
 GR 23022016 - Notulen 

1 
 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2016 

NOTULEN 

 

AGENDA : 

 

01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - OCMW - vervanging van een 

ontslagnemend raadslid - onderzoek van de geloofsbrieven 

03 Bouwen en Wonen - Lokale Economie - Gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten 

04 Ondersteunende diensten - Financiën - Retributie voor het gebruik van openbaar domein 

tijdens markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten 

05 Bouwen en Wonen - Lokale Economie - Regionale samenwerking Burende Boeren van 

Rurant vzw 

06 Bouwen en Wonen - Milieu - Overeenkomst Gemeente en OCMW / VZW Ecoso 

07 Bouwen en Wonen - Milieu - Toetreding intergemeentelijke aanpak omgevings-

handhaving - Igemo 

08 Bouwen en Wonen - IVA Innova - Toewijzing verkoop projectgrond  park Den Blijk 

09 Bouwen en Wonen - IVA Innova - Ruil weilanden Kleine Bergen te Heindonk 

10 Bouwen en Wonen - IVA Innova - Ruil en verkoop weiland Kleine Bergen 8 te Heindonk 

11 Leven en reizen - Kanaalfeesten 2016 - Aanpassing politieverordening 

12 Leven en reizen – Overeenkomst Het Anker – Organisatie Dag van het Park 

 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
Oberservatiecamera’s 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
Turteltaks – Gevolgen voor de gemeente 
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GEMEENTERAAD VAN 23 FEBRUARI 2016 

 

NOTULEN 

 

 
Aanwezig : M.M. Moens Eddy, voorzitter; Huyghe Tinneke, waarnemend burgemeester; 
Vanwelkenhuysen Frank, Somers Ronald, Ceurstemont Claudia, Spiessens Luc, Bradt Maaike, 
schepenen; Meeus Georges, De Laet Marc, Van Lerberghe Jan, Oner Murat, Reyntiens Griet, 
Eeraerts Kevin, Eeraerts Michel, Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu 
Seney, Deloof Sofie, Moerenhout Ronald, De Smedt Dirk, Dezaeger Nils, Van Aken Lars, Briffa Siska, 
Hermans Irena, raadsleden en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Bevers Eddy, burgemeester  
 

Raadslid Sofie Deloof  wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 

Raadsleden Meeus Georges en Reyntiens Griet komen bij punt 4 de raadzaal binnen. 

 

Bij de aanvang van de zitting vraagt het raadslid Briffa of zij een actualiteitsvraag mag stellen. 

Die wordt door de voorzitter naar het einde van de zitting verwezen.    

 

                   

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 

26 januari 2016. 

 

Punt 04 : Milieu – Aanpassen premiereglement dakisolatie – uitbreiding met gevelisolatie :  

Toevoegen van regel 2 in artikel 5 in het reglement (stond reeds in het vorige reglement) :  

 

Artikel 5 : 

 

2. Nadat de isolatiewerken volledig zijn uitgevoerd volgens de offerte en ten laatste 4 maanden na    

    principiële goedkeuring van het gemeentelijk subsidiedossier kunnen de facturen worden    

    ingediend, zodat kan worden overgegaan tot de beslissingsprocedure voor de uitbetaling. 

 

Eenparig akkoord 

 

 

                      

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - OCMW - vervanging van een  
           ontslagnemend raadslid - onderzoek van de geloofsbrieven 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 werden de OCMW-raadsleden verkozen.  
Dhr. Aerts Theofiel werd verkozen tot werkend lid en zou met ingang van 1 januari 2016 van rechtswege 
worden vervangen door zijn eerste opvolger mevr. Ayten Güngör.  
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Deze maakt ondertussen reeds deel uit van de raad voor maatschappelijk welzijn als opvolger van het dhr. 
Leo Walbers.  
De tweede opvolger, Borghgraef Barbara, verzaakte schriftelijk aan haar mandaat.  
Aangezien er geen opvolgers meer zijn dienen een nieuw kandidaat werkend lid en opvolger(s) te worden 
voorgedragen. 
Op 3 februari jl. ontving de gemeentesecretaris de voordracht van mevr. Deloof Sofie, Fortlaan 5, Willebroek 
als kandidaat werkend lid en mevr. Van Oversteyns Veerle, Eduard Anseelestraat 81, Willebroek, als 
opvolger. De voordracht is ondertekend door alle nog zetelende leden van de gemeenteraad die de 
voordracht van het te vervangen lid hebben ondertekend (samen met een plaatsvervanger). 
De voorgedragen kandidaten hebben de voordrachtakte eveneens ondertekend. 
 
 
Feiten en context  
 
De raad dient de ontvankelijkheid van de voordracht samen met de geloofsbrieven van de kandidaat werkend 
lid en de opvolger te onderzoeken. 
Indien geen geldige bezwaren worden aangebracht wordt mevr. Deloof Sofie verkozen verklaard en kan  zij 
de eed afleggen in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, in aanwezigheid van de 
gemeentesecretaris. 
 
 
Juridische grond 
 
OCMW-decreet artikel 10 § 1 ( ontslag van rechtswege), artikel 14 (nieuwe voordracht tijdens de 
zittingsperiode). 
 
 
Adviezen 
 
De voordracht is ontvankelijk en de kandidaten voldoen aan de voorwaarden om als OCMW – raadslid 
verkozen te worden. Dat blijkt uit het uittreksel uit het bevolkingsregister, het attest van goed zedelijk gedrag 
en de verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals 
voorzien in artikel 20 van het OCMW – decreet. 
 
 
Besluit :  …… 
 
De gemeenteraad  
 
Artikel 1 : Neemt akte van de voordracht van mevr. Deloof Sofie als kandidaat werkend lid van het 
OCMW en mevr. Van Oversteyns Veerle als opvolgster. 
Artikel 2 : Keurt de geloofsbrieven van beide kandidaten goed. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

03   :   Bouwen en Wonen - Lokale Economie - Gemeentelijk reglement braderij  
           Kanaalfeesten 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar jaarlijks gewoonte wordt er tijdens het laatste weekend van juni het evenement “Kanaalfeesten en 
braderij” georganiseerd. 
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Feiten en context 
 
Voor een efficiënte werking werd een gemeentelijk reglement opgemaakt voor de braderij tijdens de 
Kanaalfeesten (zie bijlage 1). 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 
 
Politieverordening inzonderheid bijlage 6. Kanaalfeesten 
 
Collegeverslag “Gemeentelijk reglement braderij tijdens Kanaalfeesten” goedgekeurd in collegezitting 
van 29/01/2016 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
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 gemeentelijk reglement braderij tijdens de Kanaalfeesten, zoals gevoegd in 
bijlage. 
 
 
Raadslid K. Eeraerts kan akkoord gaan dat wijzigingen worden aangebracht na een evaluatie maar 
vindt het spijtig dat niet alle betrokken organisaties werden betrokken bij de wijziging van het 
reglement. Hij hoopt dat zoiets geen problemen oplevert. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

04   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Retributie voor het gebruik van  
            openbaar domein tijdens markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraad van 16 december 2014 is het retributiereglement voor het gebruik van het 
openbaar domein tijdens markten, kermissen en circussen goedgekeurd. 
 
In het college van 22 januari 2016 is kennis genomen van gewijzigde betalingsmodaliteiten, mobiel 
bancontact, voor de losse marktkramers tijdens de wekelijkse woensdagmarkt en dit vanaf 1 januari 
2016. 
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In het college van 29 januari 2016 kennis genomen van het gemeentelijk reglement braderij 
kanaalfeesten en is besloten het standgeld van € 10,00 per lopende meter voor de twee festivaldagen 
te behouden. 
 
 
Feiten en context 
 
In het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen en 
circussen is het gebruik van het openbaar domein tijdens de kanaalfeesten niet opgenomen. 
 
Het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen en 
circussen wordt gewijzigd in het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens 
markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten. 
 
In het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen, 
circussen en kanaalfeesten worden de gewijzigde betalingsmodaliteiten, waarvan kennis is genomen 
in het college van 22 januari 2016, aangepast in artikel 4 en 10 van dit reglement. 
 
In het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen, 
circussen en kanaalfeesten wordt voor de kanaalfeesten artikel 13 en 14 toegevoegd. 
  
Artikel 13 betreft de retributie voor het gebruik van het openbaar domein en voor het verbruik van 
elektriciteit gedurende de hele duur van de kanaalfeesten: 
 

- Inname van standplaats op braderij Kanaalfeesten : € 10,00,- /strekkende meter voor de  
twee dagen.  

- Het gebruik van elektriciteit : € 7,50,- voor de twee dagen.  
 
De sponsors van de kanaalfeesten en de standen met een niet-commercieel doeleinde worden 
vrijgesteld van de retributie.  
 
Artikel 14 betreft de betalingsmodaliteiten.  
 
 
Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De financiële dienst stelt voor de aanpassing, zoals beschreven, van het retributiereglement goed te keuren. 
 
 
Besluit  
 
Artikel 1 : De gemeenteraad besluit de volgende wijzigingen van het retributiereglement voor het 
gebruik van het openbaar domein tijdens markten, kermissen en circussen goed te keuren: 
 

a) Het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, 
kermissen en circussen wordt gewijzigd in het retributiereglement voor het gebruik van 
het openbaar domein tijdens markten, kermissen, circussen en kanaalfeesten; 
 

b) In het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, 
kermissen, circussen en kanaalfeesten worden de gewijzigde betalingsmodaliteiten, waarvan 
kennis is genomen in het college van 22 januari 2016, aangepast in artikel 4 en 10 van dit 
reglement: 
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Artikel 4 
De retributie, zoals bepaald in artikel 3a, wordt bij voorkeur vooraf via factuur betaald, en 
indien dit niet mogelijk is vanaf het ogenblik dat de plaats bezet wordt, elektronisch tegen de 
afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling kan de standplaats niet ingenomen 
worden. 
  
