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GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 AUGUSTUS 2016 

 

NOTULEN 
 
 
Aanwezig : M.M. Moens Eddy, voorzitter; Bevers Eddy, burgemeester ; Huyghe Tinneke, 
Vanwelkenhuysen Frank, Somers Ronald, Ceurstemont Claudia, Spiessens Luc, Bradt Maaike, 
schepenen ; Meeus Georges, De Laet Marc, Eeraerts Kevin, Eeraerts Michel, Moens Anita, Tas Bart, 
Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof Sofie, Moerenhout Ronald, Dezaeger Nils, Van Aken Lars,  
Hermans Irena, Serrien Thierry; raadsleden en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Van Lerberghe Jan, Oner Murat, Reyntiens Griet, Kennes Rudi, De Smedt Dirk, 
raadsleden  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

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

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Ontslag van een raadslid 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Bij de vergadering van de gemeenteraad op 30 september 2014 werd mevrouw Siska Briffa, voor de 
Groen fractie, aangesteld als gemeenteraadslid van de gemeente Willebroek. 
 
 
Feiten en context 
 
Met een mail van 1 juli 2016 laat mevrouw Siska Briffa weten dat zij haar ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid. 
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Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 15 
Kiesdecreet van 8 juli 2011 artikel 58 
 
 
Besluit 
 
De raad neemt akte van het ontslag van mevrouw Siska Briffa als gemeenteraadslid van de gemeente 
Willebroek. 
 
 
 Het raadslid neemt afscheid met onderstaande toespraak : 
 
Ik heb gewikt en gewogen. Maar het leven is aan de durvers, zeggen ze. Daarom moeten we al 
eens durven springen. Van een veilige baan in het onderwijs, naar een job met een uitdaging in 
de gemeente. 
Groen is de partij van doeners, wel ik reken me daar zeker bij.  Mijn taak als consulent 
diversiteit en participatie zal ik dan ook met veel plezier opnemen. 
Maar eerst wil ik mij richten tot mijn medegemeenteraadsleden en vooral tot de schepenen.  Bij 
elke beslissing die jullie nemen, zou ik graag willen vragen om de volgende boodschap in acht 
te nemen. 
Het is een boodschap die universele waarden bevat en reeds lang geleden uitgesproken werd 
door Indiaanse volkeren : wij erven de aarde niet van onze ouders, maar we hebben haar in 
bruikleen van onze kinderen. 
Ik dank jullie allen voor het goede contact. En ik ben er zeker van dat Thierry dat goed gaat 
doen. 
 
 
Akte name van dit punt 
 
 
 

03   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie – Verkiesbaarheid –  
            Eedaflegging - Aanstelling van een raadslid 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Heden heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van het mandaat van het raadslid Siska Briffa 
en dient in de vervanging te worden voorzien. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid wiens ontslag is vastgesteld wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen 
overeenkomstig de Gemeentekieswet. 
 
Het eerstvolgende in aanmerking komend plaatsvervangend gemeenteraadslid op de lijst waartoe mevrouw 
Siska Briffa behoorde is de heer Thierry Serrien, wonende Captain Trippstraat 94 te Willebroek. 
 
De verkiezing als opvolgend raadslid van Thierry Serrien werd goedgekeurd door de Raad voor Verkiezings-
betwistingen voor de provincie Antwerpen op 19 december 2012. 
De heer Thierry Serrien beantwoordt nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
 
Met het bericht van 14 juli 2016 bevestigde de heer Thierry Serrien dat hij zijn mandaat zou opnemen. 
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Juridische grond 
 
Artikel 16 van het gemeentedecreet. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De heer Thierry Serrien – na onderzoek van de geloofsbrieven - wordt uitgenodigd tot het afleggen van de 
eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen. 
 
 
Besluit 
 
De raad besluit - na onderzoek van de geloofsbrieven – de heer Thierry Serrien als gemeenteraadslid te 
beëdigen. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

04   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Rangorde gemeenteraad 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van de gemeenteraad van 30 september 2014 werd de rangorde van de gemeenteraad vastgesteld 
naar aanleiding van wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad. 
 
 
Feiten en context 
 
Door het ontslag van raadslid Siska Briffa en de beëdiging van de eerstvolgende plaatsvervanger de heer 
Thierry Serrien dient de rangorde te worden aangepast. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De rangorde van de gemeenteraad dient opnieuw te worden vastgesteld. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 8 §4 (vervanging voorzitter), 50 §2 (vervanging schepen) en artikel 125 derde lid van 
de nieuwe gemeentewet (vervanging ambtenaar burgerlijke stand). 
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Besluit 
 
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

 Naam en 
voornaam 

Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst 

1 Bevers Eddy Burgemeester 08.01.2001 2.257 N-VA 

2 Huyghe Tinneke Schepen 02.01.2007 542 CD&V 

3 Van 
Welkenhuysen 
Frank 

Schepen 02.01.2013 147 Open Vld 

4 Somers Ronny Schepen 02.01.2007 437 N-VA 

5 Ceurstemont 
Claudia 

Schepen 02.01.2013 365 N-VA 

6 Spiessens Luc Schepen 02.01.2007 335 N-VA 

7 Bradt Maaike Schepen 22.05.2007 450 CD&V 

8 Meeus Georges Raadslid 11.01.1983 308 sp.a 

9 De Laet Marc Raadslid 01.01.1995 2.183 sp.a 

10 Van Lerberghe 
Jan 

Raadslid 08.01.2001 784 sp.a 

11 Oner Murat Raadslid 02.01.2007 779 sp.a 

12 Reyntiens Griet Raadslid 02.01.2007 694 sp.a 

13 Eeraerts Kevin Raadslid 02.01.2007 508 Vlaams 
Belang 

14 Eeraerts Michel Raadslid 02.01.2007 279 N-VA 

15 Moens Anita Raadslid 27.01.2009 233 sp.a 

16 Kennes Rudi Raadslid 02.01.2013 489 sp.a 

17 Tas Bart Raadslid 02.01.2013 384 sp.a 

18 Moeremans 
Herman 

Raadslid 02.01.2013 305 N-VA 

19 Ugurlu Seney Raadslid 02.01.2013 269 N-VA 

20 Deloof Sofie Raadslid 02.01.2013 218 N-VA 

21 Moerenhout 
Ronald 

Raadslid 02.01.2013 181 CD&V 

22 De Smedt Dirk Raadslid 02.01.2013 162 Vlaams 
Belang 

23 Dezaeger Nils Raadslid 26.03.2013 265 sp.a 

24 Van Aken Lars Raadslid 21.05.2013 208 N-VA 

25 Hermans Irena Raadslid 27.01.2015 204 N-VA 

26 Serrien Thierry Raadslid 23.08.2016  98 Groen 

27 Moens Eddy Voorzitter 27.01.2009 322 N-VA 

 
Vaststelling van dit punt 
 
 
 

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



Notulen gemeenteraad van 23 augustus 2016  221 

Feiten en context 
 
In zitting van de gemeenteraad van heden 

 wordt kennis van genomen dat gemeenteraadslid Siska Briffa haar ontslag als gemeenteraadslid heeft 
ingediend 

 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 39 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad artikels 38 tot en met 41 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Raadslid Siska Briffa was namens de Groen fractie aangesteld als lid met raadgevende stem van de 
raadscommissies grondgebied, algemeen bestuur en persoonsgebonden aangelegenheden . 
 
