis van het uitvoeringsbesluit 
Netmanagement (VR 2015 18.12 DOC1446/1bis), met de mogelijkheid de vervoerregio’s aan de 
vervoersstromen, de ruimtelijk component en de bestuurlijke realiteit aan te passen. De Vlaamse regering 
wenst drie proefprojecten te starten in de vervoersgebieden Westhoek, Aalst en Mechelen. 
 
De gemeente Willebroek is opgenomen in de vervoersregio Mechelen.     
 
 
Feiten en context 
 
De bereikbaarheid van de gemeenten rond het Mechelse en de doorstroming van verkeer in deze regio zijn 
problematisch.  Het netwerk van wegen loopt bij de minste verstoring vast en leidt dan tot grote vertragingen 
en tot hinder voor de omgeving. Zakelijk verkeer, goederenvervoer en woonwerk verkeer hebben er in 
toenemende mate last van. 
 
Het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies vormt een belangrijk uitgangspunt van 
basisbereikbaarheid.  Hierbij wordt niet vertrokken vanuit een aanbodsmodel maar vanuit de effectieve vraag. 
Door een optimale inzet van middelen moet Vlaanderen erin slagen een performanter vervoersysteem op te 
zetten.  Een systeem dat beter en efficiënter de bereikbaarheid moet vergroten en daardoor een grotere 
(potentiële) doelgroep moet kunnen overtuigen de overstap naar het gebruik van collectief vervoer te maken. 
 
Een verdere hiërarchisering van het net met een versterking op hoog potentiële assen en meer flexibiliteit 
voor het invullen van een meer diffuse vraag moeten samen met een billijke tarifering bijdragen aan een 
hogere kostendekking. Op lange termijn moet het openbaar vervoer en het vervoer op maat betaalbaar 
blijven, zowel voor de overheid als voor de gebruiker. 
 
Om de mobiliteit in de regio te verbeteren heeft het departement Mobiliteit en Openbare Werken een proef- 
en pilootproject ‘Vervoersregio Mechelen’ opgestart.   
 
Het doel is een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel uit te bouwen dat optimaal tegemoet komt aan de 
globale en lokale vervoersvragen.   
 
In opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken werd studiebureau ‘The New Drive’ 
aangesteld tot opmaak van een regionaal mobiliteitsplan voor de Mechelse regio. 
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De te onderzoeken regio is als volgt afgebakend:   
 

   
 
 
Juridische grond 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot goedkeuring van de conceptnota ‘'Met 
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet 
komt aan de globale en lokale vervoersvraag'’.   
 
Het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten 
basisbereikbaarheid.   
 
Decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, en latere wijzigingen. 
 
Mobiliteitsplan Willebroek – versie augustus 2002 – conform verklaard op 13 maart 2003.  
 
Mobiliteitsplan Willebroek – versie verbreed en verdiept – conform verklaard op 26 augustus 2010. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De Minister van Mobiliteit heeft drie pilootregio’s geselecteerd voor het uittesten van basisbereikbaarheid: de 
regio rond Aalst, Mechelen en Westhoek.   
 
De proefregio Mechelen zal opgevolgd worden door een ‘Vervoersregioraad’ (VVRR) bestaande uit een 
vertegenwoordiging van de 19 betrokken gemeenten, de vertegenwoordiging van het Vlaams beleidsdomein 
Mobiliteit en Openbare Werken, de betrokken provinciebesturen, NMBS en Infrabel. 
 
De bereikbaarheid van de gemeenten in het arrondissement Mechelen komt in toenemende mate onder druk 
te staan.  Enerzijds is het wegennet niet toereikend om de verplaatsingen binnen de regio te accommoderen. 
Door centralisatie zijn inwoners steeds meer op regionale voorzieningen aangewezen, wat leidt tot meer 
interlokale verplaatsingen. De afstanden zijn ook van dien aard dat lopen of fietsen geen realistische 
vervoeropties zijn: openbaar vervoer en autogebruik liggen steeds meer voor de hand. 
 
Anderzijds zijn er steeds meer verplaatsingen gericht op Antwerpen en Brussel die zich steeds verder 
ontwikkelen als havenstad en als Europees bestuurscentrum. Deze verplaatsingen zijn vooral noord-zuid 
georiënteerd en lopen haaks op de verplaatsingen binnen de regio die veelal oost-west georiënteerd zijn. 
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Vastgesteld wordt dat er gemeentegrens overschrijdende mobiliteitsproblemen zijn die op schaal van een 
individuele gemeente niet kunnen worden aangepakt en dat er nood is aan een regionaal initiatief om 
gemeentegrensoverschrijdende mobiliteitsproblemen aan te pakken waarbij het belangrijk is dat er van 
onderuit een consensus groeit om een project op te zetten. 
 
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken vraagt nu aan de 19 gemeenten die opgenomen zijn in de 
vervoersregio Mechelen hun deelname te bevestigen a.d.h.v. een type raadbesluit dat door hen werd 
aangeleverd.   
 
De gemeenteraad dient akkoord te gaan met deelname aan het proefproject en de vooropgestelde 
werkmethode.   
 
In zitting van 20 januari 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen besluit het dossier ‘deelname proefproject Vervoersregio 
Mechelen’ ter goedkeuring over te maken aan de eerstvolgende gemeenteraad.” 
 
Het dossier wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het proefproject “vervoersregio Mechelen” en de vraag tot deelname. 
Het proefproject geeft gevolg aan de beslissing van de Vlaamse Regering over de conceptnota “Met 
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoet 
komt aan de globale en lokale vervoersvraag” (VR 2015 1812 DOC.1446/1BIS). 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad besluit om het proefprojectvoorstel “Vervoersregio Mechelen” dat door voorzitter Guido 
Vaganée en Co-voorzitter Frank Leys aangesteld op de opstart vergadering “Vervoersregio Mechelen” op 1 
juli 2016 is geformuleerd principieel te ondersteunen. 
  
Artikel 3 
De gemeenteraad besluit principieel om deel te nemen aan het proefproject “Vervoersregio Mechelen”, aan 
de overlegorganen (o.a. werkgroep intergemeentelijk mobiliteitsplan ,vergadering vervoersregioraad 
Mechelen) die in dit kader zullen worden opgericht en om binnen de gemeente beschikbare relevante 
informatie ter beschikking te stellen van het proefproject. 
 
Artikel 4 
De gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met voorlopige werkmethode zoals de aanstelling van het 
“college Vervoersregio Mechelen” ( Burgemeesters van Mechelen, Londerzeel, Heist o/d Berg, Puurs en 
Bonheiden), klankbordgroepen en de mobiliteitsconferentie voor raadsleden en belanghebbenden. 
 
Artikel 5 
De gemeenteraad besluit om akkoord te gaan met de afbakening van het proefproject met inbegrip van 
volgende gemeenten en belanghebbenden: 
1. Stad Mechelen 
2. Stad Lier 
3. Gemeente Bonheiden 
4. Gemeente Sint-Katelijne-Waver 
5. Gemeente Duffel 
6. Gemeente Heist-op-den-Berg 
7. Gemeente Hulshout 
8. Gemeente Berlaar 
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9. Gemeente Nijlen 
10. Gemeente Willebroek 
11. Gemeente Sint-Amands 
12. Gemeente Puurs 
13. Gemeente Bornem 
14. Gemeente Putte 
15. Gemeente Boortmeerbeek 
16. Gemeente Keerbergen 
17. Gemeente Zemst 
18. Gemeente Kapelle op-den- Bos 
19. Gemeente Londerzeel 
20. NMBS 
21. Infrabel 
22. De Lijn 
23. De betrokken Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s) 
24. AWV 
25. Provincie Antwerpen 
26. Provincie Vlaams-Brabant 
27. MOW 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

11   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Voorlopige vaststelling afschaffing  
            buurtweg nr. 20 atlas Willebroek - RCT Stevedoring 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek is gelegen aan de Boomsesteenweg 
t.h.v. de site van het bedrijf RCT Stevedoring.   De buurtweg maakt heden een verbinding tussen de 
Boomsesteenweg en het Zeekanaal Brussel – Schelde.   
 