Artikel 10 
De retributie, zoals bepaald in artikel 9, wordt bij voorkeur vooraf via factuur betaald, en indien 
dit niet mogelijk is vanaf het ogenblik dat de plaats bezet wordt, elektronisch tegen de afgifte 
van een betalingsbewijs. Bij gebreke van betaling kan de standplaats niet ingenomen worden. 
 

c) In het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, 
kermissen, circussen en kanaalfeesten worden artikel 13 en 14 toegevoegd met betrekking tot 
de kanaalfeesten toegevoegd: 
 

Artikel 13 
De retributie voor het gebruik van het openbaar domein en voor het verbruik van elektriciteit 
gedurende de hele duur van de kanaalfeesten wordt als volgt vastgesteld: 
Inname van standplaats op braderij Kanaalfeesten : € 10,00,- /strekkende meter voor de  twee 
dagen.  
Het gebruik van elektriciteit : € 7,50,- voor de twee dagen.  
De sponsors van de kanaalfeesten en de standen met een niet-commercieel doeleinde worden 
vrijgesteld van de retributie.  
 
Artikel 14 
De retributie, zoals bepaald in artikel 13, wordt vooraf via factuur betaald. Bij gebreke van betaling kan 
de standplaats niet ingenomen worden. 

 
Voor raadslid De Laet is de tekst duidelijk. Hij stelt voor het tarief, bepaald in artikel 13 te 
verlagen naar € 7,50 of 5,00. Hij is van oordeel dat de middenstand met de aanrekening van de 
bedrijfsbelasting van € 125,00 en die op de reclame genoeg lasten op zich moet nemen en zij 
op een feestdag goed hun boterham mogen verdienen. Hij stelt een amendement voor om de 
retributie voor de kanaalfeesten te beperken tot € 5,00.  
 
Raadslid K. Eeraerts is niet voorbereid op het voorstel en vraagt of de inname van de openbare 
weg in de Overwinningsstraat ook onder het tarief valt en dat zowel voor de lokale als voor de 
handelaars van buiten de gemeente van toepassing is. 
 
Voor schepen Spiessens is die retributie altijd aan dat tarief aangerekend geweest. Hij vindt  
€ 10,00 per strekkende meter voor twee dagen niet overdreven. Voor de belasting op het 
reclamedrukwerk werd nagezien in welke mate een verschil kan worden gemaakt met de lokale 
handelaars. Omdat iedereen in principe gelijk moet worden behandeld heeft men destijds geen 
differentiëring toegelaten. Een aanpassing van het tarief van de retributie is niet gevraagd door 
de handelaars en vormde nooit een probleem. 
 
Volgens het raadslid De Laet is er wel iets veranderd, nl. de aanrekening van een 
bedrijfsbelasting van € 125,00 die vroeger werd gecompenseerd met een subsidie. Hij vraagt 
om toch iets te doen, al was het symbolisch. Hij vraagt een naamstemming over het 
amendement van zijn fractie. 
 
Het amendement wordt met 14 stemmen nee tegen 12 ja niet goedgekeurd. 
 
Het voorgestelde besluit wordt vervolgens goedgekeurd met 
14 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
12 onthoudingen (sp.a / Groen / Vlaams Belang) 
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05   :   Bouwen en Wonen - Lokale Economie - Regionale samenwerking Burende  
           Boeren van Rurant vzw 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het beleidsplan 2013-2018 wil het gemeentebestuur Willebroek het landbouwbeleid integreren in het beleid 
van lokale economie. Het gemeentebestuur is er zich van bewust dat een duurzaam landbouwmodel lokaal 
ondersteund dient te worden en dat hiervoor samenspraak met alle betrokkenen (personen, organisaties en 
instanties) op het beleidsveld nodig is. 
 
De dienst economie verwijst naar de beleidsdoelstelling LEEF005 (werken aan een sterke lokale economie 
met een aantrekkelijk handelscentrum) met als actieplan LEEF005005 (lokaal ondersteunen van een 
duurzaam landbouwmodel)  
 
In 2014 werd er vanuit Resoc Mechelen een streekpact 2014-2020 opgesteld en is er het idee om een 
samenwerkingsproject op te starten met de verschillende gemeenten in het arrondissement Mechelen. 
In afwachting van het voorstel geeft schepen van economie aan dat er wel interesse is om hieraan deel te 
nemen. In het najaar 2015 laat vzw Rurant weten dat zij het samenwerkingsproject ‘ Burende Boeren’ 
trekken. 
Vzw Rurant is op maandag 4 januari 2016 dit regionale samenwerkingsproject nog eens komen toelichten 
aan de schepen economie en de dienst economie. 
 
 
Feiten en context 
 
De regionale samenwerking Burende Boeren, een initiatief van Rurant vzw in samenwerking met 
Igemo en Innovatiesteunpunt wil nieuwe impulsen geven aan de land- en tuinbouwsector in het 
arrondissement Mechelen. 
 
‘Burende Boeren’ wil vanuit een breed partnerschap de land –en tuinbouw in het arrondissement 
stimuleren. Deze regionale samenwerking zal uitgevoerd worden door verschillende partijen die actief 
zijn in de regio: Rurant vzw, Igemo, Innovatiesteunpunt Provincie Antwerpen – Dienst Landbouw en 
platteland, Boerenbond en de lokale overheden van Berlaar, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, 
Nijlen, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. 
 
Burende Boeren geeft gemeenten de kans om de plaatselijke land- en tuinbouw meer in de kijker te 
zetten en te ondersteunen op lange termijn. Er zal gewerkt worden aan (nieuwe) kansen in dit sterk 
verstedelijkt gebied (korte keten, samenwerking met chemie) én aan een sterkere lokale verankering 
van land- en tuinbouw in de gemeenten.  
Deze manier van samenwerken tussen de gemeenten en de partners, brengt heel wat expertise tot in 
de gemeente. 
 
Burende Boeren geeft uitvoering aan het streekpact 2014-2020  
Burende Boeren draagt eveneens bij aan het realiseren van het Burgemeesterconvenant / Kempen 
2020 (inzetten op lokale voedselstrategie, korten keten acties en het verminderen van 
voedselkilometers en draagt bij tot het reduceren van CO

2
-uitstoot). 

 
Het PDPO III-project ‘Burende Boeren’ nam een aanvang vanaf 1 juli 2015 voor de duur van 2 jaar en 
5 maanden.  
 
Er wordt tijdens dit samenwerkingsproject ook een inhoudelijke inzet gevraagd van de gemeente, een 
actieve participatie aan overleg-en inspiratiemomenten, het ter beschikking stellen van nuttige 
informatie en data in functie van acties en activiteiten die ontwikkeld of stopgezet worden en hulp bij 
communicatie naar de doelgroep. 
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Juridische grond  
 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikels 42 tot 43 betreft de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57 betreft de bevoegdheid van 
het college van burgemeester en schepenen. 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264 betreft 
het bestuurlijk toezicht  
De wet van 29 juli 1991 en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen. 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 29 januari 2016. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Landbouw maakt deel uit van de economie. De dienst economie verwijst  hiervoor naar het 
beleidsplan en beleidsdoelstelling LEEF005 met actieplan LEEF005005 voor het lokaal ondersteunen 
van duurzaam landbouwmodel. Momenteel beschikt de gemeente over onvoldoende informatie en 
contacten om een duurzaam landbouwbeleid uit te stippelen. 
Het regionale samenwerkingsproject Burende Boeren, met alle belangrijke stakeholders op vlak van 
land- en tuinbouw, is  volgens de dienst economie dan ook een opportuniteit voor de gemeente om 
inzicht te krijgen in de sector en een duurzaam gemeentelijk actieplan uit te werken en netwerk uit te 
bouwen. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn ingezet als hefboom voor het aantrekken 
van aanvullende projectsubsidies, in casu een project ingediend in het kader van het PDPO III 
programma (Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling). Dit project werd ondertussen 
goedgekeurd, wat betekent dat er ook €122.102,00 aan financiële middelen vanuit Europa, 
Vlaanderen en de Provincie Antwerpen naar de regio komen. 
 
Voor de realisatie van dit project werd geraamd dat de totale bijdragen van de deelnemende 
gemeenten € 60.000,00 bedraagt. De bijdrage per gemeente werd berekend aan de hand van een 
verdeelsleutel gebaseerd op het aantal inwoners (50%) en het aantal land- en tuinbouwers (50%). Dit 
betekent voor de gemeente Willebroek een bijdrage van 4.363,11 euro  
 
Voor deze uitgave zal het nodige krediet worden ingeschreven in het budget van 2016 op de 
beleidsdoelstelling LEEF005 (werken aan een sterke lokale economie met een aantrekkelijk 
handelscentrum) met als actieplan LEEF005005 (lokaal ondersteunen van een duurzaam landbouwmodel) 
met actie LEEF005005003 (promotie verkoop streek –en hoeveproducten) en AR6139999 
 
Op AR61399999 stond oorspronkelijk € 975,00  te besteden voor landbouw . 
Dit bedrag was ontoereikend, om de uitgave voor dit samenwerkingsproject te kunnen realiseren. Daarom 
werd de raming reeds aangepast en € 4.000,00 verschoven van LEEF005003012 – BI05000- AR61399999 
naar LEEF005005003-BI 05000- AR6139999. 
 

Uitgave: € 4.363,11 Actie: LEEF005005003 Dienstjaar 

Beschikbaar krediet: €4.975,00 AR: 6139999 2016 

 
De middelen dienen overgeschreven te worden op de rekening BE19 7330 1971 8312 van : 
RURANT vzw - Hooibeeksedijk 1 - 2440 Geel met de vermelding ‘bijdrage gemeente Willebroek aan 
regionale samenwerking Burende Boeren.’ 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
om mee te werken aan het regionale samenwerkingsproject ‘ Burende Boeren van vzw Rurant, zowel 
inhoudelijk als financieel. 
 
Artikel 2 
akkoord te gaan met het betalen van de participatiebijdrage aan vzw Rurant van € 4.363,11 voor het 
project Burende Boeren.  Deze uitgave wordt vastgelegd in het budget van 2016. 
 
