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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 23 januari 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 

Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel 

Eeraerts, Anita Moens, Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, 

Ronald Moerenhout, Dirk De Smedt, Lars Van Aken, Thierry 

Serrien, Irena Hermans, Carla Steenackers, Marina De Wit, 

raadsleden. 

 

Herman Bauwens, secretaris 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 8 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Aanvaarding gift voor onderwijsdienst gemeente Willebroek 

Bouwen en wonen 

Milieudienst 

3. Aanwijzing extra gemeentelijke omgevingsambtenaren in het kader van de 

invoering van de omgevingsvergunning 

Ruimtelijke ordening 

4. RUP Zonevreemde bedrijven – voorlopige vaststelling 

IVA Innova 

5. Bezettingsovereenkomst INFRABEL - Brownfieldlaan 
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Leven en reizen 

Sportdienst 

6. Vrijwillige ontbinding en vereffening van de vzw Sport en Ontspanning en de 

vzw Cultuur en Vrijetijdsbesteding 

Bibliotheek 

7. Overeenkomst Provinciaal Bibliotheeksysteem 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

8. Hulpverleningszone Rivierenland - huur brandweerkazerne 

 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

9. Bijkomend punt 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 19 december 2017. 

 

 

Financiën 

2. Aanvaarding gift voor onderwijsdienst gemeente Willebroek 

Motivering 

 
Feiten en context 
 

Op 28 december 2017 beloofde de heer Faruk Gundogan, voorzitter van Compass vzw, via mail 
een gift van € 15.000,- met als doel deze te gebruiken voor het onderwijs van Willebroek én meer 
specifiek om de toegankelijkheid te bevorderen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om deze schenking te 

aanvaarden. 
 

 
Juridische grond 
 
Gelet op het gemeentedecreet en het lokaal decreet ; 
 
Overeenkomstig artikel 43, § 2, 13° van het gemeentedecreet en artikel 41, 12° van het lokaal 

decreet is het definitief aanvaarden van schenkingen een niet-delegeerbare bevoegdheid van de 
gemeenteraad ; 
 
 
Adviezen  
 
De financiële dienst geeft gunstig advies voor aanvaarding en maakt hiervoor boekhoudsleutel 

7560000/088000/WELZ002004002 aan. 

 
Advies onderwijs : Michel Glorie : Positief advies. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  x nee         0  ja  Visumnummer : - Datum :  
08/01/2018 

Beschikbaar krediet: - Actie: WELZ002004002 Dienstjaar 

Vast te leggen: 15.000 euro AR: 7460000 2018 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om de schenking van € 15.000,00 van de vzw Compass vzw, 
Stationsstraat 128, 2830 Willebroek, met als doel de toegankelijkheid van het onderwijs te 
verbeteren, definitief te aanvaarden.  

 
 

Bouwen en wonen 

Milieudienst 

3. Aanwijzing extra gemeentelijke omgevingsambtenaren in het kader van de 

invoering van de omgevingsvergunning 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet). 
 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
 Titel IV en V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (DABM). 
 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit) en haar bijlagen 
(formulieren). 

 Gemeenteraad van 23 mei 2017 waarin Tom Pintens, Bob Dumez, Björn Zand, Thalia De 
Schepper en Eenke Tratsaert aangesteld werden als Omgevingsambtenaar.  

 

Feiten en context 

 De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en 

milieuvergunning. Ze gaat voor de Gemeente Willebroek in op 1 januari 2018.  
 De gemeente is verplicht om minimaal 1 gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) aan 

te wijzen. De GOA’en moeten samen voldoende kennis hebben van zowel de ruimtelijke 
ordening als het milieu. 

 

Juridische grond 

 Het Decreet en het Besluit treden in werking één jaar te rekenen vanaf de dag na de 
publicatie van het uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad. 

 Het Besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016. Vanaf 23 februari 2017 kan dus een 
omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

 

Adviezen - argumenten 

Om over omgevingsambtenaren te beschikken die samen voldoende kennis hebben van zowel 
ruimtelijke ordening als het milieu werden op 23 mei 2017 reeds 5 personen aangesteld als 

Omgevingsambtenaar. 
 
Björn Zand heeft de organisatie verlaten op 1 december 2017. Om dit op te vangen, wordt 

voorgesteld Kelly Van Breedam, Deskundige Ruimtelijke Ordening ook aan te stellen als 
Omgevingsambtenaar.  
 
Veerle Coeckelbergh komt als Leidinggevend Expert Omgeving in dienst op 12 januari 2018, 
voorgesteld wordt om ook Veerle aan te stellen als Omgevingsambtenaar.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit volgende personen aan te stellen als gemeentelijke 
omgevingsambtenaren (GOA’s), in het kader van de invoering van de omgevingsvergunning, ter 
vervanging van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning: 
 

 Kelly Van Breedam (Deskundige Ruimtelijke Ordening) 
 Veerle Coeckelbergh (Leidinggevend Expert Omgeving) 

 

 

Eddy Bevers (burgemeester, N-VA) verlaat de zitting. 