 
Feiten en context 
 
Aangezien deze buurtweg doodloopt in het Zeekanaal Brussel – Schelde ken de buurtweg geen gebruik 
meer.   De verbindende functie is hierdoor verdwenen zodat de buurtweg naar nut heeft verloren.   
 
 
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. 
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Adviezen – argumenten 
 
Het ingediende dossier is conform boven vermelde wetgeving opgemaakt. 
   
De buurtweg is op het terrein niet meer waarneembaar en kent geen publiek of openbaar gebruik 
meer.   
 
Aan het college wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan het dossier afschaffing buurtweg nr. 20 
te Willebroek en dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad.   
 
In zitting van 7 oktober 2016 besliste het college het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek.    
Het college van burgemeester en schepenen besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te 
leggen aan een eerstvolgende gemeenteraad.”   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1  
het ontwerpplan tot afschaffing van buurtweg nr. 20 volgens de atlas der buurtwegen Willebroek 
voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

12   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Vaststellen en aanwijzen  
           Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Een gemeente is ‘ontvoogd’ wanneer ze autonoom vergunningen mag afleveren. Om zelfstandig 
vergunningen te kunnen afleveren moet de gemeente over volgende 5 elementen beschikken:  
 

 een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

 een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 

 een conform verklaard plannenregister 

 een vastgesteld vergunningenregister 

 een register van de onbebouwde percelen. 
 
De gemeente Willebroek voldoet ondertussen aan 4 van de 5 voorwaarden door de aanwerving van een 
persoon voor de functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.  
 
Op 1 oktober 2013 trad Tania Meersman in dienst als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
(Gemeenteraadsbeslissing van 26 augustus 2014).  
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Sinds de uitdiensttreding van Tania Meersman op 30 juni 2016 werd geen nieuwe gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar meer aangewezen door de gemeenteraad.  
 
Op 29 april 2016 werden Tom Pintens en Kristof Wullems tijdelijk aangesteld als waarnemend gemeentelijke 
stedenbouwkundig ambtenaar.  
 
 
Feiten en context 
 
De codex werd in 2014 gewijzigd met betrekking tot de aanstelling van een gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar. De voorwaarde dat enkel statutaire of op proef benoemde statutaire personeelsleden 
aangewezen kunnen worden als gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar bemoeilijkte vaak de 
aanstellingsprocedure. Concreet resulteert de wijziging in extra mogelijkheden voor de aanstelling van 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren: enerzijds door de aanstelling van contractuele en deeltijdse 
medewerkers mogelijk te maken, anderzijds door intergemeentelijke samenwerking te bevorderen. In 
overeenstemming met artikel 106 van het Gemeentedecreet is het college van burgemeester en schepenen 
bevoegd voor de aanstelling en het ontslag van personeelsleden (of van de leden van de Raad van Bestuur 
bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden). Deze algemene regel blijft gelden, maar de gemeenteraad 
moet het personeelslid in kwestie wel uitdrukkelijk aanwijzen als (waarnemend) gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
Met het decreet omgevingsvergunning krijgen alle gemeenten binnenkort eenzelfde procedureverloop voor de 
behandeling van een vergunning. Dit betekent als niet-ontvoogde gemeente dat men op kortere termijnen valt 
en geen advies meer moet gevraagd worden aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.  
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening draagt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar enkele 
formele taken op. Deze liggen altijd op het vlak van vergunningverlening en niet per se op het vlak van 
planning of handhaving.  
 
Omwille van de continuïteit van de gemeentelijke diensten en het halen van de termijnen in het kader van de 
stedenbouwkundige vergunningverlening is het nodig een gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar aan 
te wijzen en bij verhindering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een waarnemend 
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen. 
 
De gemeenteraad wijst minimaal één gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aan.  
 
Wanneer is er sprake van verhindering? Het kan gaan om (langdurige) ziekte, (langdurige) vakantie en bij 
belangenvermenging.  
 
Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar wordt ofwel ad hoc ofwel permanent aangewezen.  

 Onder ad hoc wordt verstaan dat bij verhindering telkens een waarnemend stedenbouwkundige 
ambtenaar via de gemeenteraad of desnoods eerst via het college aangewezen wordt. Dit heeft als 
voordeel dat er een zekere flexibiliteit is in het aanduiden van wie de waarnemend 
stedenbouwkundige ambtenaar is. Een waarnemend ambtenaar wordt immers op naam aangewezen 
en niet op functie.  

 Het permanent aanwijzen houdt een eenmalige beslissing in door de gemeenteraad over wie fungeert 
als waarnemend stedenbouwkundige ambtenaar bij verhindering van de eigenlijke 
stedenbouwkundige ambtenaar. Daarna volstaat het telkens bij verhindering een machtiging ter 
kennis te geven aan het college van burgemeester en schepenen.  

 
Voorwaarden om als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar te worden aangewezen zijn minder streng 
dan die gelden voor de stedenbouwkundig ambtenaar. Als vooropleiding is een diploma van A of B niveau 
vereist. Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar hoeft niet te beschikken over een diploma ruimtelijke 
ordening, noch de intentie te hebben om dat diploma te halen. Ook het dienstverband doet er niet toe.  
 
Een aanstelling als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar is beperkt tot maximaal 18 maanden als de 
waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar niet beschikt over het diploma of de ervaringsvereisten die wel 
gelden voor de eigenlijke stedenbouwkundige ambtenaar. Een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar 
die in feite op continue wijze als stedenbouwkundig ambtenaar fungeert, is in strijd met de geest van het 
decreet. 
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Op 30 januari 2017 trad Bjorn Zand in dienst van de gemeente.  Betrokkene heeft een masterdiploma 
Stedenbouw.  
 
 
Juridische grond 
 
Art. 1.4.6. e.v. VCRO de gemeenteraad minimaal één gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar aanwijst en 
de mogelijkheid wordt geboden om een waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan te wijzen.  
 
Art. 13 van het Besl. Vl. Reg. 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten 
voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld.  
 
Art. 21 van het Besl. Vl. Reg. 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten 
voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld.  
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Er wordt voorgesteld om Bjorn Zand aan te wijzen als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 
 
Tom Pintens werd aangesteld als 1

e
 waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar in het college van 29 april 

2016. Hij is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A. Zijn aanwijzing werd beperkt tot 18 
maanden en loop dus nog tot 29 oktober 2017.  
 
Bij voorziene afwezigheid geeft de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar schriftelijk aan dat hij/zij 
verhinderd is en tijdsduur van de machtiging. Deze machtiging wordt kenbaar gemaakt aan het college en de 
gemeentesecretaris. 
 
Bij onvoorziene afwezigheid geeft de gemeentesecretaris aan dat de gemeentelijk stedenbouwkundige 
ambtenaar verhinderd is en tijdsduur van verhindering. Deze verhindering wordt kenbaar gemaakt aan het 
college.  
 
Kristof Wullems werd aangesteld als 2

e
 waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar in het college van 29 

april 2016. Hij is houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B. Omwille van een interne wijziging 
van de diensten zal Kristof Wullems niet langer aangewezen worden als 2

e
 waarnemend stedenbouwkundig 

ambtenaar vanaf 30 januari 2017.  
 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Het aantal gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren vast te stellen op 1. Het aantal waarnemend 
gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren vast te stellen op 1. 
 
Artikel 2 
De heer Bjorn Zand aan te stellen als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 30 januari 
2017. 
 
Artikel 3 

De heer Tom Pintens aangesteld te laten als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar tot 29 
oktober 2017. 
 
Artikel 4 
De heer Kristof Wullems zijn aanstelling te beëindigen als waarnemend gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar vanaf 30 januari 2017. 
 
Eenparig akkoord 
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13   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Handhavingsbeleidsplan –  
           Samenwerkingsprotocol en Actieplan 2017 intergemeentelijke omgevings- 
            handhaving 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op het beheercomité dd. 12 oktober 2016 zijn diverse ontwerpteksten in het kader van intergemeentelijke 
omgevingshandhavingscel besproken. In het beheercomité van 7 december 2016 werden deze teksten 
goedgekeurd. Deze worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege en aan de 
gemeenteraad. Het gaat concreet over het Handhavingsbeleidsplan, een ontwerp 
samenwerkingsprotocol en het lokaal actieplan 2017. 
 