Raadslid Briffa stelt dat zij achter de regionale samenwerking staat. Zij gaat er van uit dat er 
nog heel wat andere initiatieven kunnen worden genomen . Zelf hoopt zij dat zo spoedig 
mogelijk concrete acties worden opgezet.  
 
Voor raadslid De Laet moet men ondertussen toch al weten wat men wil doen.  
 
Voor schepen Vanwelkenhuysen zijn de doelstellingen bepaald en zijn voorbereidende 
gesprekken gestart met Rurant en Igemo. Hij verwijst naar een tweetal punten nl. de oprichting 
van een nieuw overlegplatform, met het oog op projecten op landbouwgronden en de 
zogenaamde korte keten waardoor de niet verkoopbare eetwaren van de veiling van Sint-
Katelijne-Waver ter beschikking worden gesteld van de OCMW’s of horeca. Eind maart 
verwacht de schepen concrete plannen van Rurant. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

06   :   Bouwen en Wonen - Milieu - Overeenkomst Gemeente en OCMW / VZW Ecoso 
  
 
Voorgeschiedenis 
 
Op verzoek van de raden van bestuur van WRAK vzw en De Kringwinkel Mechelen vzw werd 
beslist tot een fusie tussen WRAK vzw en De Kringwinkel Mechelen vzw in Ecoso vzw. 
 
 
Feiten en context 
 
De fusie is ingegaan op 1 oktober 2015. 
In de gemeenteraad van 27 oktober 2015 werd de vertegenwoordiger aangeduid voor deelname 
aan de algemene vergadering – raadslid Ronnie Moerenhout. 
Volgens artikel 5.1.7 van het Vlarema dient de gemeente een overeenkomst aan te gaan met 
een erkend kringloopcentrum. 
De overeenkomst wordt ook voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 
Materialendecreet van 23 december 2011; 
Vlarema (B. Vl. R. van 27 februari 2012) tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid artikel 5.1.7. 
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Adviezen – argumenten 
 
Na intern overleg alsmede overleg met de vzw Ecoso werd een ontwerp overeenkomst 
opgemaakt. Deze ontwerp overeenkomst is bijgevoegd. 
Besluit :   
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente - OCMW 
Willebroek en VZW Ecoso”, zoals toegevoegd in bijlage. 
 
Artikel 2 
Een kopie van het ondertekend exemplaar wordt aan de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, 
ter informatie toegestuurd. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

07   :   Bouwen en Wonen – Milieu - Toetreding intergemeentelijke aanpak omgevings- 
           handhaving - Igemo 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het omgevingsrecht zet de overheid de laatste jaren zwaar in op de effectieve handhaving bij 
het vaststellen van inbreuken en dit via een dubbel spoor: administratieve en strafrechtelijke 
handhaving.  
 
De overheid en zelfs omwonenden hebben hiervoor een arsenaal aan wapens ter beschikking, die 
voor de onderneming en de ondernemer nog nauwelijks te overzien zijn:, aanmaningen, 
bestuurlijke maatregelen, administratieve of strafrechtelijke geldboetes, herstelmaatregelen,… 
 
Deze handhaving kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering of de ondernemer 
zelf: (tijdelijke) staking van de activiteiten, geldboetes, bijkomende en aanzienlijke 
investeringen,… 
 
Concept intergemeentelijke aanpak omgevingshandhaving: 
 
Structuur: 
 
Oprichting van een intergemeentelijke samenwerking onder de koepel van IGEMO. 
Feitelijke vereniging op basis van een samenwerkingsovereenkomst. 
De vereniging werkt volgens een kostendelend principe. 
IGEMO stelt gekwalificeerd personeel ter beschikking van de vereniging. 
De vereniging levert diensten aan de aangesloten lokale besturen. 
Streven naar schaalvoordelen (kennis, expertise, personeel, efficiëntie, …) via intergemeentelijke 
samenwerking. 

 
Handhavingstaken 

 
De IG Omgevingshandhavingscel zal deskundige ondersteuning bieden aan de gemeentelijke 
diensten op vlak van het handhavingsbeleid en voert alle taken die nodig zijn voor handhaving 
uit. 
De IG Omgevingshandhavingscel geeft uitvoering aan de beleidsvisie van de gemeente en 
versterkt of vult de gemeentelijke handhaving aan. 
Een goede samenwerking en kennisuitwisseling tussen de lokale besturen en de IG 
Omgevingshandhavingscel is daarbij essentieel. 
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Een aantal globale taken worden door de IG Omgevingshandhavingscel uitgevoerd als 
basistaken. 
De concrete handhavingstaken worden uitgevoerd in functie van de noden en behoeften van 
elke individuele gemeente. De beslissingsbevoegdheid blijft bij de gemeente liggen, tenzij 
anders overeengekomen. 
Globaal wordt er vanuit gegaan dat de gemeenten prioritair instaan voor het eerstelijnsloket en 
de zachte handhaving (aanmaningen, raadgevingen, …) en dat de IGS 
Omgevingshandhavingscel instaat voor de hardere handhaving. 
 
Basistaken: 
Gemeenschappelijke taken 
Voor alle aangesloten gemeenten 
Intiatief ligt bij Omgevingshandhavingscel 
 
Handhavingstaken: 
Alle taken noodzakelijk voor uitvoeren handhavingsbeleid 
In functie van noden en behoeften van elke individuele gemeente 
Nauwe samenwerking tussen gemeente en Omgevingshandhavingscel 

  
Handhavingstaken die door de ‘IG Omgevingshandhavingscel’ kunnen worden 
uitgevoerd: 
 
De gemeente kan beroep doen op de IG Omgevingshandhavingscel voor het uitvoeren van 
onderstaande handhavingstaken. 
Deze lijst is niet limitatief. 
 
EERSTELIJNSLOKET 
• Informeren via loket (mondeling/schriftelijk) 
• Informeren via website 
• Ontvangen en registreren van klachten (schriftelijk, mondeling, digitaal,…) 
• As built attest 
• Regularisatievergunning (correctie van een overtreding) 
• … 
BELEIDSADVIES 
• Beleidsadvies 
• Instrumentarium (o.a. RUP’s, verordeningen, …) 
• Klachten 
 
SENSIBILISATIE 
• Communicatieplan 
• Gemeentelijke info 
• Communicatie naar doelgroepen (bv. architecten) 
 
CONTROLES OP HET TERREIN 
• Reactieve controles (n.a.v. klachten) 
• Routinecontroles (controle bijzondere voorwaarden, bij weigering vergunning,…) 
• Planmatige controles ikv. een handhavingscampagne (bv. sectorgerichte controles) 
 
ZACHTE HANDHAVINGSMAATREGELEN 
• Raadgevingen 
• Bemiddelen 
• Aanmaningen (verzoek om inbreuk ongedaan te maken) 
• Waarschuwingen (formele herinnering) 
 
VASTSTELLINGEN 
• Vaststellen van inbreuken (opstellen verslag van vaststelling) 
• Vaststellen van misdrijven (opstellen proces-verbaal) 
• Stilleggen werken, handelingen, exploitatie + opvolging 
• Opleggen van bestuurlijke geldboete 
• Aangaan van een minnelijke schikking 
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BESTUURLIJKE MAATREGELEN 
• Bestuursdwang - meerwaarde 
• Bestuursdwang - bouw- of aanpassingswerken 
• Bestuursdwang - herstel in de oorspronkelijke staat 
• Bestuursdwang - staken strijdig gebruik 
• Last onder dwangsom 
• Bevel om maatregelen te nemen 
• Bevel om activiteiten, werkzaamheden of gebruik van zaken te beëindigen 
• Feitelijke handeling om het milieumisdrijf te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of 
gedeeltelijk ongedaan te maken… 
 
GERECHTELIJKE MAATREGELEN (RUIMTELIJKE ORDENING) 
• Vorderen van meerwaarde bij rechtbank 
• Vorderen van aanpassingswerken bij rechtbank 
• Vorderen van herstel bij rechtbank 
• Vorderen van een dwangsom bij rechtbank 
• Vorderen van ambtshalve uitvoering bij rechtbank 
• Uitvoeren vonnis ambtshalve uitvoering 
• Advies vraag Hoge Raad ikv vordering herstel + ambtshalve uitvoering 
• Verlenen van een dading 
 
UITVOEREN VAN O.A. METINGEN (i.s.m. andere partners) 
• Geluid 
• Monsternemingen 
• Analyses, 
 
Taakverdeling tussen IG Omgevingshandhavingscel – gemeente – politiezone: 
 
Globaal wordt er vanuit gegaan dat de gemeenten prioritair instaan voor het eerstelijnsloket en 
de zachte handhaving (aanmaningen, raadgevingen, …) en dat de IGS 
Omgevingshandhavingscel in staat voor de meer hardere handhaving. 
 
Samen met de gemeente en de betrokken politiezone zullen afspraken worden gemaakt over de 
concrete taakverdeling. 
 
INTERGEMEENTELIJKE TOEZICHTHOUDER: 
 
Elke gemeente moet een beroep kunnen doen op minstens één milieutoezichthouder.(art. 16, § 
1, al. 1 milieuhandhavingsbesluit). Elke gemeente met meer dan 300 klasse 2-inrichtingen moet 
een beroep kunnen doen op minstens twee toezichthouders. Hetzelfde geldt voor gemeenten 
met meer dan 30.000 inwoners waarvan het aantal klasse 2-inrichtingen niet gekend is. (art. 16, 
§ 1, al. 2 milieuhandhavingsbesluit). 
Ook een intergemeentelijke vereniging kan toezichtsambtenaren aanwerven. In dat geval kan 
elke gemeente die er deel van uitmaakt, een beroep doen op die toezichtsambtenaren. (art. 
16.3.1, § 1, 4° en art. 16.3.5, al. 2 DABM). Als deze mogelijkheid wordt gebruikt voor het 
volledige pakket van toezichttaken, dan moet de intergemeentelijke vereniging minstens twee 
toezichthouders aanwijzen per begonnen schijf van vijf gemeenten die op die toezichthouders 
een beroep wensen te doen. (art. 16, § 2 milieuhandhavingsbesluit). 
 