Ruimtelijke ordening 

4. RUP Zonevreemde bedrijven – voorlopige vaststelling 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Vanuit het beleid werd tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) 
gesteld dat de problematiek van de zonevreemde bedrijven bij de verdere uitvoering van de 
bindende bepalingen van het GRSP als prioritair behandeld dient te worden.   

 
Dit is verder vertaald in de wens tot opmaak van een sectoraal Ruimtelijke Uitvoeringsplan 
‘zonevreemde bedrijven’ (RUP ZVB) en is vastgelegd in het bindend gedeelte van het GRSP dat 
werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 27 juli 2006.   
 
Het studiebureau BVP is destijds, volgens de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten door 
de gemeente, aangesteld met de opmaak van de plannen en gebiedsgerichte voorschriften op basis 

van planologische toetsing. 
 

Feiten en context 

Onder zonevreemde bedrijven wordt verstaan dat de bedrijven zonevreemd zijn gelegen, 
zonevreemd geworden zijn door uitbreiding of zonevreemd dreigen te worden bij een eventuele 
verdere uitbreiding of bedrijven die niet aan de voorschriften voldoen van de zone waarin ze zich 

bevinden.  
 
Het voortraject ken een uitgebreide inventarisatie, analyse en studie volgens de gevraagde 
methodiek en het voorziene kader met als uitgangspunt de lijst van zonevreemde bedrijven uit het 
GRSP. 
 
Er is een selectieproces geweest met de gemeentelijke diensten en de hogere overheid om tot een 

besluit te komen welke bedrijven weerhouden worden om in deze eerste fase op te nemen.  
De selectie van bedrijven binnen deze eerste fase is op basis verschillende parameters binnen de 
onderzoeksmethodiek. Hier is het bedrijf EMC verwezen naar een volgende fase, aangezien er geen 
geldige bouwvergunning is aangetoond.  

De resultaten door de ontwerper zijn minstens tweemaal voorgelegd aan de diensten van de 
gemeente, de provincie en het gewest voor advies. Het advies van departement Omgeving sluit 
drie bedrijven uit omwille van de strijdigheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): 

Eetkaffee Breendonck, Forceville en Bevers. Hubo wordt behouden mits een duidelijk uitdoofbeleid 
binnen de voorschriften.    
 
Zodoende zijn er twaalf bedrijven geselecteerd voor dit RUP Zonevreemde Bedrijven: 

 VDB Energie / PATS Service, Mechelsesteenweg 300 
 Willy’s Moustache, Mechelsesteenweg 302 
 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 

 Hubo / Plafomat, Breendonkstraat315 
 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 
 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 
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 Smet Peter, Kon Astridlaan 8 

 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 
 Wrak, Dendermondsesteenweg 207 
 Inarti, Baeckelmansstraat 52 
 VLAR, Oude Spoorbaan 

 FTS, J. De Blockstraat 62A 
 
In zitting van 15 september 2017 keurde het college van burgemeester en schepen het 
voorontwerp goed voor bovenvermelde bedrijven. Het ontwerp werd, in deze hoedanigheid, 
formeel ingediend bij de Provincie voor plenair overleg en aangeboden aan het departement 
Veiligheidsrapportage met de vraag voor een ontheffing van de MER procedure. 
 

Op 13 december 2017 ging het plenair overleg door op het administratief centrum van de 
gemeente. Het verslag van deze plenaire zitting is eveneens bijgevoegd als bijlage. Ondertussen 
werd het ontwerp aangepast aan de adviezen gegeven op het plenair overleg en kan het RUP 
voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad.  
 

In zitting van 5 januari 2018 nam het college van burgemeester en schepen kennis van van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’, bestaande uit een 
verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen. 
 
In hetzelfde collegebesluit werd kennis genomen van de geformuleerde watertoets, waterparagraaf 
en planMER screening procedurestappen en resultaten.  

Eveneens werd beslist de voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad (23 januari 2018). 
 

Juridische grond 

VCRO, titel II, hoofdstuk II “Ruimtelijke Uitvoeringsplannen”. 
 
Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere wijzigingen), inzonderheid 

artikel 8, §1 en §2.   
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de in 
bijlage 1 opgenomen kaarten. 
 

Overeenkomst met het studiebureel BVP, Dendermondsesteenweg 563 te B-9070 Destelbergen als 
ontwerper. 
 
 

Adviezen - argumenten 

Met de opmaak van een RUP ZVB wordt binnen een globale gemeentelijke structuurvisie nagegaan 
in welke mate de bestaande zonevreemde bedrijven in een geëigende zonering kunnen opgenomen 

worden. Dit zonder de draagkracht van de omgeving te schaden en rekening houdend met de 
omliggende bestemmingen. De bedoeling is dan ook om aan de hand van grafische plannen en 
stedenbouwkundige voorschriften deze dynamiek in de hand te houden, zonder daarbij de verdere 

uitbating van de bedrijven in het gedrang te brengen. 
 

(1) Lijst op te heffen verkaveling 
Binnen het plangebied van het ontwerp RUP zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen.  Deze 

regeling is niet van toepassing op voorliggend dossier.    
 