 
Feiten en context 
 
In zitting van 25 maart 2014 keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed tussen de gemeente Willebroek 
en Igemo tot het uitvoeren van een milieuhandhavingsbeleid. 
 
Echter, met de komst van de omgevingsvergunning (start is voorzien op 23 februari 2017) werd op 25 april 
2014 het decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning goedgekeurd. Dit voorziet in een 
gezamenlijk toezicht op zowel milieu- als stedenbouwkundige vergunning die vanaf 23 februari 2017 
overgaan in een gezamenlijke omgevingsvergunning. 
 
In de gemeenteraad van 23 februari 2016 ging ons bestuur een overeenkomst aan met Igemo aangaande 
een intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving. 
 
De ontwerpteksten van het Handhavingsbeleidsplan, een ontwerp samenwerkingsprotocol en het lokaal 
actieplan 2017 zijn bijgevoegd in bijlage. 
 
 
Juridische grond 
 
Het Vlaams  beleid inzake de omgevingsvergunning; 
 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingshandhaving; 
 
Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de 
omgevingsvergunning goed.  
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Advies Ann Staes (integrale veiligheid): dd. 19/1/2017 
 

 Wat mij betreft zijn de prioriteiten in orde en passen in het strategisch veiligheidsplan.  

 Is er een rapportage voorzien in de vorm van cijfers? In functie van evaluatie?  

 Zit de opslag van gevaarlijke stoffen en de controle hierop hier ook mee in?  

 Afval – sluikstorten?  

 Ik denk ook nog aan het “georganiseerd” gedeelte – ‘samenwerkingsvormen’ bij milieumisdrijven? Als 
ik het goed heb gelezen zit dat mee in het actieplan. Wordt dat ook als een prioriteit aanzien of gaat 
het enkel om deze in verslag voor CBS? 
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Evaluatie advies dienst integrale veiligheid: 
 

 Is er een rapportage voorzien in de vorm van cijfers? In functie van evaluatie?  
Staat niet duidelijk in beleidsplan. Dient nog te worden voorzien. Een deel van de rapportage 
zit vervat in de verslagen van vaststelling, raadgevingen, aanmaningen, processen verbaal. 

 Zit de opslag van gevaarlijke stoffen en de controle hierop hier ook mee in?  
JA, zie ambtshalve controles milieu. 

 Afval – sluikstorten?  
Niet als dusdanig opgenomen, wordt al geregeld in algemene bestuurlijke politieverordening 
MEWI. 

 Ik denk ook nog aan het “georganiseerd” gedeelte – ‘samenwerkingsvormen’ bij milieumisdrijven? Als 
ik het goed heb gelezen zit dat mee in het actieplan. Wordt dat ook als een prioriteit aanzien of gaat 
het enkel om deze in verslag voor CBS? 
Zit vervat in de algemene intergemeentelijke prioriteiten en is dus opgenomen in het plan. 

 
Advies milieudienst dd. 19/1/2017: Integrale tekst zie bijlage 1 
 

Gunstig, mits: 
 
(a) Volgende prioriteiten worden vastgelegd in het actieplan 2017: 
 
Voor  milieu: 
 
Ambtshalve controle: 
-          Opsporen niet vergunde inrichtingen 
-          Afvalverwerkende industrie 
Klachten: 
-          Geluidshinder 
-          Garageactiviteiten (al dan niet in open lucht) 
  
Voor RO: 
 
-          Onvergunde wijziging aantal woongelegenheden 
-          Onvergunde functiewijzigingen 
-          Onvergunde verhardingen 

 
(b) Er dient voldoende aandacht te worden besteed aan de evaluatie en rapportering van de 

handhaving. 
 
 

Financiële gevolgen & communicatie 
 
De uitgave voor 2017 wordt geraamd op € 17.527,66 
 

Visum :    0 nee         x  ja  Visumnummer : 2017/013 Datum :  18/01/2017 

Beschikbaar krediet: € 100.000 Actie: LEEF003002017 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 17.527,66 AR: 6131003 – BI: 039000 2017 

 
 
Besluit :   
 
Artikel 1 
Haar goedkeuring te hechten aan het handhavingsbeleidsplan, met dien verstande dat voldoende 
aandacht dient te worden besteed aan evaluatie en rapportage. 
 
Artikel 2 
Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp samenwerkingsprotocol. 
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Artikel 3 
Haar goedkeuring te hechten aan volgende prioriteiten voor het actieplan 2017: 
 

Voor  milieu: 
 
Ambtshalve controle: 
-          Opsporen niet vergunde inrichtingen 
-          Afvalverwerkende industrie 
Klachten: 
-          Geluidshinder 
-          Garageactiviteiten (al dan niet in open lucht) 
  
Voor RO: 
 
-          Onvergunde wijziging aantal woongelegenheden 
-          Onvergunde functiewijzigingen 
-          Onvergunde verhardingen 

 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

14   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verwerving handelspand Schoolweg 7 en 8 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de vorige legislaturen werd het project “Willebroek Morgen” opgestart, de Regie voor Grondbeleid heeft 
vanuit haar missie actief gezocht naar opportuniteiten die de realisatie van “Willebroek Morgen” voorbereiden 
en faciliteren; 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor de 
huidige legislatuur: 
 
Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur, 
 
Het project “Willebroek Morgen” en haar deelprojecten zal een belangrijk instrument zijn tot de realisatie van 
hogervermelde strategische doelstelling; 
 
Omgeving bibliotheek: 
Actie LEEF001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In de marge van dit project werden in vorige jaren reeds de pastorij en enkele woningen in de Stationsstraat, 
de kine-woning en de tuin van de familie Schurmans aangekocht; 
 
 
Feiten en context 
 
In het ontwerp en uitvoering van het herwaarderingsproject “Willebroek Morgen” werd meermaals gezocht 
naar een opwaardering van het verbindingssteegje tussen Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat (tussen 
Volkshuis en Van Dijck); 
 
Aan de marktzijde zijn er momenteel weinig mogelijkheden om deze doorsteek te verbreden; 
  
De toegang aan de zijde van de Schoolweg is momenteel overbouwd door een meergezinswoning; 
 
In deze meergezinswoning was op het gelijkvloers een handelspand  Schoolweg nr.8 gevestigd, dit 
handelspand strekt zich ook uit op het gelijkvloers van de woning nr. 7 aan de Schoolweg; 



23 
 

Aan de zijde van de schoolweg zijn er, mits minnelijke verwervingen, mogelijkheden tot het verbreden en 
openen van het binnengebied tussen de Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat, tevens is een doorsteek 
naar het toekomstige park (tuin Schurmans) mogelijk; 
 
De vennootschap die uitbater en eigenaar was van het gelijkgrondse handelspand Schoolweg 7-8 , de bvba 
JUMA, heeft op 26 januari 2015 de boeken neergelegd;  
 
De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen heeft daaropvolgende  Mr. Van Weerdt Elke, 
kantoorhoudende te 2880 Bornem Frans Van Haelenstraat 89, als curator aangesteld; 
 
Notariskantoor Yves Van Noten en Hilde Verholen werd door de curator aangesteld tot verkoop van 
voormelde handelspand; 
 
 
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; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het IVA INNOVA onderzoekt elke mogelijke piste of opportuniteit tot versterking van het 
herwaarderingsproject Willeboek Morgen, zo ook alle verwervingen die de kwaliteit van de verbindingsweg 
tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat (inclusief verbinding met het toekomstige park) verhoogt; 
 
Hiervoor werden door het IVA enkele scenario’s of stappen onderzocht met betrekking tot de noodzakelijke 
eigendomsverwervingen; 
 
Gelet op het strategisch belang en ligging van het te koop aangeboden handelseigendom uit de faling BVBA 
JUMA; 
 
Notariskantoor Yves Van Noten en Hilde Verholen werd door de curator aangesteld tot verkoop van 
voormelde handelspand; 
 
Dienaangaande werd de gemeente door notaris Hilde Verholen op de hoogte gesteld en werd er tevens naar 
de intenties van de gemeente gevraagd; 
 
Overwegende dat de vraagprijs door de curator initieel veel te hoog was, dit gelet op de vrij ingewikkelde 
structuur van het mede-eigendom (opsplitsing gelijkgrondse handelsruimte en bovenliggende private 
woongelegenheden dewelke niet in de faling opgenomen zijn); 
 