De gemeenten uit de IGEMO-regio beschikken allemaal over een of meerdere eigen lokale 
toezichthouders. De intergemeentelijke toezichthouder zal dus voornamelijk 
ondersteunend en aanvullend werken naast de gemeentelijke toezichthouders. 
 
 
Feiten en context 
 
Op 25 april 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning bekrachtigd en afgekondigd door de 
Vlaamse Regering.  



 GR 23022016 - Notulen 

14 
 

Het decreet schept een procedureel kader waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van 
een voorgenomen project beoordeeld worden volgens een geïntegreerde vergunningsprocedure. Het 
resultaat is een ééngemaakte omgevingsvergunning. Het materieel recht (vergunningsplicht, 
beoordelingscriteria, voorwaarden en lasten, handhaving, etc.) blijft opgenomen in de onderscheiden 
sectorale regelgeving.  
Daardoor zijn voor de handhaving van de omgevingsvergunning twee decreten van toepassing: de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM).   
 
Dit vraagt logischerwijs ook om een gecoördineerde aanpak bij het toezicht op de toepassing van de regels 
uit die omgevingsvergunning en bij het vervolgen van overtredingen. 
Zo stemt de decreetgever de handhaving van de vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning beter 
op elkaar afgestemd en worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor bestuurlijke en ambtelijke handhaving 
inzake ruimtelijke ordening. 
 
Het belang van een proactieve en efficiënte handhaving neemt toe. Zowel het maatschappelijk als het 
bestuurlijk draagvlak voor een actieve handhaving is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het onbestraft 
blijven van pertinente inbreuken wordt niet meer aanvaard. 
Ook binnen de lokale besturen is handhaving een belangrijk topic in de lokale beleidsplannen. Lokale 
overheden krijgen ook een stijgend aantal verantwoordelijkheden op het vlak van handhaving en de 
procedurele / juridische complexiteit van handhaving neemt toe. Echter beschikken lokale besturen vaak niet 
over de specifieke expertise om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen. Tevens wordt aangegeven dat op 
lokaal niveau het scheiden van het luik ‘vergunningverlening / advisering’ van het luik ’handhaving’ een 
belangrijke voorwaarde is om beide basistaken kwalitatief te kunnen blijven uitvoeren. 
 
Samenwerking tussen lokale overheden is dan ook aangewezen om de kennis en de capaciteit m.b.t. 
handhaving te verhogen. Ook een betere samenwerking tussen de verschillende handhavingsactoren is 
noodzakelijk om tot een efficiënte handhaving te komen. 
De Vlaamse overheid ziet een meerwaarde in een intergemeentelijke aanpak van de handhaving van de 
omgevingsvergunning en biedt in de wetgeving ook mogelijkheden aan gemeenten om intergemeentelijk 
samen te werken. 
 
Het projectvoorstel van IGEMO cvba d.d. 6 maart 2015, aangepast na de Stuurgroepvergadering van 2 juni 
2015; 
 
Het schrijven van IGEMO cvba d.d. 22 oktober 2015 (ref. GUBRl1500510) met een definitief voorstel tot 
samenwerkingsovereenkomst  als bijlage; 
 
Volgens IGEMO is de deelname minimaal 5 gemeenten aan het voorgestelde 
intergemeentelijke project wenselijk omwille van financiële verdeling onder de deelnemende  
gemeenten; 
 
Volgens IGEMO is de deelname minimaal 4 gemeenten aan het voorgestelde 
intergemeentelijke project noodzakelijk om financiële haalbaarheid te garanderen; IGEMO stelt 
voor om een clausule op te nemen die de overeenkomst automatisch ontbindt indien het 
minimum van 4 gemeenten niet wordt gehaald; 
 
Het is wenselijk een actief handhavingsbeleid inzake omgevingshinder (milieuwetgeving en 
wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening) te voeren; 
 
Een dergelijk handhavingsbeleid is niet haalbaar binnen de huidige dienstbezetting en dat het 
financieel niet haalbaar wordt geacht hiervoor bijkomend personeel aan te  werven; 
 
De relatieve onafhankelijkheid van een intergemeentelijke handhavingscel kan een 
meerwaarde zijn in de behandeling en beoordeling van individuele dossiers; 
 
Het deelnemen aan onderhavig samenwerkingsverband  voor minimaal drie jaar wordt  
toegezegd; 
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Het voorgestelde samenwerkingsverband krijgt de vorm van een feitelijke kostendelende 
vereniging overeenkomstig artikel 44§2, 1bis van het BTW-wetboek en de doorrekening van 
de kosten aan de deelnemende partners derhalve vrij is van BTW; 
 
De begrootte kostprijs van de samenwerking voor het werkjaar 2016 op basis van vijf 
participerende gemeenten en met een inschatting van de werklast per gemeente, bijgevoegd 
aan het schrijven van 22 oktober 2015, waar voor de gemeente Willebroek een kostprijs van 
werd becijferd op 17.527,66 euro; 
 
Deze kost bestaat gedeeltelijk uit een verdeling van een vaste kost en dat het variabele 
gedeelte afhankelijk is van de effectief gerealiseerde handhavingstaken tijdens het betrokken  
werkjaar; 
 
Voor deze overeenkomst zijn vanaf werkjaar 2016 budgetten voorzien in het exploitatiebudget 
op budgetcodes AR: 6131003 – BI: 039000 – Actie: LEEF003002017; 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 
 
Het Vlaams  beleid inzake de omgevingsvergunning; 
 
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de 
omgevingsvergunning goed. Dit besluit is nog niet gepubliceerd. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
We werken volgens het principe van de kostendelende vereniging, wat betekent dat de kosten 
verdeeld worden over de deelnemende gemeenten. Jaarlijks wordt door de deelnemende 
gemeenten een bijdrage betaald. De uitgaven van de vereniging bestaan voornamelijk uit 
personeelskosten. 
 
Begroting opmaken per werkjaar: 
 
Bij aanvang van elk werkjaar worden de kosten voor de basistaken voor alle gemeenten 
berekend en wordt per gemeente een inschatting gemaakt van de te verwachten 
handhavingstaken. 
Elke gemeente neemt het geraamd budget op in haar begroting. 
Elk kwartaal wordt een voorschotfactuur bezorgd aan de gemeenten a rato van 1/4 van het 
geraamde budget. 
 
De uitgave wordt geraamd op  € 17.527,66  
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1 

Hecht haar goedkeuring aan volgende samenwerkingsovereenkomst  'Intergemeentelijke 
aanpak  Omgevingshandhaving', zoals gevoegd in bijlage. 
 
Artikel 2 
De goedkeuring onder artikel 1 van dit besluit wordt automatisch ingetrokken indien IGEMO cvba er 
niet in slaagt ten minste 4 gemeenten in het samenwerkingsproject te laten participeren.  
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De gemeente Willebroek kan in voorkomend geval niet belast worden met lasten of onkosten of 
verbonden aan het voorbereiding, organisatie of enig ander aspect van de poging tot opstart van 
onderhavig samenwerkingsverband 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

08   :   Bouwen en Wonen - IVA Innova - Toewijzing verkoop projectgrond park Den  
           Blijk 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 werd het onder  beleidsitem 061090 actie 
LEEF003004010 ingeschreven; 
 
 
Feiten en context 
 
In het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 werd het “Project Park en ontwikkeling Den Blijk”  
houdende de verkoop van een half-openkavel en een projectgrond voor meergezinswoningen onder  
Beleidsitem 061090 ingeschreven als  Actie : LEEF003004010 AR 2610000 (desinvestering); 
Voormelde verkopen kaderen in de realisatie van de afwerking “Park Den Blijk” zoals opgenomen in het RUP 
Willebroek noord-Driesblokstraat; 
 
Voorafgaandelijk werden intern, ter voorbereiding van de opmaak van het meerjarenplan schattingsverslagen 
voor de actie “Project Park en ontwikkeling Den Blijk” opgemaakt, waarbij aanname de waarde  
betreffende de projectgrond op de hoek op € 475.000,00 en de kavel voor de halfopen bebouwing op € 
105.000,00 bepaald werd; 
 
Ter controle werd aan het Landmeetkundig studie- en expertisebureau Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 
2830 Willebroek gevraagd een schattingsverslag op te maken; 
 
Gelet op voormelde schattingsverslagen stelde het IVA voor  de instelprijs, met andere woorden de minimale 
biedingsprijs vast te stellen op € 475.000,00, in het schattingsverslag werd teven rekening gehouden met de 
negatieve waarde van de nog aanwezige bouwvallige panden; 
 
Met enerzijds een kwaliteitsvolle ontwikkeling als doel en anderzijds het perceel als ‘ontwikkelingsklaar 
vastgoed’ op de markt te brengen werd door het IVA een verkavelingsaanvraag ingediend; 
 
Op  werd hiervoor werd op 11 september 2015 een verkavelingsvergunning met referte V2015/0005 
afgeleverd; 
 
Daaropvolgende werd door het  IVA volgende verkoopsprocedure opgestart: 
 
Recht van schriftelijk opbod met een minimale instelprijs van € 475.000,00; 
 
Voorstel tot oproep kandidaten via volgende weg: 
a) publicatie op de website  van de gemeente 
b) Immoweb verschijning minimum 8 weken 
c) aanschrijving projectontwikkelaars 
 
Op Immoweb werd het artikel 285 keer bezocht; 
 
Op deze publicaties kwamen in totaal 4 daadwerkelijke aanvragen informatieaanvragen (telefonisch en/of per 
mail, dit onder andere door bouwondernemers-ontwikkelaars die ook aangeschreven werden in het kader van 
het project” hoek Schoolweg”; 
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Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op 10 januari 2016 werd slechts één kandidatuur ontvangen; 
 
 
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; 
Goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het Budget 2016 door de raad de dato van 24 november 
2015; 
 
 
Adviezen - argumenten 
 
Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op 10 januari 2016 werd slechts één kandidatuur ontvangen; 
 
Door de inschrijvers, PINAKI NV (AMANU-INVEST) NV IJzerenleen 29 te 2800 Mechelen, werd een 
schriftelijk bod uitgebracht ten bedrage van € 487.500,00; 
 