 
Besluit 
 
De raad neemt akte van 
 de vervanging van mevrouw Siska Briffa in de gemeenteraadscommissie grondgebied door het raadslid 

de heer Thierry Serrien; 
 de vervanging van mevrouw Siska Briffa in de gemeenteraadscommissie persoonsgebonden 

aangelegenheden door raadslid de heer Thierry Serrien;  
 de vervanging van mevrouw Siska Briffa in de gemeenteraadscommissie algemeen bestuur door raadslid 

de heer Thierry Serrien. 
 
Aktename van dit punt 
 
 
 

06   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging lid - PWA 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Tijdens de gemeenteraad van 30 september 2014, werd mevrouw Siska Briffa van de Groen fractie, 
aangeduid als lid met raadgevende stem op de algemene vergaderingen van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap. 
 
 
Feiten en context 
 
Vermits het raadslid Siska Briffa op 1 juli 2016 haar ontslag als gemeenteraadslid heeft aangeboden, dient zij 
vervangen te worden op de algemene vergaderingen van het PWA. 
 
 
Juridische grond 
 
De statuten van het PWA Willebroek d.d. 11 september 1997 (BS 22.01.1998). 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet dat mevrouw Siska Briffa in de gemeenteraad door de heer Thierry Serrien wordt vervangen, is het 
aangewezen dat hij ook lid wordt met raadgevende stem op de algemene vergaderingen van het PWA. 
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Besluit 
 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor om de heer Thierry Serrien als lid 
met raadgevende stem aan te duiden om te zetelen in de algemene vergaderingen van het Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap van Willebroek. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

07   :   Ondersteunende diensten – Kabinet van de burgemeester – Goedkeuring  
            Algemeen Nood-en  InterventiePlan (ANIP) 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

 
- 16 februari 2006 KB legt de opmaak van een ANIP op 
- 26 oktober 2006 NPU-1 biedt duiding omtrent de inhoud van het respectievelijk ANIP 
- 2008 de noodplanambtenaar van de gemeente Willebroek stelt een eerste 

(goedgekeurd) ANIP op 
- 25 april 2013  IBZ vraagt een actualisering van het gemeentelijke ANIP’s (nieuw canvas) 
 
- 04 augustus 2016 de gemeentelijke veiligheidscel levert een geactualiseerd ANIP op (zie verslag  

in bijlage). 
 
Op vraag van de Federale diensten van de Gouverneur (FDG) – provincie Antwerpen, dienst 
Noodplanning, diende het ANIP van de gemeente Willebroek geactualiseerd te worden en herwerkt te 
worden naar het canvas van de provincie Antwerpen. 
De vorige (goedgekeurde) versie van het ANIP dateerde van 2008 en voldeed niet langer aan de 
huidig geldende indeling / inhoudsvereisten. 
 
Op de voorafgaande vergadering d.d. 14/06/2016 i.k.v. de overdracht van de functie van 
noodplanambtenaar (NPA) werd beslist uiterlijk begin september 2016 een geactualiseerd ontwerp 
over te maken aan de FDG. 
 
 
Feiten en context 

 
Het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen bepaalt dat iedere gemeente 
moet beschikken over een Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP). Dit ANIP dient opgesteld te 
worden door de gemeentelijke veiligheidscel, goedgekeurd te worden door de burgemeester en 
vervolgens aanvaard te worden door de gemeenteraad. 
 
Ter ondersteuning voor de opstelling van dit ANIP werd door de Federale diensten van de 
Gouverneur, Dienst Noodplanning, een vernieuwd sjabloon  uitgewerkt. Dit sjabloon werd 
aangeboden via het digitaal veiligheidsplatform OSR (Organisatie Snelle Redding). 
 
Vanuit de diensten van de Gouverneur werd gevraagd het bestaande ANIP te actualiseren en in te 
passen in desbetreffend sjabloon. Na aanvaarding door de gemeenteraad wordt de geactualiseerde 
versie van het ANIP overgemaakt aan de Gouverneur ter bekrachtiging (streefdatum 01 september 
2016). 
 
Het ANIP blijft, net zoals allen nood- en interventieplannen, een dynamisch document, onderhevig aan 
wijzigingen op basis van geactualiseerde data en praktijkervaringen. 
Substantiële wijzigingen zullen opnieuw onderwerp uitmaken van goedkeuring door de burgemeester 
en aanvaarding door de gemeenteraad. 
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Juridische grond 

 
- KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen 
- Ministeriële omzendbrieven NPU 1 tem 4 betreffende noodplanning 
 
 
Adviezen 
 
Het advies van de veiligheidscel is positief. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nihil 
 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het Algemeen Nood- en InterventiePlan van de gemeente Willebroek goed. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

08   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Budget 2017 Kerkfabriek Sint-Niklaas  
           Groot-Willebroek 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Volgens  het decreet van 7 mei 2004 moet  de gemeenteraad zich uitspreken over de goedkeuring van de 
meerjarenplannen en van de budgetten. 
 
 
Feiten en context 
 
De Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, deelt echter mede dat de meerjarenplanning 
moet worden goedgekeurd (dus niet geadviseerd) en dit niet kan met bemerkingen. Opmerkingen moeten via 
het voorafgaand overleg met het centraal kerkbestuur worden opgelost. 
 
Het ingediende budget 2017 van de kerkfabriek Sint Niklaas groot-Willebroek worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad. 
 
 
Juridische grond 
 
De gemeenteraad is gehouden goedkeuring te geven over het budget 2017 van de kerkfabrieken Sint-Niklaas 
groot-Willebroek door het decreet van 7 mei 2004 artikels 41 tot 44 en 45 tot 50. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Aanbevelingen 
 
Budget 2017 Sint-Niklaas groot-Willebroek 
 
Gunstig advies. 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit het volgende goed te keuren :  
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het budget 2017 van de kerkfabriek Sint Niklaas groot-Willebroek goed. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

09   :   Bouwen en wonen - Openbare werken - IVERLEK - Eandis Assets - Algemene  
           vergadering in buitengewone zitting 3 oktober 2016 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Ons bestuur neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de opdracht-
houdende vereniging Iverlek,  
 
Ons bestuur  werd per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van Eandis Assets en Iverlek  die op 3 oktober 2016 
plaatsheeft in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent.  
 
Een dossier met documentatiestukken dat uitgewerkt werd door de raad van bestuur in zitting van 29 
juni 2016 werd aan onze diensten  overgemaakt. 
 
 
Feiten en context 
 
Voor Iverlek werden volgende punten geagendeerd : 
 
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
2. Statutaire benoemingen. 
3. Statutaire mededelingen 
 
Voor Eandis Assets werden volgende punten geagendeerd : 
 
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de deelnemers 
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw Sofie 
Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de 
statuten dienovereenkomstig aan te passen 
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaamse decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 
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Juridische grond 
 
Gelet op artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen 
uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering 
 
Gelet op het Gemeentedecreet 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur 
 
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing van  24 september  2013, houdende de aanstelling van de 
vertegenwoordigers van de gemeente aan de algemene  vergaderingen gedurende de huidige legislatuur  ( 
tot en met 31 december  2018) 
 
Het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd 
op 18 januari 2013, is van toepassing.  Volgens dit decreet dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het 
voorstel van fusie inclusief het statutenontwerp van de gefuseerde vereniging.  
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Vertegenwoordiger : Seney Ugurlu – Raadslid – (heeft aanwezigheid bevestigd) 
Plaatsvervanger : Eddy Moens – Raadslid 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad :  
 
Artikel 1 
Neemt akte van de aanwijzing van raadslid  Seney Ugurlu - Gorrebroek 1 te 2830 Willebroek  als  
vertegenwoordiger van de gemeente bij besluit van de gemeenteraad van 24 september  2013, om deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016  
en van raadslid  Eddy Moens –  Aug Van Landeghemstraat 62   te  2830 Willebroek als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente bij besluit van de gemeenteraad van 24 september 2013, om deel te 
nemen aan de  algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 3 oktober 2016  
 
Artikel 2 
Neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis 
Assets op 3 oktober 2016. 
 