(2) BPA 
Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is op volgende terreinen een niet vervallen 
en goedgekeurd BPA van toepassing:  
 

Dat.  Ref. Arohm  Ref. gemeente  Status  

26/09/2006  BPA nr. ‘Fort van 
Breendonk’  

Herzien  
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(3) Buurtwegen 

Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is binnen deelgebied Willy’s Moustache een 
buurtweg gelegen. Het handelt hierbij over buurtweg nr. 30 (aansluitend op buurtweg nr. 11), 
waarvoor een procedure ter verlegging lopende is. De verlegging werd op 22/08/2017 definitief 
vastgesteld.  

 
Het dossier is bij de provincie Antwerpen gekend als Gembu 2017-0037.  
 

(4) Waterparagraaf – Decreet integraal waterbeleid 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 moet leiden tot een integraal 
waterbeheer en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het 
voorziet dat er in de strijd tegen de wateroverlast ruimte voor water wordt voorbehouden. 

Daarnaast heeft het ook de bedoeling een betere waterkwaliteit teweeg te brengen en de 
watervoorraden te vrijwaren. 
 
In het decreet worden nog een aantal algemene instrumenten van het integraal waterbeleid 
vastgelegd. Het decreet introduceert de watertoets en stelt dat een overheid die moet beslissen 

over een plan, vergunning of programma de goedkeuring moet weigeren of gepaste voorwaarden 

of aanpassingen dient op te leggen wanneer een schadelijk effect veroorzaakt wordt op de 
kwantitatieve toestand van het grondwater.  
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets 
definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 
vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 
 

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of 
een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de 
watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van 
het plan of het programma. Sinds 22 januari 2015 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets 
in werking. Dit besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 december 2014.  
 
De watertoets gaat na of er sprake kan zijn van een schadelijk effect zoals vermeld in artikel 

3§2,17° van het Decreet Integraal Waterbeleid: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 

voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit.” 
 
De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden moet verplicht geraadpleegd worden bij het 
toepassen van de watertoets. Het al dan niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied bepaalt 

immers mee of de adviesvraag aan de waterbeheerder verplicht is of niet. 
 
De watertoets is steeds opgenomen in de MER-screening. De kaarten hieromtrent zijn eveneens 
terug te vinden op de plannen ‘Kaartmateriaal’. Verder werd in de toelichtingsnota een hoofdstuk 
opgenomen over de watertoets, en een hoofdstuk inzake Het decreet betreffende het integraal 
waterbeheer.  
 

(5) Procedurestappen inzake MER 
Het plan is plan-m.e.r. plichtig indien: 

A. Er een passende beoordeling vereist is voor het RUP, tenzij het gaat over een kleine 
wijziging op een voorgaand plan of het een klein gebied van lokaal belang betreft 
én kan aangetoond worden dat het plan geen negatieve aanzienlijke milieueffecten 

zal teweegbrengen. Mits deze voorwaarden kan worden volstaan met een 
screeningsprocedure. 

B. Het RUP het kader vormt voor een bijlage I, bijlage II, of bijlage III project én het 
RUP niet ‘het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau’ of een ‘kleine 
wijziging inhoudt.1  

 
Het RUP ZVB is niet van “rechtswege plan-MER-plichtig” gezien geen van bovengenoemde 
mogelijkheden van toepassing is. Motivering zie toelichtingsnota van het ontwerp RUP.  

 
 
 

                                                      
1
 www.mervlaanderen.be, besluit van Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage   
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Aanzienlijke milieueffecten 

De effecten worden afgetoetst door een vergelijking tussen de geplande en de huidige toestand per 
bedrijf. De mobiliteitseffecten, die daaruit volgen worden eerst besproken. Waarna ook de 
verschillen in geluid en lucht onderzocht worden.  
De effecten op de bodem worden via de bodemkaart in kaart gebracht, de effecten op het water 

zitten reeds vervat in de watertoets, welke kort wordt beschreven. Voor natuur maken we via de 
biologische waarderingskaart een inschatting van het effect en of het RUP kan leiden tot het al dan 
niet verdwijnen van waardevolle flora-elementen. Landschapselementen (landschapsatlas) en 
beschermende elementen worden opgelijst. Als laatste worden de energievoorraadeffecten en de 
effecten over de gezondheid en veiligheid van de mens kort geschetst naargelang de grootte van 
de effecten. 
 

Na het beschrijven van deze elementen zal in de conclusie ook de grens- of gewest overschrijdende 
aanzienlijke milieueffecten opgenomen worden. Analyse is terug te vinden in de toelichtingsnota 
van het ontwerp RUP.  
  
PLAN-M.E.R.-PLICHT  

 DeelRUP nr. 1 VDB Energie / Saerinvest, Mechelsesteenweg 300 

 DeelRUP nr. 2 Willy’s Moustache/’t Kasteeltje Mechelsesteenweg 302 
 DeelRUP nr. 3 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 
 DeelRUP nr. 4 Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315 
 DeelRUP nr. 5 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 
 DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 
 DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon Astridlaan 8-10 
 DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 

 DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207 
 DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52 
 DeelRUP nr. 11 VLAR papier, Oude Spoorbaan 
 DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A 

 
Voor alle deelplannen is het volgende van toepassing inzake plan M.E.R.-plicht: 
Het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd 

in bijlage I, II of III van het project-m.e.r;-besluit van 10 december 2004 en is dus 

screeningsgerechtigd. 
 