Bij het schriftelijk bod werd ook een voorstel tot realisatie ingesloten; 
 
Het ingesloten realisatievoorstel werd door de diensten van GGZ  positief geëvalueerd , immers het ontwerp 
zal indien op voorgestelde wijze uitgevoerd een belangrijke meerwaarde betekenen voor de herwaardering 
van het park Den Blijk en het openbaar domein – pleinvorming De Veert; 
 
Overwegende dat ingevolge de specifieke inplanting van het voorgestelde project (groene pleinvorming 
richten De Veert) een aantal waardevolle bomen bewaard kunnen blijven; 
  
Naast de koopprijs ten bedrage van € 487.500,00 worden door de kandidaat-kopers nog enkele voorwaarden 
gesteld: 
 

 Het bekomen van de nodige milieu – en stedenbouwkundige vergunningen, op basis van het 
voorgestelde ontwerp met een minimum realiseerbare bovengrondse constructies van 
2.000m²; 

 Het bekomen van een blanco bodemattest, de kandidaat kopers zullen op hun kosten een 
oriënteren bodemonderzoek laten uitvoeren; 

 
Aan de kandidaat-kopers zal medegedeeld worden dat voor het bekomen van de nodige milieu- en 
stedenbouwkundige vergunningen wij ons slechts tot een middelenverbintenis kunnen verbinden; ervan 
uitgaande dat voor het project reeds een goedgekeurde verkavelingsvergunning werd afgeleverd is het risico 
tot het NIET bekomen van voormelde vergunningen vrij laag; 
 
Gelet op het feit dat het voorgestelde bod ten bedrage van € 487.500,00 in overeenstemming is met het 
schattingsverslag op gemaakt door het Landmeetkundig studie- en expertisebureau Jan Foqué, 
Bezelaerstraat 128 - 2830 Willebroek de dato 14 december 2015; 
 
Overwegende dat de kandidaat-kopers op eigen kost de nog 2 aanwezige bouwvallige woningen dienen te 
slopen; 
 
Gelet op de aan de voorwaarden aangepaste aankoopbelofte; 
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Financiële gevolgen & communicatie 
 
In het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 werd het “Project Park en ontwikkeling Den Blijk”  
houdende de verkoop van een half-openkavel en een projectgrond voor meergezinswoningen onder  
Beleidsitem 061090 ingeschreven als  Actie : LEEF003004010 AR 2610000 (desinvestering); dit voor een 
bedrag van € 580.000,00, houdende de verkoop van een half-openbouwkavel en de projectgrond op de hoek; 
 
Gelet op het feit dat de op basis van het voormelde schattingsverslag met betrekking tot de waardering van 
de projectgrond hoek park Den Blijk de waarde vastgesteld werd op € 480.000,00; 
 
Gelet op het feit dat het voorgestelde bod ten bedrage van € 487.500,00 overeenstemt met de geschatte 
waarde; 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 : 
Kennis te nemen van het schriftelijk aanbod met voorwaarden door de vennootschap  PINAKI NV (AMANU-
INVEST NV) – Ijzerenleen 29 te 2800 Mechelen aan de gemeente overgemaakt ten bedrage van € 
487.500,00  voor de verwerving van de projectgrond gelegen in het park Den Blijk te Willebroek; 
 
Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan het dossier en de verkoop van de projectgrond, park Den Blijk,1

ste
 Afdeling 

sectie A nr.699/A/2/deel, 701/A/2 en 701/B/2 met een totale oppervlakte van 1.588m² gelegen aan de hoek 
Boomsesteenweg - A. Van Landeghemstraat te Willebroek, aan de vennootschap PINAKI NV  – Ijzerenleen 
29 te 2800 Mechelen, dit tegen de prijs van € 487.500,00; 
 
Artikel 3 
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 van de notariële akte van verkoop; 
 
Raadslid K. Eeraerts heeft veel lof voor de informatie die over het project wordt gegeven, maar 
niettemin heeft dat allemaal niet veel waarde omdat men toch kan doen wat men wil. 
Hij vindt het een gemiste kans voor een herinrichting van de gevaarlijke bocht. Principieel is 
men daar voor gewonnen maar er staat niets op papier. 
Ook het gebrek aan parkeerplaatsen vindt hij een probleem. Een minimum wordt opgelegd.  
 
Raadslid Briffa sluit zich daar bij aan en blijft met veel vraagtekens zitten. Zij had meer 
verwacht van het project en hoopte op een herwaardering van het park tot een groene 
rustplaats voor de bewoners. Nu lijkt het meer een stap naar een gewone privatisering van de 
omgeving.  
 
Voor schepen Huyghe zijn de garanties terug te vinden in het ruimtelijk uitvoeringsplan en de 
beoordeling aan de hand van de goede ruimtelijke ordening. Daarbij zal rekening worden 
gehouden met het vereiste aantal parkeerplaatsen. De bufferfunctie van het park is reeds jaren 
bepaald. Het moet twee ruime toegangen behouden met 1 ingang aan de Boomsesteenweg. In 
het ruimtelijk uitvoeringsplan is destijds heel wat aandacht gegaan naar het groen.   
 
23 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
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09   :   Bouwen en Wonen - IVA Innova - Ruil weilanden Kleine Bergen te Heindonk 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De percelen, in gemeentelijk bezit,  gelegen aan de Kleine Bergen (o.a. de voetbalvelden en de omgeving 
bos- en weilanden) maken deel uit van een “oude landduin” met oorsprong en als restant uit de vorige ijstijd; 
 
In het totaal bedraagt de oppervlakte aan gemeentelijke percelen aan de Kleine Bergen 9.5 ha waarvan 1.2 
ha als sportterrein en 8.3 ha als natuurgebied is ingericht; 
Deze percelen zijn volgens het gewestplan Mechelen volledig in recreatiegebied gelegen; 
 
 
Feiten en context 
 
In samenwerking met de gemeente heeft Natuurpunt op de voormelde percelen aan de Kleine Bergen over 
de periode 2005-2006 diverse natuurbeheersacties uitgevoerd; 

 
Dit natuurproject situeert zich in een ruimer geheel binnen het Beneden-Dijleproject, dat de valleigebieden 
van Rupel en Dijle in de verschillende gemeenten met elkaar verbindt; 

 
Op de nu reeds in bezit zijnde percelen van de Gemeente vormt zich een uniek biotoop, met voor Vlaanderen 
enkele unieke en zeldzame dieren, planten en korstmossen; 
 
Centraal gelegen zijn er tussen de gemeentelijke percelen 2 weilanden (3

de
 afdeling sectie B nrs 74 en 75A) 

in het bezit van de familie Weymiens, de verwerving hiervan zou een belangrijke meerwaarde en verrijking 
betekenen voor het plaatselijke natuurgebied (zie  plan “Huidige toestand Kleine Bergen” in bijlage, met 
groende aanduiding van de percelen familie Weymiens); 
 
Op 20 juli 2015 werd ons een schriftelijk aanbod per e-mail overgemaakt door het Landmeetkundig 
Studiebureel (en Immo) Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, houdende de koop van een 
perceel weiland gelegen aan de Kleine Bergen , gekadastreerd  Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met 

een oppervlakte van 13.710 m² tegen de prijs van €70.000,00; 
 
Het perceel is in gevolge het RUP “ gebieden in het geactualiseerde SIGMAplan – cluster Dijlemonding” 
gelegen in agrarisch gebied; 
 
Na planmatige analyse en in overleg met de grondeigenaars van de 2 percelen weiland (3

de
 afdeling sectie B 

nrs. 74 en 75A), met name de familie Weymiens, bleek dat de verwerving – herverdeling en ruil van het 
aangeboden weiland Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met een oppervlakte van 13.710 m²  een 

belangrijke meerwaarde voor zowel de gemeente als de eigenaars van de ingesloten percelen (3
de

 afdeling 
sectie B nrs. 74 en 75A) zou opleveren;   
 
Het scenario tot herverdeling en ruil werd informeel met de familie Weymiens besproken; 
Het uiteindelijke resultaat van de aankoop met daaropvolgende herverdeling en ruil zal tot volgende situatie 
leiden: 
 

 Aankoop weiland gelegen aan de straatkant met oppervlakte  van 13.710m² door de gemeente; 

 Verdeling van het voormeld weiland in 2 loten; 

 Ruil met de percelen van Weymiens  nrs. 74 en 75/A; 
 
In de gemeenteraad van 24 november 2015 werd goedkeuring verleend tot de aankoop van het weiland 
gelegen aan de Kleine Bergen, gekadastreerd  Heindonk met een oppervlakte van 13.710 m² dit tegen de 
prijs van €70.000,00; 
Op 23 december 2015 werd de administratieve akte van aankoop voor de burgemeester verleden; 
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In voorbereiding van de vooropgestelde ruil met de familie Weymiens aangaande de percelen gelegen 3
de

 
afdeling sectie B nrs.74 en 75A is het wenselijk om een grenscorrectie lang de Kleine Bergen door te voeren,  
het door de gemeente aangekochte weiland 3de afdeling sectie B nr.78/C sluit immers niet over de volledige 
breedte aan op de Kleine Bergen;  
 
Het naburige perceel Kleine Bergen nr.8 - 3de afdeling sectie B nr.83/D vormt met een spievormig appendix 
met een plusminus lengte van 70 lopende meter een wig tussen voornoemde gemeentelijk perceel en de 
straat Kleine Bergen; 
 
Het IVA heeft, met het oog op een mogelijke grenscorrectie door middel van een grondruil, de eigenaar van 
het perceel Kleine Bergen nr.8 - 3de afdeling sectie B nr.83/D tot een overleg uitgenodigd; 
 
De eigenaar, de heer Werner Vergult – Kleine Bergen nr. 8 Heindonk, geeft te kennen akkoord te gaan met 
een eventuele ruil en herverdeling; 
 
Bijkomend vraagt de heer Werner Vergult om naast een evenwichtige ruil een bijkomend deel van het 
gemeentelijk perceel te kunnen  verwerven (een deel aansluitende aan zijn eigendom uiteraard); 
  