Er van uitgaande dat de gemeente in deze zone over een voorkooprecht beschikt (in uitwerking van het RUP 
centrum); 
 
Gelet op de matige interesse van uit de private markt werd op vraag van de curator door de Rechtbank van 
Koophandel een deskundige aangesteld om een correcte waardering op te stellen; 
 
Wat betreft het mede-eigendom bestaat het aandeel van het handelseigendom  aan de Schoolweg 7 uit 
50/100sten en aan de Schoolweg 8 uit 30/100sten; 
 
Gelet op het deskundig schattingsverslag de dato 9 september 2016 opgesteld door Ing. Stijn Van Opstal, 
Landmeters en Studiebureau BVBA Hoogstraat 6 te 2870 Puurs, hierbij aangesteld door de Rechtbank van 
Koophandel van Antwerpen; 
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In het deskundige verslag werden diverse reken -en waarderingsmethoden gebruikt, tevens werd rekening 
gehouden met de huidige complexe verdeling van het goed (mede-eigendom); 
 
De waarde in het verslag werd bepaald op € 140.000,00; 
 
Notaris Hilde Verholen treedt deze waardering bij en maakt zich sterk dat dat de toewijzing door de 
Rechtbank van Koophandel van Antwerpen reëel is; 
 
Overwegende dat het IVA zich tot doel stelt in de toekomst ook de andere delen van het mede-eigendom te 
verwerven is de complexiteit van de structuur van het mede-eigendom ondergeschikt; 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek zich engageert tot de verwerving van het gelijkgrondse 
handelspand Schoolweg 7-8 te Willebroek, kadastraal bekend onder 1

ste
 afdeling sectie A nrs790/B/9 en 

790/N/8, dit tegen de prijs van € 140.000,00; 
 
Daaropvolgende zal curator Mr. Van Weerdt Elke, kantoorhoudende te 2880 Bornem Frans Van Haelenstraat 
89, het gemeentelijk engagement-bod ter goedkeuring aan de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen 
voorleggen; 
 
Uiteraard blijft het IVA de nodige stappen ondernemen om het geheel van de gewenste kwaliteit 
“verbindingsweg Schoolweg-A. Van Landeghemstraat-park” te realiseren; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Deze aankoop is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2610007  Beleidsitem 061090    Actie : LEEF 001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In het boekjaar 2016 is hiervoor nog een over te dragen restant van € 105.000,00; 
In het boekjaar 2017 is in het budget een bedrag voorzien van € 700.000,00; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 105.000,00 +  € 700.000,00 Actie: LEEF 001002010 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  140.000,00 AR: 2610007 2017 

 
 
Besluit 
 
goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de aankoop voor openbaar nut van de gelijkvloerse handelsruimte Schoolweg  7 en 8 te Willebroek, 1

ste
 

afdeling sectie A deel van nrs. nrs790/B/9 en 790/N/8, dit tegen de prijs van € 140.000,00, dit op voorwaarde 
van de aanvaarding door de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen; 
 
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 zal optreden bij het 
verlijden der akte; 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt of men in afwachting van de realisatie van het project een deel van 
het pand zal afbreken, hetgeen schepen Huyghe bevestigd. 
 
Eenparig akkoord 
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BP01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging  
                 bestuurder in de raad van bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2013 werd de heer Gunther Scheers aangeduid als bestuurder in 
de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
 
Feiten en context 
 
Met een mail van 7 oktober 2016 laat de heer Gunther Scheers weten dat hij zijn ontslag aanbiedt als 
bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
. 
Hij dient aldus vervangen te worden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 
 
 
Juridische grond 
 
Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 
gemeentebestuur vertegenwoordigen gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar bestuur 
worden voorgedragen.  De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van de vervanging van de heer Gunther 
Scheers voor de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting, August Van Landeghemplein 2 te 
Willebroek, waarbij de gemeente is aangesloten. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt mevrouw Ayten Güngor voorgedragen, 
teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
nvt 

 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Gunther Scheers en besluit mevrouw Ayten 
Güngor aan te duiden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek.  
 
Eenparig akkoord 
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BP   :   Bijkomende punten 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Herman Moeremans, N-VA fractie en de 
heer Ronnie Moerenhout, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

 
VERVANGING BESTUURDER IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE SM VOOR 
VOLKSHUISVESTING 
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2013 werd de heer Gunther Scheers aangeduid als 
bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
Feiten en context 
Met een mail van 7 oktober 2016 laat de heer Gunther Scheers weten dat hij zijn ontslag aanbiedt als 
bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. . Hij dient aldus 
vervangen te worden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 
 
 
Juridische grond 
 
Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 
gemeentebestuur vertegenwoordigen gekozen onder de kandidaten die door het betrokken openbaar 
bestuur worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van de vervanging van de heer 
Gunther Scheers voor de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting, August Van 
Landeghemplein 2 te Willebroek, waarbij de gemeente is aangesloten. Op voorstel van het college 
van burgemeester en schepenen wordt mevrouw Ayten Güngor voorgedragen, teneinde ons bestuur 
te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Nvt 
 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Gunther Scheers en besluit mevrouw 
Ayten Güngor aan te duiden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 
 
Eenparig akkoord 
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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) 
 

IVAREM 
 
Er is al veel gezegd en geschreven over de afvaltaks die alle bij Ivarem aangesloten gemeenten innen 
en vermoedelijk is het laatste woord hierover nog niet gevallen. 
 
In een artikel in HLN van 6 februari jl. lezen wij dat in de stad Lier maar liefst 1610 gezinnen deze 
belasting nog niet betaald hebben. 
 
Mijn vraag: 
Hoeveel aanslagbiljetten voor deze belasting werden er in de jaren 2014, 2015 en 2016 in onze 
gemeente niet betaald en welk bedragen staan hier tegenover ? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt : 
 
Voor 2014 zijn 116 aanslagbiljetten nog niet betaald voor een totaal bedrag van 5.309,88 euro. 
Voor 2015 zijn 176 aanslagbiljetten nog niet betaald voor een totaal bedrag van 7.744,35 euro.  
Voor 2016 is er nog geen omzetting (inkohiering) van de betalingsuitnodiging naar een 
aanslagbiljet. 
 
Deze bedragen omvatten zowel de vaste afvalbijdrage die per maand wordt aangerekend als 
aanbieding van afvalstoffen (huisvuil, grofvuil..). 
 
Deze 292 openstaande aanslagbiljetten (2014 en 2015) komen overeen met 219 verschillende 
gezinnen. 
 
Deze percentages liggen in de lijn van de verwachtingen. Willebroek situeert zich wat hoger 
dan de landelijke gemeenten. 
 

  Aantal gezinnen met openstaand aanslagbiljet aantal gezinnen % 

12002 Berlaar 53 4676 1,1% 

12005 Bonheiden 59 5911 1,0% 

12009 Duffel 97 7180 1,4% 

12021 Lier 377 15531 2,4% 

12029 Putte 98 7311 1,3% 

12040 Willebroek 219 10406 2,1% 

TOTAAL 903 51015 1,8% 

 
Raadslid K. Eeraerts wijst op een duidelijk verschil met de cijfers die  in het artikel werden 
vermeld. 
 
 
 
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) 

WILLEBROEKSE MOSKEEËN/GEBEDSHUIZEN 
 
Enkele weken geleden werd ik gecontacteerd door een geboren en getogen Willebroekenaar die 
geregeld mooie wandelingen maakt door onze gemeente. Wat die man tijdens die wandelingen opviel 
zijn de verschillende ontmoetingshuizen en moskeeën die onze gemeente op zijn grondgebied heeft. 
 