A. Overzicht procedureverloop 
 

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 
MER)  

10/04/2017  

Aanschrijven adviesinstanties  27/04/2017  

Adviesronde (30 dagen)  27/04/2017 – 27/05/2017 

Indiening definitief screeningsdossier  04/12/2017 

Beslissing dienst MER  04/01/2018  

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 
MER)  

10/04/2017  

 
B. Overzicht adviezen plan-Mer screening:  

 

Adviesinstantie  Ontvangst  Advies  

OVAM  06/06/2017  Standaardopmerkingen  

ANB (Agentschap natuur en 
bos) 

06/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Departement Landbouw en 

Visserij 

29/05/2017 Geen advies 

AWV (Agentschap wegen en 
verkeer) 

02/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

MOW (Mobiliteit en openbare 

werken) 

22/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Agentschap onroerend erfgoed 17/05/2017 In eerste instantie ongunstig. 
Na het schrappen van 
deelgebieden gunstig 

Departement omgeving 15/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

SEVESO 22/05/2017 Gunstig 



9 

Agentschap Wonen-

Vlaanderen  

23/05/2017  Gunstig  

 

C. Conclusie 
Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat ten gevolge van het RUP 
‘‘Zonevreemde bedrijven’’ geen aanzienlijk negatieve milieueffecten te verwachten zijn. Het RUP 
valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 
17/04/2007. De voorgestelde milderende maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden 
opgenomen of verwerkt in het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 
Op 04/01/2018 werd door de dienst MER beslist dat het RUP geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  Dit 
besluit wordt aan het dossier toegevoegd al bijlage.   
 
 

(6) Kaart planbaten/planschade/kapitaalschade/gebruikersschade 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die 

grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële regelingen 
waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging 
vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden 
krijgen door een planwijziging. 
 
In overeenstemming met artikel 2.2.5.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een 

ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie. 
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt geen 
onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, noch naar de aanwezigheid van 
mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, noch naar het voorhanden zijn van 

uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. 
 
Dit register bevat de percelen of delen van percelen waarop mogelijks een vergoedingsregeling van 
toepassing is. De toepassingsmodaliteiten, uitzonderingsgronden en vrijstellingen worden vermeld 

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.6.1-2.6.7 en in het decreet Grond- en 
pandenbeleid art. 6.2.1 en 6.3. 
 

Bovengenoemd register is weergegeven in de toelichtingsnota van het ontwerp RUP. Eveneens is 
een grafisch plan “Planbaten Planschade” met de verschillende DeelRUP’s opgemaakt.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia Ceurstemont, 
Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Lars Van 

Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, 
Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’, bestaande uit een verordenend grafisch plan, de daarbij 
horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen 
conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen. 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf. 



10 

 

Artikel 3 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de planMER screening procedurestappen en resultaten.  
Artikel 4 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 

bedrijven’ – DeelRUP nr. 1  VDB Energie/Saerinvest, Mechelsesteenweg 300, bestaande uit een 
verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen, voorlopig vast te stellen 
 
Artikel 5 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 

bedrijven’ – DeelRUP nr. 2  Willy’s Moustache/’t Kasteeltje, Mechelsesteenweg 302, bestaande uit 
een verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen, voorlopig vast te stellen. 
 

Artikel 6 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 3  Bodyrepair, Kon. Astridlaan 6, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 7 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 4  Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315, bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 8 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 

bedrijven’ – DeelRUP nr. 5  Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 
 

Artikel 9 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 
 

Artikel 10 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon. Astridlaan 8-10, bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 

voorlopig vast te stellen. 
 

Artikel 11 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131, bestaande uit een verordenend 
grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 

Artikel 12 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207, bestaande uit een 
verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen, voorlopig vast te stellen. 
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Artikel 13 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 

voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 14 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 11 VLAR papier, Oude Spoorbaan, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 

voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 15 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A, bestaande uit een verordenend grafisch 

plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 

vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
voorlopig vast te stellen. 
 
Artikel 16 
De gemeenteraad besluit het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het 
organiseren van het openbaar onderzoek conform de VCRO.   
 

  

Eddy Bevers (burgemeester, N-VA) komt de zitting binnen. 