Eenparig akkoord 
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10   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke Ordening - Straatnaamgeving verkaveling  
           Denaeyer/VandenBogaert - Verkaveling Merkezeel/Ploegstraat - Verkaveling  
           Keizerstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar aanleiding van de ontwikkeling van het brownfieldproject “Site Denaeyer Willebroek” worden er 
ook een nieuwe straten aangelegd, die dan ook weer een straatnaam moet krijgen.  De aanvraag 
heeft betrekking op het verkavelen van een stuk grond, kaderend binnen het brownfieldproject “Site 
Denaeyer Willebroek” en de invulling van bestaande gebouwen gelegen aan nieuwe wegenis. Het 
gaat om de verkavelingsvergunning afgeleverd aan Vaartland NV en de verkavelingsvergunning 
afgeleverd aan Van den Bogaert en om het wegenisdossier dat werd vergund rond de oude 
bestaande gebouwen op site Denaeyer zoals het pomphuis en machinehuis.  
 
In Blaasveld wordt een nieuw woonerf met appartementen en woningen gecreëerd. Het betreffende 
goed is gelegen langs de Mechelsesteenweg – Keizerstraat. De appartementen richten zich naar 
Mechelsesteenweg-Keizerstraat en het nieuwe woonerf. De percelen voor de woningen situeren zich 
aan de nieuwe straat (woonerf).  
 
In wijk De Putten wordt aansluitend aan de Ploegstraat een nieuwe verkaveling gerealiseerd van 32 
loten voor eengezinswoningen met nieuwe wegenis. 
 
 
Feiten en context 
 
In zitting van 27 mei 2016 besliste het college de sectorale adviesraad cultureel patrimonium & 
erfgoed, p.a. Cultuurdienst – Pastorijstraat 1 te Willebroek voorstellen te vragen voor 
straatnaamgeving voor: 
• Straten “Site Denaeyer Willebroek” 
• Straat tussen Keizerstraat 4 – 6 (nieuw woonerf met appartementen en woningen) 
• Straat nieuwe verkaveling Merkezeel/Ploegstraat 
 
 
Juridische grond 
 
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977) en latere wijzigingen.  
 
Decreet van 01 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van 
de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 01/09/1987 en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 04 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de 
na-men van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25/02/1997 en latere wijzigingen.  
 
Decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17/12/2002 en latere 
wijzigingen.  
 
Omzendbrief van 4 mei 1988 over reclame op naamborden, B.S. 3 juni 1988.   
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Op 30 juni 2016 werd een eerder advies aangaande deze dossiers van de sectorale adviesraad 
cultureel patrimonium & erfgoed van 17 april 2016 bevestigd: 
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Naar aanleiding van uw bijkomende adviesvraag van  25/5/2016 betreffende een naamgeving voor de 
verkavelingen hierboven vermeld heeft de sectorale adviesraad om zijn advies geformuleerd in 
vergadering van 17 april 2016 te behouden.  
 
Straatnaamgeving verkaveling site Denaeyer 
 
Voorstel is om de hoofdlaan de naam te geven van Thomas Vinçottestraat aangezien het standbeeld 
aan de Mechelsesteenweg de ingang vormt van deze verkaveling. 
Thomas Vinçotte (Borgerhout, 1850 - Schaarbeek, 1925) was een Belgisch beeldhouwer. Vinçotte 
studeerde aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten van Brussel, waarna hij in Parijs zijn 
studie vervolgde. Hij behaalde verschillende prijzen. Hij was lid van de kunstenaarsgroep Les XX. 
In1886 aanvaardde hij een betrekking als docent aan de Nationale Hogeschool van Schone Kunsten 
te Antwerpen, die hij tot 1921 zou bekleden. In deze periode had hij onder andere Octave Rotsaert als 
leerling, die bekend zou worden met het werk Pax ('vrede'). Zijn oeuvre bestaat voornamelijk uit 
bustes. Hij werkte verschillende bestellingen af, vooral in opdracht van Koning Leopold II, waaronder 
portretten, ontwerpen van muntstukken, het fronton van het Koninklijk Paleis van Brussel, het vierspan 
van de triomfboog van het Jubelpark in samenwerking met Jules Lagae en het paternalistische 
gedenkteken voor de Belgische pioniers van Kongo in hetzelfde park.  
 
Voor beide zijstraten  worden de namen Gieterijstraat en Smederijstraat voorgesteld (zie ook eerder 
advies) 
 
Voor het plein in deze verkaveling wordt de naam Thomas Vinçotteplein voorgesteld. 
 
Toegangsweg en historisch plein rond de watertoren:  Otto Intzestraat en Otto Intzeplein, dit naar de 
uitvinder van dit type van watertoren.  Kenmerkend voor dit type watertoren is dat de kuip een bolle 
bodem heeft waardoor er minder druk op de zijwanden komt te staan. Typisch voor deze watertorens 
zijn de sterk overstekende kraag.  Later werd het patent door De Naeyer aangekocht en kon hij dit 
type van watertoren zelf fabriceren. De kuip van de watertoren werd gemaakt in geklonken ijzer wat 
sterker is dan bv stalen kuipen (die veel sneller roesten) (cfr. Ijzeren spoorwegbrug of de brug in 
porto).  Momenteel zijn er nog weinig van dit type watertorens overgebleven en om deze reden werd 
dan ook de watertoren van de Naeyer beschermd als monument. 
Eventuele mogelijkheden voor de toekomst : installatie van een lift met panoramisch zicht van op de 
kuip. 
 
Straatnaamgeving verkaveling Van Den Bogaert 
 
Voorstel voor straatnaam: Fam. Van Den Bogaert was gelieerd aan Em.Rollier: mogelijke straatnaam 
kan zijn Brigandstraat  of Ardorstraat (naar het bier dat zij brouwden). 
 
Straatnaamgeving verkaveling Keizerstraat  
 
Voorstel straatnaam op basis van oude kadasterkaarten: Driebundershof of Keefstraat  (= benaming 
op de kaart van Popp) 
 
Straatnaamgeving verkaveling Merkezeel / Ploegstraat 
Verkaveling ligt in de wijk De Putten naar de vroeger kleiputten die zich hier bevonden (nog steeds 
zichtbaar in het reliëf) 
Voorstel straatnaam : De Putten of Veldovenstraat  (hier bevonden zich ook kleine veldovens waar 
baksteen gebakken werd) 
 
In zitting van het college van 12 augustus 2016 formuleerde het college volgende opmerking aan de 
diensten:  
Punt B03 : Straatnaamgeving : het college wil principieel geen plein en straat met dezelfde naam.  
Graag een nieuw voorstel voor de Otto Intzestraat. 
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Naar aanleiding van de raadscommissie grondgebied werd door de diensten wordt het volgende 
voorgesteld; 
De naam Otto Intzestraat te wijzigen naar Industriestraat.  De naam Ancienne Rue de L’Industrie  is 
terug te vinden op een uittreksel van een oud plan – anno 1910 / 1920 – van de site De Naeyer.  De 
plaats waar de nieuwe weg dient te komen, stemt overeen met de ligging van de Ancienne Rue de 
L’Industrie. (zie plan hieronder)    
 

 
 
Voor de afbraak van de muur aan de Mechelsesteenweg was er op deze plaats een grote witte 
inkompoort aanwezig.  Deze vormt het begin van de Ancienne Rue de L’Industrie. 
 