Gezien het niet altijd duidelijk is welke functie of invulling welk pand heeft wou hij niet met zijn vragen 
blijven zitten. Vandaar ook ons verzoek tot meer opheldering over volgende punten. 
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Mijn vragen: 
1. Hoeveel moskeeën zijn er op ons grondgebied per gemeenschap? 
2. Hoeveel ontmoetingshuizen per gemeenschap? 
3. Hoeveel / welke worden gesubsidieerd en over welk bedrag spreken we hier op jaarbasis? 
4. Van welke strekking zijn deze (Gülen of pro-Erdogan) en is dit reeds onderzocht? 
5. Zijn er plannen voor nieuwe moskeeën tijdens deze legislatuur en wat is de eventueel 

gesubsidieerde kostprijs? 
6. Op 8 februari jl. verscheen in De Standaard een artikel betreffende het oprukkende Salafisme 

dat de gematigde Islam steeds meer tracht te verdringen in ons land. Dit blijkt uit het 71 
pagina’s tellende rapport van OCAD (Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging). 
Aansluitend dan ook de vraag aan de voltallige gemeenteraad of er in Willebroek imams 
gekend zijn die deze leer verkondigen. 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. Er zijn drie moskeeën op ons grondgebied 

 1 moskee Turkse gemeenschap: Stationsstraat 

 2 moskeeën Marokkaanse gemeenschap: Stationsstraat & 
Dendermondsesteenweg   
 

2. Welke is de definitie van een ontmoetingshuis? 
Het aantal ontmoetingshuizen is niet in kaart gebracht per gemeenschap.  
In Willebroek zijn heel veel ontmoetingsplaatsen waar iedereen welkom is. 

 
3.  Geen.  
 
4.  Ik stel vast dat er in Willebroek geen probleem is pro/contra.   

De bevoegdheid van de dienst samenleven beperkt zich tot het bevorderen van 
de interculturele dialoog en sociale cohesie, in dat kader is er een goed contact 
en een goede verstandhouding is met onze burgers, waaronder 
vertegenwoordigers van de verschillende gebedshuizen en de moskeeën.  

 
5.   Geen plannen gekend. Er worden geen subsidies verleend. IN de provincie 

Antwerpen zijn er 6 erkende moskeeën. 
 

6. Neen  
Geen imams, noch pastoors, noch predikanten  

 
Wat de radicalisering betreft, deze wordt samen met de politie opgevolgd in de lokale cel 
radicalisering. 
 
Voor het raadslid is het ok dat er proactief wordt gereageerd. Het salafisme sluimert en hij 
hoopt dat er een dialoog blijft tussen gemeente en moslimgemeenschap. Uiteindelijk gaat het 
om een minderheid en is het van belang dat de moslimgemeenschap er greep op krijgt. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

LAGE EMISSIENORM 
 
Wij werden in kennis gesteld van het feit dat door de lage emissienorm die vanaf 1 februari ingaat voor 
de binnenstad te Antwerpen, men blijkbaar de vervuilende bussen naar de regio's gaat sturen.  
Enkele gemeenten werden genoemd maar wij zouden het op prijs stellen moest het Gemeentebestuur 
contact opnemen met De Lijn om na te gaan of er van die "vervuilende lijnen" ook door onze 
gemeente zouden gaan lopen. En uiteraard wanneer dit het geval zou zijn daartegen zou willen 
optreden. Het is nogal makkelijk uit te pakken met een "propere" stad als iemand anders de vuiligheid 
mag slikken daarvoor.  
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Daarbij komt nog dat dit ook veelal verouderde bussen zijn wat ten koste gaat van veiligheid en 
comfort. Zowel voor de klanten als voor de bestuurders en het personeel van De Lijn. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Er zullen geen, zoals u  ze noemt “vervuilende bussen”, die omwille van de LEZ niet meer 
binnen mogen in Antwerpen, door onze gemeente rijden. 
 
Het is maar sinds kort dat er in Antwerpen van een LEZ sprake is en  deze bussen als 
vervuilend worden bestempeld. 
 
De bewuste Euro 2 norm bussen die in de LEZ van Antwerpen niet meer binnen mogen, het 
gaat hier over +/- 70 bussen, zullen deels ingezet worden op buslijnen die een stelplaats 
hebben in Mol, Westerlo, Heist-Op-Den-Berg, Aarschot en Tremelo. 
 
Deze bussen zullen ook niet hele dagen rijden, maar vooral worden ingezet als vervangbussen. 
 
De Vlaamse regering is als gevolg van de invoering van de LEZ in Antwerpen in snel tempo aan 
het investeren in de vervanging van het rollend materieel waardoor alle Euro 2 norm bussen 
nog dit jaar uit roulatie zullen genomen worden en vervangen worden door Euro 6 norm 
bussen, wat dus neerkomt op een vergroening en verduurzaming van het openbaar vervoer in 
heel Vlaanderen. De eerste van die nieuwe bussen zullen al in maart 2017 in gebruik genomen 
worden. 
 
De LEZ in Antwerpen heeft dus niet alleen een positieve invloed op het milieu maar ook een 
positieve invloed op onze houding en onze manier van denken over het milieu. 
 
Het raadslid Kennes kan zich voor een stuk vinden in het antwoord maar vraagt om bij die visie 
aan te sluiten met een motie die hij ter stemming wil voorleggen. 
 
Schepen Spiessens begrijpt dit niet. 
In feite krijgt het raadslid een antwoord op een tekst waarin zelfs geen vraag staat en nu wil hij 
voor feiten die ondertussen achterhaald zijn door verschillende tussenkomsten in de pers en 
maatregelen van de Lijn. 
 
Het raadslid herneemt een motie die in de Rupelstreek is goedgekeurd en vraagt om zich 
daarbij aan te sluiten. Er is weinig controverse en er staat niets in dat men niet zou kunnen 
stemmen. 
 
De burgemeester stelt dat iedereen de bezorgdheid van het raadslid deelt en het punt kan 
worden meegenomen in de werkgroep die de invoering van de lage emissiezone zal 
begeleiden. 
 
Raadslid Kennes, hier in gevolgd door het raadslid De Laet wil in afwachting wel het standpunt 
van de gemeenteraad kennen. 
 
Op vraag van de burgemeester schorst de voorzitter de gemeenteraad te 20 uur 42.  
 
De voorzitter opent de zitting opnieuw te 21 uur. 
 
Hij stelt voor de artikelen 1 en 2 te wijzigen en leest de tekst voor. 
In artikel 1 wordt de Vlaamse overheid opgeroepen de aangekondigde engagementen na te 
komen.  
In artikel 2 wordt het principe van de invoering van een lage emissiezone goedgekeurd om 
hiermee milieubelastende voertuigen te weren. 
 
Het raadslid Kennes heeft geen probleem met de tekst maar vraagt zich af waarom men artikel 
2 volledig wil vervangen. Er is toch geen probleem dat men het gemeentebestuur vooraf op de 
hoogte stelt van de inzet van andere voertuigen en  men ook vooraf het akkoord van de 
gemeente moet bekomen? 
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Er ontstaat een discussie waarbij duidelijk wordt gesteld dat het niet de bedoeling is de 
Vlaamse overheid  in het gedrang te brengen en iedereen het in feite eens is over de gestelde 
principes. 
Als alles verloopt zoals het gepland is dan zal men geen bussen op andere plaatsen moeten 
inzetten, maar als bussen bijv. uit het Brusselse en andere gemeenten worden geweerd dan 
kan er een probleem ontstaan waarbij de laatste gemeente het overschot moet slikken. 
 
Voor raadslid Serrien is het in orde als beide opties in de tekst vervat zijn. 
 
Uiteindelijk schaart de volledige gemeenteraad zich achter de volgende tekst: 
 
 

MOTIE 

 

Motie ingediend door de Willebroekse sp.a fractie tegen het verschuiven van het 

inzetten van vervuilende bussen van De Lijn buiten de stad Antwerpen, naar 

aanleiding van het in werking treden van het lage emissieplan in de stad 

Antwerpen. 

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd, inzonder artikel 

42 en artikel 43; 

 

Overwegende dat men in de stad Antwerpen vanaf 1 februari 2017 een lage 

emissiezone in de kernstad en op Linkeroever invoerde, waardoor de meest 

vervuilende voertuigen geweerd worden om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren; 

 

Overwegende dat door deze ingreep ook bussen geweerd worden, wat gevolgen 

zal hebben op de lijnbussen binnen de stad Antwerpen;  

 

Overwegende dat De Lijn de meest vervuilende bussen buiten de lage emissiezone 

nu inzet en de meest milieuvriendelijke bussen naar Antwerpen brengt om te 

voldoen aan de vereisten van het lage emissieplan, met als evident gevolg dat de 

vervuiling zich gewoon aan het verplaatsen is naar andere regio’s. 