IVA Innova 

5. Bezettingsovereenkomst INFRABEL - Brownfieldlaan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-

ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  
§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen Appeldonkstraat en 
de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 
wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 

met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 
de woonwijk toeneemt.  
§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 

Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 
Projectgebied  
 

In opdracht van Guido Bernaerts, de privaat partner in het Brownfieldproject Willebroek Noord,  
werd het ontwerp van de wegeninfrastructuur – “Brownfieldlaan” - opgemaakt door het 
studiebureel ARCADE; 
 
De ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan is inmiddels gerealiseerd; 
 
Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 

verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit. 
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Feiten en context 

De zate van het nog te realiseren deel Brownfieldlaan richting KMO-Bedrijvenpark De Veert is 
gelegen op gronden van IGS, INFRABEL, NMBS HOLDING en de privaatontwikkelaar Guido 
Bernaerts zelf; 
 

Door uitblijven van resultaten en de noodzaak van de realisatie “Brownfieldlaan” werd door de 
dienst GGZ - IVA INNOVA zelf actie ondernomen tot mogelijke verwerving van de zate 
“Brownfieldlaan”;  
 
In voorgaande was het was het een hele zoektocht om betrokken diensten en ambtenaren te 
bereiken om van zowel INFRABEL en NMBS HOLDING (nu weer NMBS gelet op steeds wijzigende 
structuren); 

 
Na intens overleg met de diensten van INFRABEL werd middels een beperkte aanpassing van het 
ontwerp wegenisopbouw een overeenstemming bereikt; 
 
Het perceel in eigendom van INFRABEL is gelegen naast spoor 3 en zal in hoofdzaak de zate 

vormen van het fietspad langsheen de Brownfieldlaan; 

 
Ingevolge de bereikte overeenstemming heeft INFRABEL ons onlangs het ontwerp “Toelating tot 
precaire bezetting van een goed van het openbaar domein INFRABEL” met referentienr. 
07890/00670 overgemaakt; 
 

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 

Overwegende dat INFRABEL haar patrimonium enkel via een bezettingsovereenkomst ter 
beschikking stelt; 
 

Gelet op het voorliggende ontwerp “Toelating tot precaire bezetting van een goed van het 
openbaar domein INFRABEL” met referentienr. 07890/00670; 
 
Overwegende dat Infrabel het belang van de van lokale en bovenlokale fietsverbindingen 
onderschrijft en hierdoor bereid is tot voorliggende bezetting toe te laten; 
 
Overwegende dat INFRABEL bereid is haar werkzone naast spoor 3 te herleiden tot 7.50m; 

 
Gelet op het feit dat de huidige gangbare bezettingsvergoeding  0,70 euro/m²/jaar bedraagt, dit 

analoog met de bezettingsvergoeding van de ”fiets-o-strade” aan de zuidelijke zijde van de 
spoorlijn 54; 
 
Overwegende dat de totale oppervlakte van de bezetting 1.266m² bedraagt waardoor de totale, 
jaarlijks indexeerbare, bezettingsvergoeding  €886,20 zal bedragen; 

 
Overwegende dat de duur van de bezettingsovereenkomst negen jaar bedraagt en daarna jaarlijks 
verlengbaar is; 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 3.217 Actie: LEEF003004015 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 886,20 AR: 6100800 2018 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:   
 

Artikel 1  
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst  “Toelating tot precaire bezetting van een goed van 
het openbaar domein Infrabel” met referentienr. 07890/00670, waarbij de jaarlijks indexeerbare 
bezettingsvergoeding  €886,20 zal bedragen; 
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 

uitvoering van voorliggende bezettingsovereenkomst; 
 

 

Jan Van Lerberghe (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Murat Oner (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Dirk De Smedt (raadslid, Vlaams Belang) komt de zitting binnen. 

 

Leven en reizen 

Sportdienst 

6. Vrijwillige ontbinding en vereffening van de vzw Sport en Ontspanning en 

de vzw Cultuur en Vrijetijdsbesteding 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 30 augustus 1981 zijn de statuten gepubliceerd van de vzw Cultuur en Vrijetijdsbesteding met 
ondernemingsnummer 421.532.603 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 

 
Op 6 april 2007 zijn de statuten gepubliceerd van de vzw Sport en Ontspanning met 
ondernemingsnummer 412.480.919 in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
 
De verenigingen zijn opgericht voor onbepaalde duur. 
 
De algemene vergadering is onder andere bevoegd voor de vrijwillige ontbinding van de 

vereniging. 
Voor een vrijwillige ontbinding moeten ten minste twee derde van de leden van de vergadering 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de beslissing wordt aangenomen met een meerderheid van 
vier vijfde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Juridische grond 
Sinds 1 januari 2014 verbiedt het gemeentedecreet op basis van artikelen 225 §2, 245, 246 en 247 

nog te werken met gemeentelijke vzw’s zoals beide voornoemde vzw’s zijn samengesteld. 
 

Adviezen - argumenten 

De werking van de vzw Cultuur en Vrijetijdsbesteding werd sinds 1 januari 2014 opgenomen 
binnen de cultuurdienst en die van de vzw Sport en Ontspanning binnen de sportdienst. 
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Aangezien de beide vzw’s geen werking meer hebben, hebben ze ook hun bestaansnut verloren en 

is het opportuun over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en vereffening door hun algemene 
vergaderingen. 
 
Aangezien de werkingen gestopt zijn, zijn er nauwelijks nog financiële verrichtingen geweest wat 

op te maken valt uit de rekeningen 2014, 2015 en 2016. 
 
De beide eindafrekeningen geven een positieve balans. 
 