Aan de Raad wordt het voorgesteld over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen:  

- Verkaveling site Denaeyer 
- Hoofdweg – ‘Thomas Vinçottestraat’ 
- Westelijke zijstraat – ‘Gieterijstraat’   
- Oostelijke zijstraat – ‘Smederijstraat’  
- Het centrale plein – ‘Alida Peetersplein’ 
- Het plein rond watertoren en toegangsweg – ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’ 

 
- Verkaveling Van Den Bogaert – ‘Brigandstraat’    
 
- Verkaveling Keizerstraat –‘Keefstraat’    
 
- Verkaveling Merkezeel / Ploegstraat – ‘Veldovenstraat’ 

 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit over te gaan tot het verlenen van volgende straatnamen: 
 
Artikel 1 – Verkaveling site Denaeyer 

- Hoofdweg – ‘Thomas Vinçottestraat’ 
- Westelijke zijstraat – ‘Gieterijstraat’   
- Oostelijke zijstraat – ‘Smederijstraat’  
- Het centrale plein – ‘Alida Peetersplein’ 
- Het plein rond watertoren en toegangsweg – ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’ 

 
Artikel 2 – Verkaveling  Van Den Bogaert – ‘Brigandstraat’    
 
Artikel 3 – Verkaveling  Keizerstraat –‘Keefstraat’    
 
Artikel 4 – Verkaveling  Merkezeel / Ploegstraat – ‘Veldovenstraat’ 
 
Artikel 5 – Het college te gelasten met het organiseren van een openbaar onderzoek betreffende deze 

    straatnaamgevingen  
 
 
Het raadslid Serrien merkt op dat men wel respect heeft voor de geschiedkundige  achtergrond 
van de site en een vriend van wijlen koning LeopoldII maar een unieke kans heeft gemist om de 
hand naar de toekomst te leiden en van de omgeving een vooruitstrevend en innovatief project 
voor de toekomst te maken. 
 
 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Vlaams Belang) 
 1 onthouding (Groen) 
 
 
 

11   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke Ordening - Definitieve vaststelling RUP nr. 8  
           “Cash Fresh” 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In september 2007 sloot de supermarkt Cash Fresh definitief de deuren. Na een aantal jaren van 
leegstand werd in afwachting tot een nieuwe bestemming de voormalige supermarkt begin 2013 
gesloopt nadat IVA INNOVA het pand had aangekocht op 30 december 2012. Het braakliggend 
terrein wordt tijdelijk als groen open ruimte ingericht.  
 
De gemeente beschouwt de site als een opportuniteit om een kernhernieuwingsproject te 
verwezenlijken. Binnen het kader van het beleidsmatige project “Willebroek Morgen” moet daarom 
gezocht worden naar een geschikte ruimtelijk stedenbouwkundige invulling van deze site. 
 
De gemeente besliste in 2014 over te gaan tot de opmaak van een RUP voor de voormalige site 
‘‘Cash Fresh’’ en de onmiddellijke omgeving. De opmaak van dit RUP kadert in de te realiseren 
kwalitatieve kernverdichting in Willebroek, zoals vooropgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. 
 
Het plangebied van dit RUP bestaat uit de braakliggende percelen gelegen tussen de 
Dendermondsesteenweg, Kapellenboslaan en Eikstraat, aangevuld met de woningen gelegen aan de 
onpare zijde van de Dendermondsesteenweg (nrs 39-81), een woning aan de Eikstraat (nr.2) en delen 
van het openbaar domein ter hoogte van de Kapellenboslaan en Eikstraat. 
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Feiten en context 
 
In zitting van 26 oktober 2012 hechtte het college van burgemeester en schepenen haar goedkeuring 
aan de overeenkomst met IGEMO, Schoutetstraat 2 te 2800 Mechelen, houdende  de screening en 
opmaak van een RUP voor de site Cash&Fresh. 
 
In zitting van 21 februari 2014 nam het college van burgemeester en schepen kennis van de 
afbakening van het plangebied voor de opmaak het RUP en keurde het college de screeningsnota 
goed.   
 
Op 28 januari 2016 ging het plenair overleg door.   
 
In zitting van 25 maart 2016 stelde de gemeenteraad het RUP nr. 8 ‘Cash Fresh’ voorlopig vast.   
 
Hierna werd het ontwerp RUP onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van dinsdag 19 
april 2016 tot en met 17 juni 2016.   
 
Tevens werd een bericht van openbaar onderzoek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in 
minstens drie dagbladen.  Verder werd een bekendmaking voorzien op de gemeentelijke website en 
via aanplakking op het gemeentehuis.    
 
 
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 Igemo d.d. 3 december 2012 voor het opmaken van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan  ‘Cash Fresh’ – deelopdracht 2: opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan.   
 
Handleiding voor het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, versie  januari 2015.   
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De potentie van de site ‘Cash Fresh’ wordt zeer groot geacht. Het gebied kan omwille van haar ligging 
langs de zowel ruimtelijk als functioneel worden beschouwd als een strategisch punt binnen de kern 
van Willebroek. De ontwikkeling van deze site heeft niet alleen een grote beeldbepalende functie, 
maar kan ook een belangrijke kernversterkende werking hebben. 
 
De onmiddellijke omgeving van de site ‘Cash Fresh’ heeft echter ook te kampen met een aantal 
structurele knelpunten, waaronder leegstand, braakliggende terreinen, filevorming langs de as 
Dendermondsesteenweg – Zegestraat en een gebrek aan samenhang met de achterliggende 
woonwijk. Deze combinatie van factoren hebben op dit moment een negatief effect op de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. 
 
De gemeente is van oordeel dat het geldende plan BPA ‘Dendermondesteenweg-Zuid’ te weinig 
perspectieven biedt om het ruimtelijk potentieel van deze locatie ten volle te benutten en wenst het 
RUP ‘Cash Fresh’ in te zetten om de samenhang tussen wijkbebouwing en centrumbebouwing te 
verhogen en om meer woon- en verblijfskwaliteit te creëren. Hierbij dienen de toegelaten functies (in 
het BPA zeer ruim opgevat) beter worden afgestemd op de draagkracht van de site (o.a. ontsluiting, 
parkeren) en anderzijds t.o.v. de (gewijzigde) relatie van de site met het centrum (‘Willebroek 
Morgen’). 
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Op basis van ontwerpend onderzoek werd gezocht naar de meest optimale inrichting voor het gebied. 
Bij de keuze van het voorkeursontwerp hield het gemeentebestuur rekening met een aantal 
basisprincipes: meer openheid, een betere ruimtelijke relatie met de omgeving (o.a. watertoren, 
achterliggende wijk) en de integratie van groen. 
 
Om meer openheid te creëren wordt voorgesteld om de huidige bouwlijn langs de straten te 
doorbreken en bouwvolumes toe te laten in het projectgebied. Hierdoor ontstaan doorzichten van en 
naar het projectgebied en wordt een minder dominerende invulling van het gebied nagestreefd. 
Omwille van de verkeersdrukte en in functie van veiligheid in het plangebied wordt geopteerd om aan 
de zijde van de Dendermondsesteenweg de huidige bouwlijn in grote mate te behouden als ‘buffer’. 
Langs deze zijde zal de openheid naar het plangebied worden bereikt door een aantal doorzichten en 
doorgangen te voorzien. 
 