 

Overwegende dat dit ook rechtstreekse gevolgen heeft voor een zeer ruime regio 

buiten de stad Antwerpen; 

 

Overwegende dat er door deze beslissing nog meer nieuw materiaal naar de stad 

Antwerpen gaat terwijl de stad nu al meer middelen krijgt en de rand mogelijks 

bijkomend opgezadeld zal worden met verouderd en vervuilend materiaal, wat het 

onevenwicht nog verder vergroot. 

 

Overwegende dat de provincie Antwerpen aan de gemeenten op haar grondgebied 

gevraagd heeft om het burgemeestersconvenant te ondertekenen, om zo mee te 

werken aan de provinciale klimaatdoelstellingen, waarbij de provincie de ambitie 

heeft om op termijn klimaatneutraal te worden; 

 

Gelet op het feit dat de inzet van deze vervuilende bussen op het grondgebied van 

de gemeente Willebroek totaal in tegenstrijd zou zijn met deze provinciale 

klimaatdoelstellingen; 
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Overwegende dat al de lokale besturen inspanningen doen om de CO2-uitstoot te 

verminderen (onder meer via klimaatactieplannen) maar dat dit niet als gevolg kan 

hebben dat men door maatregelen te nemen in een bepaalde regio, het probleem 

gewoon verlegt en andere regio’s extra belast, omdat de uitstoot van transport nu 

al een zeer grote veroorzaker is van de CO2-uitstoot.  Zeker in meer landelijke 

regio’s is transport nu al vaak verantwoordelijk voor ongeveer 50% van deze 

uitstoot. 

 

Overwegende dat de gemeenteraad zich omwille van al de aangehaalde redenen 

wil wapenen tegen beslissingen met een negatieve en ongezonde impact voor de 

gemeente Willebroek. 

 

MOTIE  & AMENDEMENT (UNANIEM) 

 

Artikel 1: De gemeenteraad van Willebroek roept de Vlaamse overheid op om hun 

aangekondigde engagementen na te komen en te investeren in een meer 

milieuvriendelijk vervoer. 

 

Artikel 2: De gemeenteraad is het principieel eens met de invoering van een lage 

emissiezone in Willebroek. De concrete invulling van de modaliteiten zal in 

gemeen overleg met alle actoren worden besproken en opgelijst waarna de 

gemeenteraad, na debat, een definitief standpunt omtrent de modaliteiten zal 

innemen.  

In afwachting daarvan zal de inzet van meer belastende voertuigen door De Lijn 

enkel mogelijk zijn na voorafgaand overleg met het gemeentebestuur van 

Willebroek.  

 

Artikel 3: De materie van milieubelastende bussen van De Lijn zal dringend 

geagendeerd worden op het burgemeestersoverleg voor verder onderzoek en 

eventueel gevolg naar de Gouverneur toe. 

 

Artikel 4: Deze motie zal overgemaakt worden aan de Lijn. 

 

Artikel 5: Dit besluit is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld in 

artikel 248 e.v. van het gemeentedecreet. 

 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

VERKEERSVEILIGHEID BOOMSESTEENWEG 
 
Ons punt belangt de verkeersveiligheid op de Boomsesteenweg ter hoogte van het containerpark aan. 
Daar zijn enige tijd geleden uitbreidingswerken gestart bij de firma RCT Stevedoring. Zij werken 
momenteel een buffer af langs de rijweg. Deze buffer loopt tot vlak tegen de in- en uitrit van het 
containerpark. 
 
Daar deze groene buffer enkele meters hoog is is het zicht bij het uitrijden van het containerpark heel 
erg beperkt ten opzichte van de vroegere situatie. Met andere woorden, een voertuig moet tot op het 
fietspad rijden om zich ervan te vergewissen of er aankomend verkeer is. Dit is zowel voor het 
betrokken voertuig als de zwakkere weggebruikers van het fietspad een zeer gevaarlijke situatie. 
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Ik zou dan ook met aandrang aan het bestuur willen vragen hieraan het nodige te doen opdat de 
kansen op een ongeval tot een absoluut minimum kunnen herleid worden. Ik denk daarbij aan 
signalisatie voor beide verkeersstromen, alsook spiegels of optische signalen. 
 
Kan het bestuur hieraan tegemoetkomen? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Er werd kennis genomen van de melding over de onveilige situatie ter hoogte van het 
containerpark en de diensten zullen onderzoeken welke tijdelijke maatregelen, bijvoorbeeld het 
plaatsen van een spiegel, een oplossing kunnen bieden om de veiligheid ter hoogte van het 
fietspad te verhogen. 
 
De buffer werd alvast uitgevoerd conform de stedenbouwkundige vergunning, dus hier zijn 
geen aanpassingen mogelijk. 
 
Raadslid Kennes verwijst naar een onderhoud met de directeur van de firma die zou zorgen 
voor borden en spiegels. 
 
 
 
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) 

EVALUATIE OPGELEGDE ONDERHOUDSVOORWAARDEN BEZETTING PARK DEN 
BLIJK 
 
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 november 2015 werd de gedeeltelijke bezetting van park Den 
Blijk beslist. Het betreft een perceel grond aan de oostelijke oever van de parkvijver tot aan de 
perceelgrens met het kasteel De Kraag aan de Groenelaan 59 met een oppervlakte van +/- 4.790m

2
.  

 
De overeenkomst voor de bezetting van dit deel van park Den Blijk werd aangegaan voor de duur van 
vijftien jaar op voorwaarde van een positieve evaluatie van de opgelegde onderhoudsvoorwaarden na 
de periode van één jaar. 
 
Ondertussen blijkt dat op de belendende percelen problemen zijn met de afwatering in de tuin. Tussen 
kasteel De Kraag en de spoorwegbrug hebben de bewoners van de Groenelaan na het afsluiten van 
het water-afvoerkanaal naar de openbare riolering wateroverlast in hun tuinen. Het afdammen gebeurt 
blijkbaar op het terrein van VZW Den Blijk. Mag de vraag worden gesteld of dit gegeven tot de 
opgelegde onderhoudsvoorwaarden behoorde en of er dan een kritische evaluatie van de situatie 
heeft plaatsgehad? 
 
Groen Willebroek vindt dat park Den Blijk serieus aan de waarde van buurtpark inboet aangezien een 
flink deel ervan ook al door een nieuw woonproject zal worden ingenomen. 
 
Onze vragen: 
 

1. Heeft het gemeentebestuur de opgelegde onderhoudsvoorwaarden geëvalueerd? Zo ja, op 
welke wijze? 

2. Heeft het gemeentebestuur kennisgenomen van de problemen met betrekking tot de 
afwatering in belendende percelen? Zo ja, werden deze vaststellingen in de evaluatie van de 
opgelegde onderhoudsvoorwaarden opgenomen? 

3. Wat is de visie van het college op het verder ontwikkelen van park Den Blijk? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 

1. Artikel 8 van de overeenkomst bepaalt dat qua onderhoud: 
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“De bezetter verbindt er zich toe het bezette goed te onderhouden, dit impliceert het 
behoud van de huidige bomen en struik- en oevergewassen. De bezetter is 
verantwoordelijk voor het beheer van de aanwezige beplantingen, volgens de code van 
goede natuurpraktijk. 
 
De milieuambtenaar van de gemeente Willebroek zal toezien op de goede uitvoering 
van voormelde beheer”. 
 
Verder bepaalt artikel 2 nog volgend: 
 
“De bezetter zal op kwalitatieve wijze een afsluiting plaatsen tussen het publieke park 
en het in bezetting gegeven goed. 
 
De huidige bestemming en aard van het in bezetting gegeven goed blijven ongewijzigd, 
met name groene zone met bomen en struik- en oeveraanplantingen tot rand met de 
vijver. 
 
Het is de bezetter NIET toegestaan constructies op te richten op het in bezetting 
gegeven goed. 
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De bezetter zal een sleutel overhandigen van de poort die toegang geeft tot de 
aanwezige ijskelder aan de verantwoordelijke van de “vleermuizenwerkgroep” van de 
lokale afdeling “Natuurpunt”. Het beheer van en toezicht op deze ijskelder met 
vleermuizenkolonie valt volledig onder de bevoegdheid van de lokale afdeling 
“Natuurpunt”, bijgestaan door de milieudienst van de gemeente Willebroek”. 
 