Een voorstel tot grenscorrectie-ruil en de verwerving van een bijkomende oppervlakte weiland door de heer 
Werner Vergult werd door het Landmeetkundig Studie- en vastgoedbureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 
2830 Willebroek opgemaakt; 
 
Aansluitend op voornoemde grenscorrectie heeft het Landmeetkundig Studie- en vastgoedbureel Jan Foqué, 
Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek een aangepast ontwerp voor de ruil van voornoemde weilanden 3de 
afdeling sectie B nrs.74 en 75A met de familie Weymiens opgemaakt; 
 
 
Juridische grond 
 
Het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
 
Adviezen - argumenten 
 
In de reeds eerder uitgevoerde schatting  voor het perceel weiland gelegen aan de Kleine Bergen, 
gekadastreerd  Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met een oppervlakte van 13.710 m² werd de 

gemiddelde grondprijs van € 5,00 per m² bepaald; 
 
Door de grenscorrectie langs de Kleine Bergen zal de kwaliteit van de vooropgestelde ruil met de familie 
Weymiens verhoogd worden omdat het te ruilen perceel nu voor de volledige breedte aan de straatkant van 
de Kleine Bergen is gelegen; 
 
Op het aangepast ontwerp opgemaakt door het Landmeetkundig Studie- en vastgoedbureel Jan Foqué, 
Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek wordt de ruil als volgt voorgesteld: 
 
lot 1  Heindonk 3de afdeling sectie B nrs.74 en 75/A met een gemeten oppervlakte van 9.231 m² en 
geschatte waarde van € 46.155,00, aangeduid met rode omranding zal door de heer en mevrouw Gaston 
Weymiens – Lucia Huyghe wonende Beenhouwersstraat 13A te Heindonk aan de gemeente Willebroek 
worden afgestaan; 
 
lot 2  Heindonk 3de afdeling sectie B deel van nr.78/C met een gemeten oppervlakte van 9.231 m² en 
geschatte waarde van € 46.155,00, aangeduid met blauwe omranding zal door de gemeente afgestaan 
worden aan de heer en mevrouw Gaston Weymiens – Lucia Huyghe wonende Beenhouwersstraat 13A te 
Heindonk; 
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Deze ruil gebeurt om niet;  
 
Het uiteindelijke doel van het project, de toevoeging aan het gemeentelijk natuurgebied van de weilanden 
gelegen 3de afdeling sectie B nrs.74 en 75A, in eigendom van familie Weymiens, is van openbaar nut; 
 
De heer en mevrouw Gaston Weymiens – Lucia Huyghe wonende Beenhouwersstraat 13A te Heindonk 
ondertekenden hiervoor een belofte tot ruil; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De ruil kadert binnen de actie: “Campagne om van onbebouwde ruimte biodiverse biotopen te maken”, maar 
blijft zonder financiële gevolgen; 
 
AR 2200000 - BI 034900 - LEEF 004004006 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
De overdracht van een perceel weiland, Heindonk 3de afdeling sectie B  deel van nr.78/C en met een 
oppervlakte van 9.231 m², genoemd lot 2 op het opmetingplan in bijlage met een geschatte waarde van         
€  46.155,00, ten gunste van de heer en mevrouw Gaston Weymiens – Lucia Huyghe wonende 
Beenhouwersstraat 13A te Heindonk; 
 
Artikel 2 
te aanvaarden in ruil van heer en mevrouw Gaston Weymiens – Lucia Huyghe wonende Beenhouwersstraat 
13A te Heindonk , de percelen weiland, Heindonk 3de afdeling sectie B nrs.74 en 75/A met een totale 
oppervlakte van 9.231 m², genoemd lot 1 op het opmetingsplan in bijlage met een geschatte waarde van 
€ 46.155,00, ten gunste van de gemeente Willebroek; 
 
Artikel 3   

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 
dossier;  
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

10   :   Bouwen en Wonen - IVA Innova - Ruil en verkoop weiland Kleine Bergen 8 te  
           Heindonk 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De percelen, in gemeentelijk bezit,  gelegen aan de Kleine Bergen (o.a. de voetbalvelden en de omgeving 
bos- en weilanden) maken deel uit van een “oude landduin” met oorsprong en als restant uit de vorige ijstijd; 
 
In het totaal bedraagt de oppervlakte aan gemeentelijke percelen aan de Kleine Bergen 9.5 ha waarvan 1.2 
ha als sportterrein en 8.3 ha als natuurgebied is ingericht; 
Deze percelen zijn volgens het gewestplan Mechelen volledig in recreatiegebied gelegen; 
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Feiten en context 
 
In samenwerking met de gemeente heeft Natuurpunt op de voormelde percelen aan de Kleine Bergen over 
de periode 2005-2006 diverse natuurbeheersacties uitgevoerd; 

 
Dit natuurproject situeert zich in een ruimer geheel binnen het Beneden-Dijleproject, dat de valleigebieden 
van Rupel en Dijle in de verschillende gemeenten met elkaar verbindt; 

 
Op de nu reeds in bezit zijnde percelen van de Gemeente vormt zich een uniek biotoop, met voor Vlaanderen 
enkele unieke en zeldzame dieren, planten en korstmossen; 
 
Centraal gelegen zijn er tussen de gemeentelijke percelen 2 weilanden (3

de
 afdeling sectie B nrs 74 en 75A) 

in het bezit van de familie Weymiens, de verwerving hiervan zou een belangrijke meerwaarde en verrijking 
betekenen voor het plaatselijke natuurgebied (zie  plan “Huidige toestand Kleine Bergen” in bijlage, met 
groende aanduiding van de percelen familie Weymiens); 
 
Op 20 juli 2015 werd ons een schriftelijk aanbod per e-mail overgemaakt door het Landmeetkundig 
Studiebureel (en Immo) Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, houdende de koop van een 
perceel weiland gelegen aan de Kleine Bergen , gekadastreerd  Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met 

een oppervlakte van 13.710 m² tegen de prijs van €70.000,00; 
 
Het perceel is in gevolge het RUP “ gebieden in het geactualiseerde SIGMAplan – cluster Dijlemonding” 
gelegen in agrarisch gebied; 
 
Na planmatige analyse en in overleg met de grondeigenaars van de 2 percelen weiland (3

de
 afdeling sectie B 

nrs. 74 en 75A), met name de familie Weymiens, bleek dat de verwerving – herverdeling en ruil van het 
aangeboden weiland Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met een oppervlakte van 13.710 m²  een 

belangrijke meerwaarde voor zowel de gemeente als de eigenaars van de ingesloten percelen (3
de

 afdeling 
sectie B nrs. 74 en 75A) zou opleveren;   
 
Het scenario tot herverdeling en ruil werd informeel met de familie Weymiens besproken; 
Het uiteindelijke resultaat van de aankoop met daaropvolgende herverdeling en ruil zal tot volgende situatie 
leiden: 
 

 Aankoop weiland gelegen aan de straatkant met oppervlakte  van 13.710m² door de gemeente; 

 Verdeling van het voormeld weiland in 2 loten; 

 Ruil met de percelen van Weymiens  nrs. 74 en 75/A; 
 
In de gemeenteraad van 24 november 2015 werd goedkeuring verleend tot de aankoop van het weiland 
gelegen aan de Kleine Bergen, gekadastreerd  Heindonk met een oppervlakte van 13.710 m² dit tegen de 
prijs van €70.000,00; 
Op 23 december 2015 werd de administratieve akte van aankoop voor de burgemeester verleden; 
 
In voorbereiding van de vooropgestelde ruil met de familie Weymiens aangaande de percelen gelegen 3

de
 

afdeling sectie B nrs.74 en 75A is het wenselijk om een grenscorrectie lang de Kleine Bergen door te voeren,  
het door de gemeente aangekochte weiland 3de afdeling sectie B nr.78/C sluit immers niet over de volledige 
breedte aan op de Kleine Bergen;  
 
Het naburige perceel Kleine Bergen nr.8 - 3de afdeling sectie B nr.83/D vormt met een spievormig appendix 
met een plusminus lengte van 70 lopende meter een wig tussen voornoemde gemeentelijk perceel en de 
straat Kleine Bergen; 
 
Het IVA heeft, met het oog op een mogelijke grenscorrectie door middel van een grondruil, de eigenaar van 
het perceel Kleine Bergen nr.8 - 3de afdeling sectie B nr.83/D tot een overleg uitgenodigd; 
 
De eigenaar, de heer Werner Vergult – Kleine Bergen nr. 8 Heindonk, geeft te kennen akkoord te gaan met 
een eventuele ruil en herverdeling; 
 
Bijkomend vraagt de heer Werner Vergult om naast een evenwichtige ruil een bijkomend deel van het 
gemeentelijk perceel te kunnen  verwerven (een deel aansluitende aan zijn eigendom uiteraard); 
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Een voorstel tot grenscorrectie-ruil en de verwerving van een bijkomende oppervlakte weiland werd door het 
Landmeetkundig Studiebureel (en Immo) Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek opgemaakt; 
 
Het voorstel omvat een ruil tussen de gemeente houdende lot 1 met een oppervlakte van 1.481m² en de heer 
Werner Vergult houdende lot 2 met oppervlakte van 119 m²; 
 
Voor het verschil in ruiloppervlakte zijnde 1.481m² - 119m² = 1.362m² zal de heer Werner Vergult aan de 
gemeente een vergoeding betalen à rato van de eerder geschatte grondprijs van € 5.00/m²; 
 
 
Juridische grond 
 
Het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
 
Adviezen - argumenten 
 
In de reeds eerder uitgevoerde schatting  voor het perceel weiland gelegen aan de Kleine Bergen, 
gekadastreerd  Heindonk 3

de
 afdeling sectie B nr.78/C met een oppervlakte van 13.710 m² werd de 

gemiddelde grondprijs van € 5,00 per m² bepaald; 
 
Door de grenscorrectie langs de Kleine Bergen zal de kwaliteit van de vooropgestelde ruil met de familie 
Weymiens verhoogd worden omdat het te ruilen perceel nu voor de volledige breedte aan de straatkant van 
de Kleine Bergen is gelegen; 
 