Het projectgebied grenst aan twee openbare ruimten met een verschillend karakter. In het oosten 
grenst het gebied aan het eveneens nieuw aangelegde plein rond de watertoren. Dit openbaar domein 
heeft een sterk beeldbepalende functie, maar geen echte verblijfsfunctie. In het zuiden grens het 
gebied aan de residentiële woonwijk. Deze openbare ruimte heeft momenteel voornamelijk een 
verkeersregelende functie (rond punt), maar is ‘over-gedimensioneerd’ t.o.v. het huidige gebruik. Om 
de relatie met deze ruimten te optimaliseren worden ze ‘visueel’ doorgetrokken in het projectgebied, 
waardoor naast een zichtrelatie ook een grotere ruimtelijke samenhang wordt bereikt. 
De visuele grens tussen publiek en privaat vervaagt, wat leidt tot meer openheid. Door het parkeren 
grotendeels ondergronds te voorzien kan de open ruimte tussen de bouwvolumes bovendien worden 
ingericht als aantrekkelijke verblijfsruimte. 
 
In het projectgebied zal worden gestreefd naar een verweving van functies, opdat de site een 
multifunctioneel karakter krijgt en zowel door bewoners als niet-bewoners kan gebruikt worden. 
Daarnaast dient een mix van woontypologieën en - groottes voorzien, inspelend op de noden van 
verschillende doelgroepen. 
 
Door in te zetten op een verweving van functies kan een nieuwe ontwikkeling in het gebied op een 
positieve manier bijdragen aan de economische leefbaarheid van de omgeving. Aangezien de site 
zich op de rand van 
het centrumgebied bevindt, net buiten de kern van het handelscentrum, wordt naast wonen eerder 
geopteerd voor dienstverlenende functies, kantoren en horecafuncties en niet voor handelsfuncties. 
 
Het programma voor de invulling van site ‘Cash Fresh’ dient aangepast te worden aan de ruimtelijke 
draagkracht van de site. Hiermee wordt bedoeld dat bij het samenstellen van het programma, naast 
de objectieve kenmerken van het gebied zelf, ook rekening moet worden gehouden met de ligging van 
de site ten opzichte van het centrum, de bereikbaarheid en de relatie met de bebouwde omgeving. 
 
Om dit programma te kunnen verwezenlijken wordt, naar analogie met andere strategische zones in 
het BPA, het plangebied volledig bestemd als ‘projectzone’, waarbinnen via specifieke 
stedenbouwkundige voorschriften zal worden gewaakt dat de draagkracht niet wordt overschreden, 
terwijl een aanvaardbare mate aan flexibiliteit wordt geboden aan de toekomstige ontwikkelaar. 
 
De totale oppervlakte van het RUP ‘Cash Fresh’ bedraagt 1.43 ha. In het gewestplan was dit volledig 
bestemd als woongebied. Het BPA Dendermondsesteenweg-Zuid maakte een onderscheid tussen 
woongebied (1.12ha), zone voor wegen (0.29ha) en gebieden voor openbaar nut (0.02ha). Ten 
gevolge van dit RUP ressorteert het volledige plangebied opnieuw onder de gebiedscategorie wonen. 
 
 Volgende punten dienen verplicht opgenomen te worden in de besluitvorming: 
 
(1)  Lijst op te heffen verkaveling 
(2)  Waterparagraaf – Decreet integraal waterbeleid 
(3)  Procedurestappen inzake MER 
(4)  Kaart planbaten/planschade 
 
(1)  Lijst op te heffen verkaveling 
 



Notulen gemeenteraad van 23 augustus 2016  232 

Binnen het plangebied van het ontwerp RUP zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen.  Deze 
regeling is niet van toepassing op voorliggend dossier.    
 
(2)  Waterparagraaf – Decreet integraal waterbeleid 
 
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. 
 
Binnen het plangebied zijn een aantal kleine zones aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Uit 
de Oude Atlas (1887) kan worden afgeleid dat hier vroeger de Herselaerloop (nr 16) liep. Op de atlas 
uit 1950 en de huidige atlas staat deze waterloop niet meer aangeduid. De waterloop is vandaag niet 
meer aanwezig op het terrein. Vermoedelijk wijzen deze indicaties erop dat er bij extreme of 
langdurige neerslag wateroverlast kan voorkomen. 
 
Het plangebied is momenteel reeds vrij dens bebouwd. De hoofdfunctie in het gebied is wonen. Er zijn 
geen indicaties dat de toegelaten activiteiten in het plangebied (hoofdzakelijk wonen) niet verenigbaar 
zijn met de hydrologische toestand van de omgeving. Bijkomende verhardingen zouden indirect wel 
een negatief effect kunnen hebben. In het RUP ‘Cash Fresh’ worden de bouw- en 
verhardingsmogelijkheden beperkt t.o.v. de bestaande planologische toestand (cfr. BPA 
‘Dendermondsesteenweg-Zuid Uitbreiding + herziening’). 
 
Voor de waterhuishouding van het gebied dienen de volgende verordeningen, handleidingen en 
maatregelen in acht genomen: 
• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozingen van afvalwater en hemelwater; 
• Algemene maatregelen volgens het Decreet Integraal Waterbeleid; 
• Code van Goede Praktijk bij het ontwerp van rioleringssystemen, meer bepaald wat betreft 
buffering (Vaes et al., 2004); 
Hierbij is het algemene uitgangsprincipe dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt 
wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden geïnfiltreerd of 
gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd wordt afgevoerd. 
 
In het zoneringsplan, goedgekeurd bij ministerieel besluit dd 10/10/2008, kan nagegaan worden welke 
deelgebieden van het RUP gelegen zijn in een zone die of aansluitbaar is op de gemeentelijke 
afvalwaterriolering, of waar de nodige voorzieningen collectief zullen worden aangelegd, of waar het 
afvalwater individueel behandeld moet worden. 
 
Gebieden die zich niet in één van bovenstaande zones bevinden worden verondersteld in een gebied 
te liggen waar de principes van ‘Individueel te optimaliseren buitengebied’ geldt. In het kader van een 
vergunningsaanvraag in deze gebieden kan echter aan de rioolbeheerder gevraagd worden om de 
toestand in het gebied te (her)evalueren. 
Het plangebied van het RUP ‘Cash Fresh’ bevindt zich volledig in centraal gebied. In het centraal 
gebied is er afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is met een operationele 
waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied geldt de verplichting om afvalwater aan te sluiten op de 
afvalwaterriool. Hiervan kan enkel worden afgeweken als deze aansluiting dient te gebeuren via 
gronden van derden. In dat geval moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) 
geïnstalleerd worden. Een aansluiting van het afvalwater op de afvalwaterriool via een pomp is 
technisch haalbaar en is dus geen reden om af te wijken van de aansluitingsplicht. 
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In overeenstemming met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, 
infiltratie-en buffervoorzieningen, en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater dienen in 
bepaalde gevallen hemelwaterputten voorzien te worden. Het volume van de hemelwaterputten moet 
in verhouding staan tot de horizontale dakoppervlakte en verharde grondoppervlakte. Bij nieuwbouw 
of herbouw van een eengezinswoning met een oppervlakte groter dan 40 m², moet het volume van de 
regenwaterput minstens 5000 liter zijn. Bij verbouwing (renovatie) of uitbreiding van een woning is 
installatie van een regenwaterput niet verplicht. Bij nieuwbouw of herbouw van minstens één ander 
gebouw dan een eengezinswoning met een dakoppervlakte groter dan 100 m², moet het volume van 
het regenwatersysteem 50 liter per vierkante meter dakoppervlakte zijn. Het maximum is 10.000 liter. 
Bij elke vergunningsaanvraag zal getoetst worden of het project voldoet aan deze verordening. 
 