Op 26 januari 2017 voerde de milieuambtenaar een plaatsbezoek uit in het in bezetting 
gegeven deel van park Den Blijk. Hij werd vergezeld door een vertegenwoordiger van 
de lokale afdeling van Natuurpunt - kern Willebroek. Er werd controle uitgevoerd 
conform de in de overeenkomst gestelde voorwaarden. 
 
Het bleek dat het afval werd verwijderd uit het bezette deel en dat bramen en Japanse 
duizendknoop werden verwijderd.  Tevens werden een aantal omgewaaide bomen uit 
de vijver verwijderd en verzaagd. Dit zorgde in de zomer voor wat geluidsoverlast. 
 
Conclusie: 
Met uitzondering van het maaien van de Japanse duizendknoop en de bramen in de 
loop van mei (in het broedseizoen) werd het afval verwijderd en werden de uitheemse 
invasieve soorten verwijderd. Er kan dus gesteld worden dat grosso modo de code van 
goede natuurpraktijk werd gevolgd bij het uitvoeren van opruimwerken in het bezette 
deel van park Den Blijk. 
 
Wel dient nog een sleutel te worden overhandigd van de poort zodat de 
vleermuizenwerkgroep de ijskelder kan betreden. Tevens dient de opgerichte 
constructie (zithoek langs de vijver) te worden verwijderd. 
 

2. Het bestuur heeft kennis genomen van de problemen qua wateroverlast door de 
aanpalende bewoners van de Groene Laan. Aangezien dit gelegen is in een deel dat 
niet in bezetting werd gegeven werd dit ook niet bekeken bij de evaluatie van het 
bezette deel. 

 
Wel kan worden gemeld dat er zich een opstopping voordeed in de gracht die achter de 
huizen van de August Van Landeghemstraat  in park Den Blijk loopt. Deze gracht sluit 
aan bij de gracht die doorloopt in het eigendom van de Groene Laan 59.  
Deze gracht werd door de gemeentediensten begin vorige week uitgekuist waardoor de 
verstopping werd verholpen en de afwatering terug werd hersteld. Wij gaan er dan ook 
vanuit dat de problemen in de tuinen van de Groene Laan hiermee zijn opgelost. 
 

3. Vooraleer een verdere visie te ontwikkelen op het park Den Blijk dient een beheersplan 
te worden opgemaakt voor het park. Dit is echter niet opgenomen in de 
meerjarenplanning en  dient bij een volgende legislatuur te worden opgenomen. 

 
Voor het raadslid toont de evaluatie juist aan dat men niet beantwoordt aan de vereisten. Van 
naleving van de drie voorwaarden is niets te merken. Blijkbaar wil men de bezetting verder 
laten doorgaan terwijl het beter is de omgeving samen verantwoordelijk te maken voor het 
beheer van het domein. Hij merkt ook op dat iets verder wijnvaten op de openbare weg zijn 
opgestapeld.  
 
De burgemeester stelt dat hij tijdens zijn zittingsuur nooit zonder meer  
belooft gevolg te geven aan een klacht en zeker niet belooft een, overeenkomst te verbreken. 
Hij legt zich neer bij de evaluatie door experten die stellen dat de code van de goede praktijken 
worden gevolgd.  
 
Voor het raadslid gaat dat om een interpretatie. 
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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) 

BOND BETER LEEFMILIEU EN DE NIEUWE CAMPAGNE ‘ZO DICHTBIJ’ 
 
Bond Beter Leefmilieu pakt in samenwerking met Unizo en de Gezinsbond uit met een nieuwe 
campagne onder de noemer, ‘Zo dichtbij’. Met deze opvolger van 'met Belgerinkel naar de winkel' wil 
men opnieuw inzetten op een bruisende kern en burgers meenemen in de transitie naar een 
duurzame lokale samenleving. 
 
'Zo dichtblij' verwijst enerzijds naar kernversterking. Anderzijds verwijst het ook naar het kwaliteitsvolle 
leven dat wordt nagestreefd. Via een wedstrijd worden burgers aangemoedigd om lokaal te winkelen, 
te sporten, uit eten te gaan etc., om zo de lokale ondernemers te ondersteunen en (vervuilende) 
transportkilometers te beperken. Daarbovenop komt er ook een oproep om als vereniging zelf een 
duurzaam initiatief te nemen. De campagne-oproep werd in december gelanceerd naar de lokale 
besturen; de campagne zelf gaat van start in mei. 
 
Volgens Groen Willebroek kunnen onze lokale winkeliers en de horeca elk steuntje in de rug 
gebruiken en wat ons betreft is er alleen maar win-win als dit hand in hand gaat met de bewustwording 
van de noodzaak van een transitie naar een duurzame lokale samenleving. Onze gemeente staat nog 
niet op de lijst van deelnemende gemeenten vermeld, maar we hopen dat daar dra verandering in 
komt. 
 
Onze vragen: 
 

1. Heeft het gemeentebestuur ondertussen op de campagne ‘Zo dichtbij’ van de Bond Beter 
Leefmilieu ingetekend? 

2. Wordt er het initiatief genomen om ook lokale verenigingen bij de campagne te betrekken ? 
 
Schepen Frank Vanwelkenhuysen antwoordt: 
 

1. De fietspromotiecampagne “met belgerinkel naar de winkel” werd uiteindelijk in het 
eerste jaar maar door 43 steden en gemeenten ingericht. Hier vindt u de lijst van de 46 
gemeenten die op dit ogenblik zijn ingeschreven voor de actie “Zo dichtbij”. 

2. Het gaat in de eerste plaats om een initiatief van en door de handelaars en moet in 
Willebroek eventueel binnen de nieuwe overeenkomst met de middenstand zijn plaats 
krijgen.  
Zij krijgen hiervoor kunnen promotiemiddelen van de samenwerkingsovereenkomst 
worden gebruikt.  

Als organisatie Willebroek beschikken wij over een meerjarenplan met duidelijke acties hoe 
men bepaalde doelstellingen wil realiseren. Alleen als een  nieuwe actie ( hier de campagne 
“Zo dichtbij”) daar in past en daarvoor ook de nodige middelen zijn goedgekeurd ( 
personeel, werkingskosten…..) kan die aan het uitgebreide jaarprogramma worden 
toegevoegd. Deze actie werd besproken, intern en met de handelaars, en niet weerhouden 
in de meerjarenbegroting.  

 
De handelsvereniging heeft net voor dergelijke evenementen, middelen van ons ontvangen. 
We hebben van hen geen vraag ontvangen om hieraan deel te nemen. Bijgevolg kan ervan 
uitgegaan worden dat ook zij geen vragende partij zijn.  
Er zijn hiervoor bijgevolg geen middelen. Dit is eveneens geen prioriteit voor lokale 
economie voor 2017. 
 
Bijkomend verwijs ik eveneens naar de beslissing van het CBS vorig jaar. De deelname 
werd niet weerhouden omdat het evenement "Met belgerinkel naar de winkel" in WIllebroek 
nog nooit een succes was, én er een negatief advies was van lokale economie, mobiliteit én 
de handelaars. Daarom hebben we ons als gemeente de laatste jaren niet meer 
ingeschreven. 
 

https://www.zodichtblij.be/gemeenten
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Verder is deze inschrijving niet vrijblijvend. Dit evenement vergt aardig wat opvolging, 
coördinatie en communicatie om al het materiaal te bestellen en bij de handelaars ter 
plekke te krijgen.  
 
Het is niet de bedoeling elke actie, hoe goed ook bedoeld op te nemen. Dat heeft het 
tegenovergestelde effect nl. dat de oorspronkelijke acties ( beleidsdoelstellingen) niet of 
niet tijdig worden gerealiseerd. 
 

Het raadslid Serrien neemt hiervan akte en hoopt dat het in de toekomst wel kan gedragen 
worden door gemeente en handelaars. 

 
 
 

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) 

VESTIGING AFVALVERWERKENDE SITE BEDRIJF VIABUILD 
 
Onlangs verscheen in de krant dat bouwbedrijf Viabuild in Ruisbroek een nieuwe vestiging plant om er 
alle activiteiten te centraliseren. Momenteel loopt er dan ook een openbaar onderzoek via het 
gemeentebestuur van Puurs. Dit bedrijf heeft ook activiteiten aan de Hoeikensweg in Willebroek. 
 