De statuten bepalen dat deze gelden worden overgedragen aan de gemeente Willebroek. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit de afgevaardigden van de gemeente in de beide algemene vergaderingen 
van de vzw’s te mandateren om tot vrijwillige ontbinding en vereffening over te gaan. 
 

Op voorstel van de voorzitter kan de vereffeningsvergadering na de gemeenteraads-
commissie van 21 februari worden georganiseerd. 
 
Het raadslid Meeus merkt op dat hij 35 jaar gemeenteraadslid is en van de gelegenheid 
gebruik wil maken een aantal bedenkingen te formuleren.  
(de raadsleden applaudisseren voor het raadslid verder gaat) 
 

In dit dossier heeft het gemeentebestuur zijn huiswerk zeer slecht gemaakt. Voor de 
VZW Sport en ontspanning, die in 1972 werd opgericht, dateert de laatste publicatie in 
het Belgisch Staatsblad van 2007. Er werden sedertdien geen rekeningen ingediend en 
ook geen algemene vergaderingen meer gehouden. Het is ook niet duidelijk meer wie in 
de raad van beheer zit. Die mandaten vervallen na 6 jaar. Eigenlijk volstaat een briefje 
aan het parket om de VZW ’s gerechtelijk te laten ontbinden. 
Hij herinnert aan een strafzaak waarin leden van de VZW destijds zijn vervolgd en 

vrijgesproken hetgeen er op wijst dat men de overtreding van wettelijke verplichtingen 
niet te licht mag opvatten. 
Op zich heeft het raadslid er geen problemen mee dat beide VZW ’s samen worden 
vereffend.  
Voor de VZW cultuur en Vrijetijdsbesteding heeft hij niet nagezien in welke mate er nog 
activiteiten waren en de werking van het cultureel Centrum De Ster is stopgezet. Hij wil 

geen stokken in de wielen steken maar herhaalt dat men zijn huiswerk veel beter had 
moeten doen. 
 
De burgemeester antwoordt dat men sedert 2014 tot de vereffening van gemeentelijke 
VZW’s diende over te gaan. Het is nu aangewezen om dat niet langer uit te stellen en de 
raadsleden de volmacht tot vereffening te geven. 
 

 

Bibliotheek 

7. Overeenkomst Provinciaal Bibliotheeksysteem 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het CBS 27092013 werd er besloten om de bibliotheek in het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
(PBS)te laten te stappen. Daarbij werd het Convenant tussen de Provincie Antwerpen en de 
gemeente Willebroek ondertekend. 
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Voordelen deelname PBS / EBS (zie ook CBS27092013): 

 Automatisering van administratieve bibliotheekprocessen en gebruikersdiensten 
 Centrale server 
 Technologische en functionele schaalvergroting 
 Optimaliseren van dienstverlening 

 
Een overzicht van de financiële gevolgen werd goedgekeurd in CBS 16052014 en de overeenkomst 
betreffende VDSL verbinding werd ondertekend. 
 

Feiten en context 

Sinds 01/01/2018 zijn de provinciale bevoegdheden in verband met de bibliotheek overgeheveld 
naar de Vlaamse gemeenschap. Cultuurconnect vzw heeft de opdracht gekregen om de uitbating 

van de PBS-omgevingen per 1 januari 2018 over te nemen van de provinciebesturen en te 
consolideren in een Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en het platform bibliotheekwebsites.  
De overstap naar een EBS is voor PBS Antwerpen pas voorzien in 2021. 
 

Als bijlage de hernieuwing van de overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente 
betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van 

het provinciaal bibliotheeksysteem. 
 

Juridische grond 

Meerjarenplan 2014-2019, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 
december 2013, 
Actieplan VRIJ001007 : We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek 
Actie VRIJ001007002 : Toegang verlenen tot de digitale wereld en verkleinen van de digitale kloof 

Actie VRIJ001007008 : Digitale ontsluiting van de bibliotheekcollectie onder andere via overstap 
naar het provinciaal bibliotheeksysteem en door participatie aan bibliotheekportalen  
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op goedkeuring overstap PBS in CBS 27092013 en CBS 16052014 

Gelet op decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 
van 18 november 2016 

Gelet op de statuten van vzw Cultuurconnect van 1 juli 2016. 
Gelet op de talrijke voordelen van een PBS naar administratie en dienstverlening toe 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Cultuurconnect vzw engageert zich om de tijdelijke subsidiëring verder te zetten die door de 
provincie zijn aangegaan met een maximum van 5000 EUR per jaar per gemeente voor een termijn 

van 5 jaar vanaf het eerste volledige jaar van aansluiting. 
Jaarlijkse bijdrage van gemeente: 

 0,17889 EUR/inwoner voor deelname aan PBS (zelfde bedrag als het oude contract) 
 0,06 EUR/inwoner voor basispakket Metacontent (reeds goedgekeurd CBS16052014) 
 Abonnement VDSL verbinding (reeds goedgekeurd CBS16052014)  

In het meerjarenplan 2014-2019 werden hiervoor de nodige budgetten voorzien op . 
Actie: VRIJ001007008, AR 6142200 en op AR 6141200  

 