Bij de aanleg van waterdoorlatende verharding, infiltratiebekkens of grachten, dient rekening 
gehouden te worden met de infiltratiegevoeligheid van de bodem. Indien infiltratie door een te hoge 
grondwaterstand of ondoorlaatbare bodem niet mogelijk is, kan op deze locatie mogelijk geen 
infiltratiebekken of waterdoorlatende verharding worden aangelegd. Het bufferen en vertraagd 
afvoeren van hemelwater kan in dat geval een oplossing bieden. 
Bodems waarbij de grondwaterstand voldoende diep is en de infiltratiecapaciteit groter is dan 5,6 x 10-
6 m/s (grof en fijn zand) zijn geschikt voor infiltratie van hemelwater. Bodems waarbij de 
grondwaterstand wel voldoende diep is maar de infiltratiecapaciteit kleiner is dan 2,8 x 10-6 m/s (leem, 
klei) en bodems met een hoge grondwaterstand op basis van drainageklasse E, F, G, H en I zijn 
aangewezen op het bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater. 
Bij de aanleg van verharde oppervlakken met een beperkt risico op verontreiniging moet in de mate 
van het mogelijke gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding. Het hemelwater 
afkomstig van daken wordt beschouwd als niet of nauwelijks verontreinigd en komt zeker in 
aanmerking voor infiltratie. Voor bepaalde verharde oppervlakken, in essentie wegen en parkings, 
moet absoluut rekening worden gehouden met het risico op verontreiniging. Bij openbare wegenis met 
een hoge verkeersintensiteit moet het afstromende water eerst worden gezuiverd. Bij lokale 
ontsluitingswegen met een relatief lage verkeersintensiteit wordt het echter niet noodzakelijk geacht 
om het hemelwater te zuiveren vooraleer het geloosd wordt in het oppervlaktewatersysteem. 
 
In de verschillende bestemmingszones van het RUP wordt de mogelijkheid voorzien (of behouden) om 
de waterhuishouding te optimaliseren binnen de perceelgrenzen en geen overlast te bezorgen aan 
aangrenzende gebieden. 
 
Het RUP ‘Cash Fresh’ creëert geen bijkomende bebouwingsmogelijkheden ten opzichte van de 
bestaande planologische toestand (BPA Dendermondsesteenweg-Zuid herizening + uitbreiding). 
Gelet op de mogelijkheden die het plan biedt (o.a. voor opvang van hemelwater) kan worden 
geconcludeerd dat bij het aanvragen van een vergunning kan worden voldaan aan de bepalingen van 
het decreet integraal waterbeleid. 
 
Ongeacht de conclusie in het RUP dient voor elke concreet project te worden onderzocht in welke 
mate deze een (schadelijk) effect kan hebben op de waterhuishouding. 
 
Naast de bepalingen van dit RUP blijven de bepalingen van bestaande en toekomstige 
stedenbouwkundige of politieverordeningen met betrekking tot het rioleringsbeleid onverminderd van 
kracht. 
 
(3)  Procedurestappen inzake MER 
 
Alle ruimtelijke uitvoeringsplannen vallen onder de definitie van plan of programma volgens het 
D.A.B.M. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het kader voor de toekenning van een vergunning 
voor een project en vallen dus eveneens onder het toepassingsgebied volgens het D.A.B.M. 
De project-m.e.r.-plicht wordt afgetoetst op basis van het besluit van de Vlaamse regering houdende 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage, meer 
bepaald de bijlagen I en II aan het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004, en 
projecten bedoeld in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1. 
Het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in 
bijlage I of bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. 
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Het RUP ressorteert onder rubriek 10b van de Omzendbrief LNE 2011/1, inzake 
stadsontwikkelingsprojecten. Dit betekent dat een screening moet worden uitgevoerd om na te gaan 
of het RUP een aanzienlijk milieueffect kan hebben wegens haar aard, omvang of ligging. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met de criteria van bijlage II bij het D.A.B.M. 
 
(3.1) Overzicht procedureverloop: 
 
Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst MER)  08/12/2015  
Aanschrijven adviesinstanties  24/12/2015  
Adviesronde (30 dagen)  24/12/2015 – 24/01/2015  
Herinneringsbrief  09/02/2015  
Indiening definitief screeningsdossier  11 maart 2015  
Beslissing dienst MER  30 maart 2015  
 
(3.2) Overzicht adviezen plan-Mer screening:  
 
Adviesinstantie  Ontvangst  Advies  
OVAM  13/01/2015  Geen advies  
Ruimte Vlaanderen - Antwerpen  19/01/2015  Gunstig  
Agentschap Wonen-Vlaanderen  20/01/2015  Gunstig  
Provinciebestuur Antwerpen  04/02/2015  Voorwaardelijk gunstig  
VMM – Dienst lokaal Waterbeheer, Afdeling operationeel Waterbeheer  09/02/2015 
 Voorwaardelijk gunstig  
 
(3.3) Conclusie  
 
Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat ten gevolge van het RUP ‘‘Cash 
Fresh’’ 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 30 maart 2015 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.   
 
(4)  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 2.2.2.,§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. 
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De planschade- en planbatenheffing of kapitaal- en gebruikersschadecompensatie is niet van 
toepassing.  Deze regeling is niet van toepassing op voorliggend dossier.    
 
 
Advies GECORO: 
 
Naar aanleiding van het plenair overleg gaf de GECORO in zitting van 14 april 2015 volgend advies:    
 
De GECORO formuleerde opmerkingen in verband met de stedenbouwkundige voorschriften 
- Art. 3.0.11 bovengronds parkeren bijkomend beperken 
- Art. 3.1: functies gelijkvloers beperken 
- Art. 3.2: hoogte afbouwen naar middengebied i.f.v. bezonning bouwblok A 
Algemeen vraagt de GECORO aandacht voor de zwakke weggebruikers bij herinrichting het openbaar 
domein aan de kant van de Kapellenbosstraat en de Eikstraat en dit in functie van de ontsluiting van 
het plangebied.    
 
Na het plenair overleg en voor het openbaar onderzoek gaf de GECORO in zitting van 24 mei 2016 
volgend advies;  
 
De vergadering neemt kennis van het ontwerp RUP Cash & Fresh (voor openbaar onderzoek, na 
voorlopige vaststelling GR) 
 
Adviezen op het voorliggende ontwerp werden reeds eerder door de GECORO de dato 14 april 2015 
geformuleerd. 
 
Volgende opmerkingen en adviezen werden toen in het verslag opgenomen en overgemaakt aan de 
dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente: 
 
a) Bezorgdheid over het gebruik van de bovengrondse open ruimte;  
Suggestie en advies: strikte voorschriften of voorwaarden met betrekking tot de aanleg van 
bovengrondse parkings, bijvoorbeeld “uitsluitend mindervalide parkings toegelaten”.. 
Advies:  unaniem 
b) Aandacht voor de ruimtelijke afbakening van het handelscentrum van de gemeente Willebroek 
en de beleidsvisie hierover. 
Suggestie en advies:  bestemmingen van de gelijkvloerse invulling bouwblok A beperken of 
vernauwen. 
Zuidkant bouwblok A bij voorkeur met functie “wonen” invullen, gelijkgrondse invulling gevelwand 
Dendermondsesteenweg, aan de noordzijde, in oppervlakte en functies (diensten en ondersteunende 
functie) beperken zodat de effectieve bezetting en de zichtkwaliteit aan de Dendermondsesteenweg 
bij realisatie gegarandeerd wordt. 
Advies:  unaniem 
c) Bezorgdheid over de verkeersafwikkeling en toegang tot de ondergrondse parkings (rekening 
houdende met minimaal 70 wooneenheden). 
Suggestie en advies: de afbakening van het RUP is voldoende ruim zodat de herinrichting ook het 
openbaar domein verknoping Kapellenboslaan-Eikstraat-Zegestraat aan de noden kan aangepast 
worden. 
Bij  herinrichting is de volledige prioriteit aan zwakke weggebruikers de bepalende factor. 
Advies:  unaniem 
d) Bezorgdheid met betrekking tot de woonkwaliteitseisen, in het bijzonder de mogelijke hinder 
op de bezonning van bouwblok A. 
Suggestie en advies: Het bouwblok B voorziet in een bebouwing van vier bouwlagen. Voorgesteld 
wordt de hogere bouwlagen aan de zuidelijke grens van het bouwblok B te realiseren en in hoogte af 
te bouwen naar het binnengebied. Zo kan de zuidkant van bouwblok A maximaal genieten van de 
bezonning zonder hinderlijke schaduw van bouwblok B. 
Advies:  unaniem 
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Voormelde opmerkingen en adviezen van de vergadering de dato 14 april 2015 werden door het 
studiebureel opgenomen en verwerkt in het voorliggende RUP Cash & Fresh (versie voorlopige 
vaststelling). 
 