Het door de gemeente aangekochte weiland 3de afdeling sectie B nr.78/C heeft een oppervlakte van 13.710 
m², hetgeen betekent dat er voldoende en ruime marge bestaat om een bijkomende oppervlakte van 1.362m² 
aan de heer Werner Vergult, Kleine Bergen 8 te Heindonk toe te wijzen; 
 
Het uiteindelijke doel van het project, de toevoeging aan het gemeentelijk natuurgebied van de weilanden 
gelegen 3de afdeling sectie B nrs.74 en 75A, in eigendom van familie Weymiens, blijft behouden; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De ruil en verkoop kaderen binnen de actie: “Campagne om van onbebouwde ruimte biodiverse biotopen te 
maken”, maar blijven zonder financiële gevolgen behoudens opbrengst van € 6.810,00; 
 
AR 2200000 - BI 034900 - LEEF 004004006 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 

De overdracht van een perceel weiland, Heindonk 3de afdeling sectie B  deel van nr.78/C en met een 
oppervlakte van 1.481m², genoemd lot 1 op het opmetingplan in bijlage met een geschatte waarde van € 
7.405,00, ten gunste van de heer Werner Vergult, Kleine Bergen nr.8 te Heindonk; 
 
Artikel 2 
te aanvaarden in ruil van de heer Werner Vergult wonende Kleine Bergen 8 te Heindonk, een perceel 
weiland, Heindonk 3de afdeling sectie B  deel van nr.83/D met een oppervlakte van 119 m², genoemd lot 2 op 
het opmetingsplan in bijlage met een geschatte waarde van € 595,00, ten gunste van de gemeente 
Willebroek; 
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Artikel 3 

de heer Werner Vergult wonende Kleine Bergen 8 te Heindonk zal voor deze ruil aan de gemeente Willebroek 
het verschil in de geschatte waarde betalen, zijnde de som van € 6.810,00 nog te verhogen met eventuele 
registratierechten; 
  
Artikel 4   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 
dossier;  
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

11   :   Leven en reizen - Kanaalfeesten 2016 - Aanpassing politieverordening 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Programma en budget van de Kanaalfeesten 2016 werden goedgekeurd in CBS van vrijdag 11 december 
2015. 
 
Tijdens de evaluatievergadering en de opstartvergadering, werd er door de veiligheidsdiensten gevraagd om 
enkele aanpassingen te doen aan de politieverordening die tijdens het evenement van kracht is. 
 
 
Feiten en context 
 
De volgende zaken werden in overleg met de veiligheidsdiensten aangepast: 

- Braderijomloop en festivalperimeter werden toegevoegd 
- Herhalingen werden geschrapt 
- Specifieke zaken die in het braderijreglement staan werden geschrapt uit de verordening of werden 

algemener gemaakt 
- Artikel 397 –‘Alle cafés/horecazaken gelegen aan de festivalomloop dienen op zaterdag en op 

zondag gesloten te zijn 30 minuten na de muzikale activiteiten en/of optredens’ werd 
geschrapt 

- Artikel 397 – ‘Muziek in de cafés aan de festivalomloop dient onmiddellijk te stoppen na de 
optredens’ werd geschrapt  

- Artikel 399 werd aangepast: er is een totaalverbod van constructies en terrassen op het L. De 
Naeyerplein en een verbod van vaste constructies in de doorgang van het Louis De 
Naeyerplein met de Nonnenvijverstraat en voor de verbindingsweg tussen August Van 
Landeghemstraat en Schoolweg 

 
 
Juridische grond 
 
De nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119. 
Het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42. 
Afdeling 6: Kanaalfeesten ingevoerd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 22 mei 2012 en gewijzigd bij 
gemeenteraadsbesluit  d.d. 27 mei 2014. 
 
 
Adviezen  
 
Veiligheidsdiensten adviseren positief tijdens vergadering op 13 januari 2016. Politie heeft aanpassingen 
positief bevestigd. Van brandweer werd geen extra bevestiging ontvangen. 
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Financiële gevolgen 
 
n.v.t. 
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1: 
akkoord te gaan met de aanpassingen in de politieverordening ingevoerd bij gemeenteraadsbesluit 
d.d. 22 mei 2012 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit  d.d. 27 mei 2014. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

12   :   Leven en reizen - Toerisme en evenementen - Overeenkomst Het Anker –  
           Organisatie Dag van het Park 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De Molenbergfeesten worden sinds mei 2015 georganiseerd op het domein van Whiskystokerij De Molenberg 
– Klaterstraat 2 – 2830 Willebroek. 
 
Dag van het Park werd jaarlijks georganiseerd in kasteelpark Bel-Air door de milieudienst, maar is vanwege 
een lage bezettingsgraad van de dienst in 2015 niet doorgegaan. 
 
 
Feiten en context 
 
Omdat de Dag van het Park (georganiseerd door de gemeente Willebroek) en de Molenbergfeesten (in 
partnership met de gemeente Willebroek) in hetzelfde weekend vallen, allebei in Blaasveld plaatsvinden en 
hetzelfde doel nastreven, nl. streekproducten in de kijker zetten, mensen samenbrengen en natuur en het 
park promoten, werd er voorgesteld om de Dag van het Park te integreren in de Molenbergfeesten.  
 
 
Juridische grond 
 
In uitvoering van: 

• de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en de Koninklijke besluiten 
van 8 januari 1996 (zoals gewijzigd bij KB van 25 maart 1999) en 26 september 1996 (zoals 
gewijzigd bij KB van 29 april 1999); 

• de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
• het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 

toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd bij decreet van 13 april 1999; 
• het decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur. 

 
 
Adviezen  
 
Milieudienst: Gunstig advies wegens te lage bezettingsgraad van de dienst om de ‘Dag van het park’ vanuit 
de milieudienst te kunnen organiseren. 
 
Dienst Toerisme en Evenementen: Positief. Het is beter om de gemeente te profileren tijdens 1 sterk 
evenement dan op verschillende kleinere evenementen. 
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Financiële gevolgen 
 

Visum :  x   nee         0  ja  Visumnummer : / Datum :  / 

Beschikbaar krediet: € 4815,23 Actie: LEEF004999008/LEEF004999009 
ALGB001999002 

Dienstjaar 

Vast te leggen: € 2500 AR: AR6131006/AR6150200/ AR6143001 2016 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1: 
De overeenkomst betreffende de integratie van de Dag van het Park in de Molenbergfeesten goed te keuren. 
 
 
Voor raadslid K. Eeraerts is een samenwerking met de middenstand OK, maar moet men dat 
vooraf grondig onderzoeken. Hij heeft daarover vragen gesteld in de commissie en is van 
oordeel dat nog veel werk moet worden verricht. Er blijft een parkeerprobleem en er zijn nog 
geen garanties voor mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld aan de parking van W. Moustache. 
Er staat nog niets op papier en men stelt een overeenkomst van 4 jaar voor. Hij heeft ook 
vragen bij het gelijkheidsprincipe. Wil dit zeggen dat de Willebroekse verenigingen evenveel 
moeten betalen dan de andere gebruikers? 
 
Raadslid Reyntiens vindt de Molenbergfeesten OK , maar een totaal ander initiatief dan de Dag 
van het Park. Die richt zich tot verenigingen, jeugd en chiro en zij vreest dat die niet zijn samen 
te brengen met een commercieel initiatief. Zij vreest een overrompeling. Zij vindt het spijtig dat 
de dag van het park in feite verdwijnt en hiermede ook een stuk van het beleven van een 
Willebroek gevoel.  
 
Voor raadslid De Laet hebben de Molenbergfeesten niets te maken met de dag van het park. 
Die gaat over de waardering van parken over heel Vlaanderen en de feesten over de promotie 
van een lokale activiteit. 
 
Raadslid Briffa sluit zich aan bij de bedenkingen en stelt dat een bom volk leuk kan zijn maar 
hier teveel volk dreigt samen te komen en dat met beperkte parkeermogelijkheden en slechts 1 
uitgang. 
De filosofie van de gebeurtenis is helemaal anders. De voorrang aan kinderen, fietsers, 
milieuverenigingen moet wijken voor het  commerciële en de marketing voor de brouwerij het 
Anker. Vorig jaar werd de dag van het park niet georganiseerd en werden de Molenbergfeesten 
een succes.   
 
Voor schepen Bradt is de samenwerking in de eerste plaats het gevolg van het samenvallen 
van beide data. Dat is teveel voor 1 weekeinde. Aangezien streek- en hoeveproducten worden 
gepromoot is naar een gemeenschappelijke noemer gezocht waar de verenigingen die 
deelnemen aan de dag van het park zich bij kunnen aansluiten. Sommige van hen hebben al 
deelgenomen aan de feesten. Aan de Willebroekse standhouders zal voorrang worden 
gegeven. Dat staat in de overeenkomst. Voor de parking zijn einde januari reeds gesprekken 
gestart. Het is de bedoeling de standjes te groeperen zodat minder ruimte noodzakelijk is.  
Op 7 maart komt men terug samen voor het parkeerprobleem. De overeenkomst is elk jaar 
opzegbaar, zodat de evaluatie telkens moet uitwijzen of men verder kan gaan. 
 
Voor raadslid Reyntiens moeten beide activiteiten niet op dezelfde locatie worden 
georganiseerd. Dat zal heel wat draaglijker zijn en meer ruimte geven aan de verenigingen. 
 
Voor raadslid Eeraerts is er nog geen antwoord op zijn vraag naar de toepassing van het 
gelijkheidsbeginsel en vraagt hij de samenwerking niet volledig over te laten aan het Anker. 
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Voor het raadslid Briffa zijn zelfs meerdere locaties mogelijk. 
 
Voor het raadslid De Laet is een overeenkomst die nog voor de helft moet worden uitgeklaard 
niet goed. Het is echter essentieel dat beide initiatieven niets met mekaar te maken hebben. 
 
Raadslid Meeus herinnert er aan dat in de periode dat hij schepen van milieu was, de Dag van 
het Park op twee plaatsen werd georganiseerd, nl. in Bel Air en op Den Blijk. 
 