Besluit: Unaniem 

De raad beslist om de hernieuwde overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente 
Willebroek in verband met het Provinciaal Bibliotheeksysteem goed te keuren.  
De raad neemt kennis van de financiële gevolgen. 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

8. Hulpverleningszone Rivierenland - huur brandweerkazerne 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 1 januari 2015: ontstaan Hulpverleningszone Rivierenland 
 9 september 2016: goedkeuring zoneraad inzake de regeling van de overdracht van 

onroerende goederen 

 D.d. maand 2016:  
o goedkeuring gemeenteraad inzake aanpassing dotatie naar aanleiding van de 

overdracht van de onroerende goederen 

o goedkeuring tijdelijke terbeschikkingstelling van de kazerne van de gemeente met 
een onderhands huurcontract voor een bepaalde duur van 9 jaar met een 
opzegtermijn door de zone van 1 jaar. Het eigenaarsonderhoud blijft bij de 
gemeente.  

 

Feiten en context 

In het kader van de overdracht van de onroerende goederen van de 15 gemeentelijke kazernes 
naar de hulpverleningszone, werd voor de gemeente Willebroek gekozen om de huidige kazerne op 
het grondgebied van de gemeente te huren in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne. 
Eind 2016 werd door hulpverleningszone Rivierenland reeds de verschuldigde huur voor het jaar 

2016 betaald op basis van de genomen beslissingen in zoneraad en gemeenteraad. 
 
Een huurovereenkomst tussen de gemeente en de hulpverleningszone dient de nodige afspraken te 
formaliseren. De hulpverleningszone heeft beroep gedaan op GSJ Advocaten, Mechelsesteenweg 27 
te 2018 Antwerpen voor een sjabloon van huurovereenkomst. 

Deze tekst werd unaniem door de zoneraad goedgekeurd op 2 december 2016. 
 

Juridische grond 

 Gemeentedecreet, artikel 57,§3, 8° (bevoegdheden College Burgemeester en Schepenen) 
 Huurwetgeving 

 

Adviezen - argumenten 

Op basis van de eerder genomen beslissingen van zoneraad en gemeenteraad, wordt de 
huurovereenkomst tussen de gemeente Willebroek en Hulpverleningszone Rivierenland voorgelegd. 

De inhoud van de huurovereenkomst is conform de eerder genomen beslissingen. 
 
Hieronder de voornaamste elementen uit de huurovereenkomst: 

 Jaarlijkse huurprijs (artikel 4): 193.350,00 euro  
 Duurtijd (artikel 5):  

o vanaf 1 januari 2016 voor een periode van 9 jaar 

o de huur kan opgezegd worden door de huurder met een opzegtermijn van 1 jaar 
 Onderhoudswerken (artikel 7): 

o Kleine onderhouds- en herstellingskosten zijn ten laste van de huurder 
 Verzekering (artikel 10): 

o De huurder sluit een brandverzekering af voor het gebouw en de inboedel 
 
De hulpverleningszone verbindt zich ertoe in overleg met de gemeentes nader te bepalen 

punctuele gebruiksrechten toe te staan aan diensten, organisaties en instellingen ten algemene nut 
en de bestaande gebruiksovereenkomsten te eerbiedigen. Dit wordt met een apart besluit 
geregeld. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :  x  nee           ja  Visumnummer :  Datum :  09/11/2017 

ontvangst: € 193.350,00 Actie:  

LEEF006999007 

Dienstjaar 

Vast te leggen:  

 

AR:  

7050001 

Vanaf 1 januari 2016 voor 

periode van 9 jaar 

 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, 
Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Maaike Bradt, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, 
Jan Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla 
Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 
Artikel 1 
De gemeenteraard gaat akkoord met de huurovereenkomst tussen de gemeente Willebroek en 
Hulpverleningszone Rivierenland voor de brandweerkazerne op het grondgebied van de gemeente 
voor een jaarlijkse huurprijs van 193.350 euro met een duurtijd van 9 jaar. 
 
Artikel 2 

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van Hulpverleningszone 
Rivierenland. 
 
Het raadslid Meeus stelt dat er wel wat te zeggen is over de overeenkomst.  
Blijkbaar wikt en beslist Mechelen en knikt en slikt Willebroek. Het wordt tijd dat men 
een krachtig signaal geeft dat dit zo niet verder kan. Dergelijke aanpak is niet 
democratisch. De overeenkomst is zeker niet opgemaakt in het voordeel van de 

gemeente als verhuurder. Hij verwijst hiervoor o.a. naar de tenlastelegging van de 
kosten en lasten en de opzeggingsmogelijkheden van 1 partij. 
Mechelen eigent zich alles toe terwijl de gemeente samen met haar burgemeester niet 
meer op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de brandweer. Het kan 
nuttig zijn de kleinere gemeenten van de zone te verenigingen om de druk niet op  
1 burgemeester te leggen. 