In huidige vergadering wordt voorbehoud gemaakt met betrekking tot de gevelbouwlijn en gabariet 
langsheen de Dendermondsesteenweg; er zijn uiteenlopende meningen over enerzijds de vorming 
van een pleinwand (aan Dendermondsesteenweg) en anderzijds een terugliggende bouwlijn om meer 
open ruimte te bieden op de hoek met watertoren. In voorliggende ontwerp zijn wel verplichte 
openingen en insprongen in de voorschriften opgenomen ter hoogte van de op te richten gevelwand 
Dendermondsesteenweg.  
 
Er wordt bevestigd dat de voorschriften van het RUP wel degelijk aangepast zijn aan de adviezen van 
de GECORO de dato 14 april 2015. 
 
Volgende actie: behandeling adviezen en bezwaarschriften in de eerstvolgende GECORO 
 
Tijdens het openbaar onderzoek van het RUP nr. 8 ‘Cash Fresh’ werden 4 adviezen en 1 bezwaar 
ontvangen. 
 
De GECORO behandelde in zitting van 22 juni 2016 de n.a.v. het openbaar onderzoek ontvangen 
adviezen, bezwaren en opmerkingen.  Het volgende advies werd geformuleerd:  
 
1 Totaal aantal bezwaarschriften 
Totaal aantal ingediende adviezen en bezwaarschriften: 5 
Aantal ‘adviezen’: 4 
Aantal ‘bezwaren’: 1 
 
2 Bespreking van de adviezen: 
 
Advies Deputatie Provincie Antwerpen: 
Op 2 juni 2016 bracht de deputatie van de provincie Antwerpen een gunstig advies uit over het 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “nr. 8 ‘Cash & Fresh’ te Willebroek in het kader 
van het openbaar onderzoek. Onder punt 2.1 Bespreking  totaal onder te verdelen in 2 
aandachtspunten of adviezen. Het advies in bijlage nr. 1 gehecht aan de notulen wordt behandeld in 
2.1.2.    
 
2.1.2  Behandeling GECORO: de GECORO volgt algemeen het gunstig advies van de 
deputatie van de provincie Antwerpen. Bij de behandeling van het advies neemt de GECORO kennis 
van de onder punt 2.1 Bespreking: gestelde adviezen, te verdelen onder 2-tal aandachtspunten. 
 
2.1.1. De Provincie maakt een algemene opmerking met betrekking tot het hoger beleidskader; het 
plangebied is gelegen in het centrum van Willebroek. Binnen het RSPA is het gebied gelegen in het 
stedelijk landschap Mechelen-Sint Niklaas. Willebroek wordt aangeduid als hoofddorp. Verschillende 
functies worden er selectief gebundeld en nieuwe dichtere woonomgevingen moeten er worden 
ontwikkeld. De provincie adviseert: Voorliggend RUP is verenigbaar met het RSPA. 
De GECORO volgt het standpunt en advies van de provincie Antwerpen.  
Advies:  stemmen voor : 0, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen 0 
 
2.1.2. De Provincie duidt onder punt 2.1.2 dat ik het GRS wordt gesteld dat de algemene 
kernversterking een uitgangspunt betreft. Het plangebied is gelegen binnen het BPA 
‘Dendermondsesteenweg –Zuid herziening + uitbreiding’. De opmaak van voorliggend RUP werd niet 
voorzien in het GRS van de gemeente Willebroek. 
 
De provincie adviseert: Voorliggend RUP is verenigbaar met het GRS van de gemeente Willebroek, 
de provincie gaat akkoord met voorliggend RUP 
De GECORO volgt dit advies integraal. 
Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
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2.2.1  Advies Deputatie Provincie Vlaams Brabant: 
Op 26 mei 2016 bracht de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een gunstig advies uit over het 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “nr. 8 ‘Cash & Fresh’ te Willebroek in het kader 
van het openbaar onderzoek. Het advies in bijlage nr. 2 gehecht aan de notulen wordt behandeld in 
2.2.2: 
 
2.2.2  Behandeling GECORO:  de provincie Vlaams-Brabant maakt bij de bespreking onder 
punt III. algemene opmerkingen met betrekking tot het hoger beleidskader; het plangebied is gelegen 
in het centrum van Willebroek. Het betreft lokale ontwikkelingen zonder essentiële impact op de 
ruimtelijke structuur in Vlaams-Brabant. 
De provincie Vlaams-Brabant besluit gunstig te adviseren overwegende dat de planopties niet in strijd 
zijn met het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant (en addendum). 
De GECORO volgt het advies integraal. 
  Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
2.3.1  Advies RWO Vlaanderen: 
Op 27 mei 2016 bracht de Vlaamse Overheid een gunstig advies uit over het ontwerp van 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “nr. 8 ‘Cash & Fresh’ te Willebroek in het kader van het 
openbaar onderzoek. Het advies in bijlage nr. 3 gehecht aan de notulen wordt behandeld in 2.3.2: 
 
2.3.2  Behandeling GECORO:  
2.3.2.1 RWO stelt onder punt 4. ‘verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen’ dat het 
plangebied gelegen is in buitengebied. Willebroek is geselecteerd als specifiek knooppunt. Binnen de 
economische knooppunten worden economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd; in 
de economische knooppunten wordt een ruimtelijk aanbod aan bedrijventerreinen gecreëerd. 
De doelstellingen voor buitengebied gaan o.m. uit van het vrijwaren van het buitengebied voor de 
essentiële functies, de vrijwaring en versterking van de open-ruimte functies, het tegengaan van de 
versnippering en het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen. 
Bijkomende dynamiek naar werken en wonen toe dient opgevangen te worden in de kernen van het 
buitengebied. Het plan bevindt zich in de kern en tracht kernversterkend te werken. Het verweven van 
wonen en werken en het verdichten van de woonkernen is principieel in overeenstemming met het 
RSV. 
De GECORO volgt en adviseert deze conclusie van RWO. 
Advies: stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
2.3.2.2 Inzake ‘andere inhoudelijke opmerkingen onder punt 5 . stelt RWO dat het ontwerp RUP met 
stedenbouwkundige voorschriften tegemoet komt aan de door Ruimte Vlaanderen gemaakte 
opmerkingen tijdens de plenaire vergadering.  
De GECORO volgt en adviseert deze conclusie van RWO. 
Advies: stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
2.3.2.3 Onder punt 6. stelt RWO Vlaanderen dat het ontwerp RUP in overeenstemming is met de 
opties van het RSV en geeft uitvoering aan het GRS; de ontwerp wordt gunstig geadviseerd.  
De GECORO adviseert het gunstig advies van RWO te volgen. 
Advies: stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
2.4.1  Advies gemeente Boom: 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Boom heeft in zitting van 23 mei 
2016 kennis genomen van het ontwerp van het RUP nr.8 ‘Cash & Fresh’. Het brengt hierover geen 
advies uit. Deze melding in bijlage nr. 4 gehecht aan de notulen wordt behandeld in 2.4.2: 
 