Raadslid Tas stelt dat men niet aan een juristenkloverij moet doen en kan vaststellen dat er 
voldoende voorbeelden zijn waarbij een ander tarief voor de eigen verenigingen of handelaars 
worden toegepast. Hij verwijst naar de tarieven voor het reclamedrukwerk en die voor het 
gebruik van gemeentelijke infrastructuur. Met deze overeenkomst spant men echter het paard 
achter de kar in de plaats van eerst de randvoorwaarden te bepalen. 
 
Schepen Bradt is van oordeel dat de organisatie van beide evenementen op hetzelfde ogenblik 
niet mogelijk is voor de gemeentelijke diensten en alle verenigingen van de Dag van het Park 
ook aan de Molenbergfeesten kunnen deelnemen. Zij beschouwt het ook als een samenwerking 
op het toeristische vlak en zal concrete oplossingen voor de gestelde problemen in nauw 
overleg met de betrokkenen voorstellen. 
 
Schepen Spiessens hoopt dat raadslid Tas voor de rechtbank dergelijke onwaarheden niet 
vertelt. Er is voor de belasting op de ondernemingen immers geen differentiatie tussen die van 
en buiten Willebroek.  
 
Het raadslid Tas vindt de reactie onfatsoenlijk. Het is niet aan de schepen om het beroep van 
het raadslid bij een discussie te sleuren. Als het raadslid zich voor een vaststelling vergist dan 
is dat spijtig maar de bedenking dat verschillende tarieven van toepassing zijn voor 
Willebroekenaars en personen of verenigingen buiten Willebroek klopt wel. Men kan die 
tarieven trouwens nakijken in de reglementen voor de huur van o.a. sportinfrastructuur. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt de voorzitter zijn rol te spelen en de schepen terecht te wijzen voor 
dergelijke bemerkingen. Hij zou dat niet nemen als zij tot hem waren gericht. 
De voorzitter sluit zich daar bij aan. 
 
14 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
 9 stemmen tegen (sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
                      

BP   :   Bijkomende punten 
  

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Observatiecamera’s 
 
Onze gemeente is ondertussen vertrouwd met de observatiecamera’s en camera’s met 
nummerplaatherkenning. Ook zal er verder worden geïnvesteerd in ANPR - camera’s trajectcontrole - 
voor de Mechelsesteenweg, Dendermondsesteenweg, Boomsesteenweg en Baeckelmansstraat.  
De observatiecamera's zijn uiteraard niet onbelangrijk in het kader van het directe veiligheidsgevoel 
op de straat want uiteindelijk heeft iedere inwoner van deze gemeente recht op een veilige buurt.  
 
Onze vragen :  
 
1. Hoeveel observatiecamera’s zijn er momenteel in onze gemeente geplaatst ? 
2. Hoeveel van deze observatiecamera’s zijn dummy’s ? 
3. Hoeveel pv’s zijn er tot nu toe opgemaakt op basis van het door de observatiecamera’s 
    geleverde beeldmateriaal ? 
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Waarnemend burgemeester Tinneke Huyghe antwoordt: 
 
1) Actueel heeft PZ MeWi in Willebroek in het totaal 21 camera’s operationeel 

a) In het raam van de “klassieke camera’s” 1 camera aan de Schoolweg 
b) In het raam van het netwerk “intelligente camera’s” 20 camera’s op 9 locaties 

 
2) Pz MeWi heeft geen observatiecamera’s die ”dummy's” zijn. 

 
3) Resultaten van de camera’s 

a) De “klassieke camera’s” 
i) De camera in de schoolweg 

Deze werd 3 keer bevraagd naar beelden. In 1 geval was het resultaat negatief. De 
andere keren werden de beelden gebruikt voor het gerechtelijk dossier. 

ii) De camera aan het pleintje Schobbejak (Acacialei). 
De camera heeft ook zijn nut gehad bij in beeld brengen van verschillende feiten 
daar in de omgeving. Tijdens de periode dat de camera er hing werden er geen 
beschadigingen aangebracht aan de locatie daar. Daags nadat hij is afgehaald aan 
de Schobbejak hadden we daar opnieuw een poging inbraak/beschadigingen. In 
afwachting van de installatie van de definitieve camera aan de Schobbejak, zal de 
tijdelijke camera terug worden aangebracht. 

iii) De camera Van Landeghemplein 
Hiervan werden in dossiers geen beelden opgevraagd. 

 
 

b) De “intelligente camera’s” zijn in de loop van Jan 2016 operationeel geworden en gaven 
inmiddels volgende hits 
 

Aard van de HIT’s Aantal HIT’s 
Niet geschouwde voertuigen 174 
Niet verzekerde voertuigen 237 
Gestolen 44 

 
 
Timing  inplaatsstelling camera’s te Willebroek 
 

 Schobbejak 
 Begin April definitieve vaste camera 
 Tijdelijke camera wordt  in afwachting terug geplaatst 
 

 De Waag : dome camera 
 Eind april definitieve vaste camera 
 

 Schoolweg 
 Blijft tijdelijke camera tot er fiber aansluiting is 
 

 Dendermondsesteenweg 
 Nog niet gekend, allicht 2

e
 trimster 2016 

 

 De Naeyer 
 Eind mei 2016 
 
Het raadslid K. Eeraerts is verheugd met het antwoord. Zijn fractie heeft over dit dossier al 
jaren vragen gesteld en is verwonderd over het resultaat.  
 



 GR 23022016 - Notulen 

29 
 

 
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) 
 

Turteltaks – gevolgen voor de gemeente 
 
De gevolgen van de “Turteltaks”, de energieheffing van de Vlaamse regering, laten zich vanaf 1 maart 
niet alleen voelen in de geldbuidel van zowat elke Vlaming, maar ook voor de steden en gemeenten 
komt deze factuur extra ongelegen. Ze moeten voor elk afnamepunt voor hun sporthallen, 
administratief centrum, straatverlichting of culturele en sportinfrastructuur ook de taks betalen. Voor 
een stad als Gent bv. zou het bedrag oplopen tot 180.000 euro, voor Hasselt tot 100.640 euro per 
jaar. Dit zijn misschien geen enorme, maar wel onverwachte en zeer ongelegen extra kosten want ze 
komen bovenop een reeks extra kosten zoals deze voor de taxshift, de pensioenuitgaven en de 
afschaffing van de compensatie voor de Vlaamse belastingskortingen toegekend aan industriële 
bedrijven. 
 
Onze vraag: 
 
Welke financiële implicaties zal de Turteltaks hebben voor de organisatie Willebroek, dus inclusief het 
OCMW? 
 
 
Schepen Luc Spiessens geeft een aantal bedragen van grote gemeenten en antwoordt voor 
Willebroek: 
 
70 aansluitingen aan € 100 geeft € 7.000 
 
11 aansluitingen aan € 130 geeft € 1.430 
 
 5 aansluitingen aan € 290 geeft € 1.450 
 
 5 aansluitingen aan € 770 geeft € 3.850 
 
 4 aansluitingen aan € 1.300 geeft € 5.200 

 o.a. Oud Gemeentehuis, Sporthal Tisselt, Sporthal De Schalk, Wilgenhof 
(kan zijn dat dit het LDC is) 

2 aansluitingen aan € 1.850 geeft € 3.700 
 Brandweerkazerne De Veert, NAC Pastorijstraat 

1 aansluiting aan € 2.600 geeft € 2.600 
 Woonzorgcentrum 

1 aansluiting aan € 6.500 geeft € 6.500 
 Openbare verlichting 

 
Totaal: € 31.730 
 
 
Dit is voor alle gebouwen, elektriciteitskasten (markten e.d.) en openbare verlichting van de 
organisatie Willebroek. 
 
Deze berekening werd gebaseerd op de verbruiken van 2015.  
 
In de meerjarenplanning werd hier al wel rekening mee gehouden. 
 
De schepen bedankt voor de interesse voor de gemeentelijke financiën en voorzet die het 
raadslid geeft. Het laat hem toe de oorzaak van de vergoeding toe te lichten. Het is een bijdrage 
voor het energiefonds. Deze bedraagt ongeveer  € 31.000,00 maar kan schommelen in functie 
van het verbruik. Dat is geen probleem omdat de financiële situatie de laatste jaren fel 
verbeterd is. Hij vindt het een prachtige voorzet die hij als het ware in een lege goal kan 
shotten omdat hij op die manier de oorzaak ervan kan toelichten.  
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Vervolgens gaat de schepen in op de kosten van de distributienetwerkbeheerders van 2008 en 
kosten van de groenestroom-certificaten die door toedoen van de partij van het raadslid in 
2014 hebben geleid tot een put van 2 miljard euro.  
 
Hierop wordt de schepen onderbroken door de voorzitter die stelt dat het onderwerp 
betrekking heeft op Vlaamse bevoegdheden en met deze vraag niet aan de orde is.  
 
Het raadslid bedankt de voorzitter voor zijn tussenkomst. Hij is van oordeel dat men op een 
populistische manier omgaat met de vraag en het politieke forum misbruikt. Wanneer hij 
verwijst naar de Vlaamse eensgezindheid over het destijds gevoerde energiebeleid 
onderbreekt de voorzitter het raadslid en stelt een einde aan de discussie. 
 
 
Vervolgens geeft hij het woord aan raadslid Briffa dat wil weten of er iets kan worden gedaan 
voor de treingebruikers die wachten in het station van Willebroek en kou lijden omdat het 
gebouw gesloten is. Kan de wachtzaal worden geopend? Zij heeft ook problemen met de 
hangjongeren die op het perron zouden vertoeven en verwijst naar de verkiezingsbelofte om 
politiecontroles uit te voeren.  
Zij blijft ook met de vraag naar de herbestemming van het gebouw zitten. 
 
Raadslid Eeraerts verwijst naar het gebruik van camera ‘s. 
 
Waarnemend burgemeester Huyghe stelt dat zij de vragen aan de politie en de NMBS zal 
overmaken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur 03. 
 
 
 
 
 
 
 