 
De burgemeester stelt dat de overeenkomst het voorwerp is geweest van discussie 
binnen de brandweerzone en in tegenstelling tot een eerste schatting van de huurprijs 

van ongeveer€ 80.000,0 uiteindelijk na een nieuwe schatting € 193.500,00 werd 
toegekend. Daar is dan ook nog de index aan toegevoegd. De overeenkomst werd 
bovendien unaniem goedgekeurd. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

9. Bijkomend punt 

 
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) 

 
VOORSTEL OM TOE TE TREDEN TOT DE STATIEGELDALLIANTIE   
 
Statiegeld op drankblikjes en plastic flessen, dat is waar de Statiegeldalliantie in Vlaanderen en 

Nederland al een tijdje voor ijvert.  

Ondertussen hebben 7 Vlaamse steden en gemeenten bekendgemaakt dat ze zich bij de alliantie 
hebben aangesloten en we weten dat nog meer dat van plan zijn.  
 
 
Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een 
torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen 
bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse 

gemeentebelasting.  
Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en 
beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing. 
 
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor: 

 blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes; 

 verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed; 

 besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen 

euro’s aan opruimkosten van zwerfafval; 

 recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel 

geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire 
economie kunnen hierdoor realiteit worden; 

 gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder 
CO2 uitgestoten en minder afval verbrand. 

Onze vraag: 
1. Is het Willebroekse gemeentebestuur bereid tot de Statiegeldalliantie toe treden?   

 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Statiegeld is een van de manieren om zwerfvuil te verminderen.  

 
De Statiegeldalliantie verdedigt dit ook maar er moet wel rekening gehouden worden 
met het feit dat de informatie die door hen verspreid wordt niet altijd correct en zeker 
niet neutraal is. De aanvoerder van de “Statiegeld Alliantie” is immers het Nederlands-

Vlaamse ‘Recycling netwerk’ dat financieel wordt ondersteund en dus aangestuurd door 
het belanghebbende “Tomra”, een buitenlandse producent van terugnameautomaten. 
 

Op vlak van afvalpreventie werken we nauw samen met onze intercommunale IVAREM. 
Daarom hebben we deze materie, samen met alle andere gemeentes van onze regio, 
besproken. 
 
Op de raad van bestuur van IVAREM op 19/01/2018 werd het door Fost Plus 
voorgestelde implementatieplan voor de uitbreiding van de PMD-zak besproken. 
  

Dat plan voldoet niet wegens 
- te late startdatum voor IVAREM (2021 i. p. v. 2019) 
- te lage vergoeding (niet totale kosten: 240 EUR per ton i. p. v. 500 à 600 EUR per ton) 
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- en geen oplossing voor ander (niet verpakkingen) huishoudelijk plastic afval zoals 

plastic speelgoed en plastic huisraad (P staat voor meeste mensen voor ‘plastic’, dus niet 
alleen verpakkingen) 
  
Bovendien koppelt Fost Plus de invoering van het plan aan de niet invoering van 

statiegeld voor drankverpakkingen (plastic flessen en blikjes). Naar aanleiding van de 
bespreking van dat punt stelt de raad van bestuur: 
 
Enerzijds 
- zwerfvuil is een pertinent probleem voor de gemeenten en hun inwoners met veel 
ergernis en hoge opruimkosten tot gevolg 
- dat zwerfvuil draagt voor een groot deel bij tot de ‘plastic soup’ in de oceanen en kan in 

de voedselketen terechtkomen. 
- het zwerfvuil bestaat voor 40% uit drankverpakkingen 
- door statiegeld verhoogt het recyclagepercentage (meer ingezameld en zuiverder) 
- statiegeld op zich verhoogt de kosten voor de consument (die zijn drankverpakking 
terug brengt) niet en wordt voor een groot deel gefinancierd door de kleine minderheid 

die de drankverpakkingen niet terugbrengt (betaald statiegeld blijft in de 

distributiesector) 
 
Anderzijds   
- statiegeld voor drankverpakkingen zal het zwerfvuilprobleem slechts voor een deel 
oplossen 
- drankverpakkingen worden voor een groot deel al ingezameld en 
gerecycleerd  (huidige blauwe zak) 

- statiegeld is een last voor de consument (moet drankverpakkingen  terug naar de 
winkel brengen) 
- de verpakkingsindustrie ondersteunt financieel de strijd tegen het zwerfvuil 
- statiegeld maakt bijkomende investeringen (terugname-automaten) en bijkomende 
personeelsinzet noodzakelijk in de distributiesector 
  
Na afweging van de hoger vermelde argumenten heeft de raad van bestuur van Ivarem 

op 19 januari 2018 besloten aan te dringen op een spoedige invoering van statiegeld 

voor drankverpakkingen. Vanuit de raad van bestuur van Ivarem werden deze 
aanbevelingen per brief overgemaakt aan de bevoegde minister (brief in bijlage).  
 
Onze gemeente zal de onderzoeken en de ontwikkelingen bij de hogere overheid en van 
de intergemeentelijke aanpak op de voet volgen. 

 
De schepen zal het antwoord van Ivarem op de vraag naar de invoering van het 
statiegeld laten toevoegen bij de verzending van de notulen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 20 uur 25 en nodigt de leden en de toehoorders uit 
op een nieuwjaarsreceptie. 

 

 

 

 

 

 

Secretaris Voorzitter 

Herman Bauwens Eddy Moens 