De buurtbewoners in Ruisbroek zijn ongerust over de activiteiten die het bedrijf er zal ontplooien. Ook 
voor de bewoners van Willebroek-Noord kan er reden tot ongerustheid zijn.  
 
Het adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden is Gansbroekstraat zn, 2870 
Ruisbroek. De soort inrichting betreft een inrichting voor afbraakwerken (klasse 1). Onder de 
toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlaremindelingslijst voor deze aanvraag vinden we: de opslag 
en overslag van 36 ton zowel hechtgebonden als losgebonden asbestafval (2.1.2.b – 2.1.2.c); de 
opslag en mechanische behandeling van 36 ton asbestafval (demonteren, wassen, kuisen, scheiden) 
(2.2.2.g.2). Artikel 5.2.1.2.§2 stelt: Er is geen weegbrug vereist. Als alternatief wordt het asbestafval 
ingewogen via een transpallet. Verder zal er ook afvalwater in het Kanaal worden geloosd. 
 
We beseffen vanzelfsprekend dat het Willebroeks gemeentebestuur geen beslissingsmacht heeft over 
het grondgebied Puurs, desalniettemin dienen we voor de belangen en de gezondheid van onze 
inwoners op te komen. 
 
Onze vragen: 
 

1. Overweegt het Willebroekse gemeentebestuur bezwaar in te dienen tegen deze exploitatie? 
2. Zal er minimaal overleg zijn met het gemeentebestuur van Puurs om alle mogelijke risico’s 

voor de volksgezondheid uit te sluiten? 
3. Welke zijn de ervaringen met de exploitatie van Viabuild aan de Hoeikensweg in Willebroek? 

 
Ter zitting stelt het raadslid dat de vraag door de actualiteit is achterhaald. 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Deze vraagstelling is momenteel zonder voorwerp door de intrekking van de 
vergunningsaanvraag. 
 
Doch de antwoorden op de vragen:  

1. De adviesbevoegdheid komt het gemeentebestuur van Puurs toe. De 
beslissingsbevoegdheid komt toe aan de Bestendige Deputatie. 

2. Indien Viabuild zich houd aan de normen zoals ze zijn voorgeschreven in Vlarem II 
kunnen de risico’s voor de volksgezondheid beperkt te worden tot een absoluut 
minimum. Bij overtredingen is er handhaving via milieu-inspectie.  

3. De ervaringen met Viabuild te Willebroek zijn positief. Er zijn geen klachten noch 
overtredingen gekend. 
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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) 

WOONBEHOEFTEN VOOR DE GEMEENTE WILLEBROEK 
 
De gemeente mag de komende jaren heel wat nieuwe inwoners verwelkomen. "Als we alle geplande 
projecten en verkavelingen samentellen, verwachten we minstens 750 en mogelijk wel 1.000 nieuwe 
huizen tegen 2025. Dit moet Willebroek niet enkel een financiële boost geven, maar ook een betere 
uitstraling", zei schepen voor Wonen en Ruimtelijke Ordening Tinneke Huyghe (CD&V) in een 
krantenartikel van ondertussen 28 december 2015. 
 
Verderop het artikel zei de schepen dat we in Willebroek nog voldoende ruimte vrij hebben. Schepen 
Spiessens (N-VA) stelde daarnaast dat de verwachte woningen ook een positieve invloed hebben op 
de Willebroekse financiën, ‘want dit zal vanzelfsprekend een meerwaarde betekenen in onze 
personenbelasting’. De schepen stelde ook dat de meeropbrengst ‘mogelijk’ in nieuwe projecten zal 
worden geïnvesteerd. 
 
Het kan wat Groen Willebroek betreft niet de bedoeling zijn dat Willebroek helemaal wordt 
volgebouwd, ook en vooral omdat de levenskwaliteit van de bewoners niet altijd wordt gegarandeerd. 
Ontsluitingswegen zijn dikwijls niet op nieuwe verkavelingen bedacht – denken we daarbij aan het 
voorbeeld van de Kebbingelei dat vorige maand op de raad passeerde – en goede en voldoende 
groenvoorzieningen of speelruimte ontbreekt vaak. Kinderen van nieuwe inwoners moeten ook naar 
school en naar de vereniging, die zijn voor het overgrote deel verzadigd. 
 
Er zullen sowieso nieuwe projecten moeten worden gerealiseerd om in alle voorzieningen te voldoen. 
Maar Groen Willebroek vraagt zich ook af op welke cijfers of studies de woonbehoeften voor 
Willebroek zijn gebaseerd? De berekening woningprogrammatie voor de periode 2007-2022 van de 
provincie Antwerpen spreekt voor Willebroek van een behoefte van 692 woningen. 
 
Groen Willebroek deelt met het college de trots voor onze gemeente en ziet ook graag dat Willebroek 
zijn troeven uitspeelt. Wonen in het groen is in zeker mate een troef en we moeten die koesteren. 
 
Onze vragen: 
 

1. Welke woonbehoeftestudie hanteert het Willebroekse gemeentebestuur om tot een aantal van 
1.000 nieuwe woningen te komen tussen 2016 en 2025? 

2. Welke investeringen worden zeker ook tegen 2025 gedaan om aan de voorzieningen van de 
aangroeiende bevolking te voldoen? 

 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 

1. Een woonbehoeftestudie heeft tot doel om na te gaan of er voldoende woongebied 
aanwezig is en/of er bijkomende gebieden moeten aangesneden worden. In Willebroek 
werden er geen woonuitbreidingsgebieden aangesneden maar woongebieden ingevuld.  
Hierop zijn slechts twee uitzonderingen, met een welbepaalde reden: 
a) Site De Naeyer: industrie die omgezet wordt naar wonen (een principe waar 

iedereen akkoord mee is) 
b) Akkerlaan: hier wordt een deel woonuitbreidingsgebied aangesneden om de wijk 

over een ruimere oppervlakte te verspreiden, het aansnijden van dit 
woonuitbreidingsgebied geeft geen aanleiding tot bijkomende woongelegenheden. 

Het aantal nieuwe woonentiteiten waarnaar verwezen wordt is de invulling van de 
bestaande woongebieden. Het is een optelsom van alles projecten die vergund werden 
of in aanvraag zijn. 
 
Een ander belangrijk punt voor het invullen van woongebied is dat als we dit niet doen, 
als we dit blokkeren, we de woongebieden een andere bestemming moeten geven en 
hiervoor planschade betalen. Dit is financieel onhaalbaar. 
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Tenslotte stelt de provincie zelf de vraag of Willebroek wel moet behoren tot het 
buitengebied. RSPA Vlaanderen doet zelf de suggestie om Willebroek te waarderen als 
klein-stedelijk gebied. 
 

2. Wanneer men spreekt tot 2025 betreft het hier een beleid gespreid over 3 legislaturen. 
Als huidig bestuur kunnen wij meedelen dat wij volop in voorbereiding zijn met het 
Huis van de Vrije Tijd waarin de ontspanningsmogelijkheden voor onze groeiende 
bevolking wordt meegenomen.  
In een breder kader worden ook de scenario’s onderzocht om op termijn de 
mogelijkheid te geven aan de scholen om mee te groeien. 

 
Meer informatie over de studie is hier terug te vinden: 
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-
planning/gemeentelijke-ondersteuning/H_woningprogrammatie_2007_2022_20140930_tg.pdf  
 
De opmerking dat Willebroek gewaardeerd zou moeten worden als klein-stedelijk gebied 
vinden jullie terug op pg 35 van onderstaande link: 
http://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-ruimtelijke-
planning/ruimtelijk-structuurplan/Addendum_RSPA_teksten_2011_tg.pdf  
 
Het raadslid vraagt aandacht voor de mobiliteit en de ruimte voor kinderen waarop de schepen 
verwijst naar enkele lopende projecten.  
 
Op de bedenking dat het niet alleen gaat over inbreiding maar ook verdichting aan de orde is 
stelt de schepen als voorbeeld dat het project De Naeyer ook mogelijkheden tot cohousing 
toelaat. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur 54. 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 
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