2.4.2  Behandeling GECORO: de GECORO neemt akte van de melding waarbij de 
gemeente Boom afziet tot het uitbrengen van een advies over het ontwerp van het RUP nr.8 ‘Cash & 
Fresh’.   
Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
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3 Overzicht van de bezwaarschriften 
  
1 Vzw ALR en VZW Natuurpark het Broek, dd. 9.11.2012 
 
Bespreking van de bezwaarschriften  
 
4  Bezwaarschrift  vzw ALR en vzw Natuurpark Het Broek 
 
Samenvatting bezwaar: In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener, optredende voor twee 
VZW’s met rechtspersoonlijkheid, dat het hier zou gaan om een RUP ontworpen met het oog op het 
realiseren van hogere speculatie winsten en ook het dienen van persoonlijke belangen voor 
meerwaarden. 
Het bezwaarschrift omvat drie onderdelen : 
A. Kernverdichting 
B. Horeca en “autoluwe winkelstraten” 
C. Mobiliteit 
Behandeling bezwaar:. 
4.3.1 In het onderdeel ‘Kernverdichting’ geeft de bezwaarindiener, deels foutief, relaas met betrekking 
tot het stopzetten van de ’verdichting’ in buitengebied in het RSV. 
In het buitengebied dient zoals reeds eerder aangehaald in de adviezen van de provincie Antwerpen 
en Ruimte Vlaanderen juist een onderscheid gemaakt te worden tussen de woonkernen van het 
hoofddorp en de open-ruimte. Ruimte Vlaanderen stel correct dat: bijkomende dynamiek naar werken 
en wonen toe dient opgevangen te worden in de kernen van het buitengebied. Het plan bevindt zich in 
de kern en tracht kernversterkend te werken. Het verweven van wonen en werken en het verdichten 
van de woonkernen is principieel in overeenstemming met het RSV. 
Verder zijn er verwijzingen naar a) verkavelingen in overstromingsgebied (site Denaeyer), b) een 
beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 27 maart 2009 met betrekking tot de opmaak van een RUP 
voor het Natuurpark het Broek, c) het uitstel tot opmaak van een RUP vallei van de Bosbeek en 
Zwarte Beek (als groene hoofstructuur van Willebroek), de bebouwing van parkgebied Ten Berg en 
Bel-Air en verwijzing naar mogelijk onwettige parkings. Alle voornoemde verwijzingen zijn echter niet 
relevant in het kader van voorliggende ontwerp RUP nr. 8 ‘Cash & Fresh’ en worden bijgevolg niet 
weerhouden. 
 
De  GECORO weerlegd de visie met betrekking tot ‘Kernverdichting’ in voorliggende bezwaarschrift en 
adviseert het advies van de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaanderen te volgen. 
Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
4.3.2 In het onderdeel Horeca en “autoluwe winkelstraten” verwijst de bezwaarindiener naar de 
leegstand in de afgebakende winkelstraten (A. Van Landeghemstraat- de markt- Overwinningsstraat). 
Tevens stelt dat er een groter parkeerprobleem zal ontstaan omwille de verplaatsing van de 
‘winkelfunctie’, daarenboven zullen er autoverkeer en parkeerproblemen vergroten in de door de 
ontwerper ”autoluwe’ winkel-as Van Landeghemstraat-centrum-Overwinningsstraat. 
 
In voorliggende RUP nr. 8 ‘Cash & Fresh’ worden geen verplaatsing van winkelfuncties beoogt. Er 
bestaat ook geen relatie of verwijzing van het RUP met de ”autoluwe’ winkel-as Van 
Landeghemstraat-centrum-Overwinningsstraat. 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt er juist naar gestreefd de winkel-handelsfuncties te 
beperken naar louter ondersteunende diensten aan de woonfunctie binnen het projectgebied van het 
RUP.  Deze ondersteunende handelsfuncties zullen geen bijkomende verkeer of parkeerproblemen 
genereren. 
De  GECORO weerlegd de visie met betrekking tot ‘Horeca en “autoluwe winkelstraten” in 
voorliggende bezwaarschrift als niet relevant. 
Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
4.3.3 In het onderdeel ‘Mobiliteit’ verwijst de bezwaarindiener naar huidige parkeerproblematiek in het 
centrum van de gemeente Willebroek, tevens is er een discours rond de files op de A12, het station en 
haar (afwezige) dienstverlening en het kernhernieuwingsproject Willebroek Morgen. 
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Daarenboven volgt er in het bezwaarschrift een heel relaas over het lokaal en bovenlokaal openbaar 
vervoer, de aanleg van tram-bus tracé’s (verschillende mogelijke pistes worden aangehaald o.a. 
“Leirekan” enz… allen op bovenlokaal niveau). 
De bezwaarindiener wijst op achterhaalde visies met betrekking tot concepten over mobiliteit (maar 
verwijst zelf naar studiemateriaal-boeken uit de jaren 1963 en 1980). 
De  GECORO weerlegt de bezwaren met betrekking tot de mobiliteit: 
• de parkings aan de woonfuncties worden op eigen terrein voorzien en hebben geen invloed op 
de algemene parkeerproblematiek in het centrum en het kernhernieuwingsproject Willebroek Morgen. 
• de verkeersafwikkeling en toestroom betreft enkel de bewoners van het plangebied zelf, dit zal 
zeker geen invloed hebben op de files op de A12 of de doorrit van het centrum van de gemeente 
Willebroek 
• de toegang-uitgang voor gemotoriseerd verkeer van het projectgebied zal ingevolge de 
aanduidingen in het RUP op een veilige en conflict-loze wijze dienen georganiseerd te worden. 
• het voorliggende RUP hypothekeert op geen enkele wijze  de aanleg of tracé  van bovenlokale 
fietspaden en/of tram-buslijnen, de in het bezwaarschrift aangehaalde projecten zijn irrelevant met 
betrekking tot voorliggende ontwerp RUP nr.8 
De  GECORO weerlegd de visie met betrekking tot ‘Mobiliteit’ in voorliggende bezwaarschrift als niet 
relevant. 
Advies:  stemmen voor : 7, -  stemmen tegen : 0, -   onthoudingen : 0 
 
In zitting van 12 augustus 2016 besliste het college het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het gemotiveerd advies (toegevoegd 
als bijlage I) van de GECORO van 22 juni 2016 betreffende de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen n.a.v. het openbaar onderzoek voor RUP nr. 8 ‘Cash Fresh’ en legt dit voor 
aan de eerstvolgende gemeenteraad.  Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld zich geheel aan te 
sluiten bij het advies van de GECORO d.d. 22 juni 2016.   
 
Het college neemt kennis van het ontwerp gemeentelijk RUP nr. 8 ‘Cash Fresh’ toegevoegd als bijlage 
II. 
 
Het college neemt kennis van (zie adviezen en argumenten): 
• de lijst van op te heffen verkavelingen - nvt 
• de geformuleerde watertoets en waterparagraaf 
• de planMER screening procedurestappen en resultaten 
 
Het college besluit het RUP nr. 8  ‘Cash Fresh’ voor te leggen ter definitieve vaststelling aan een 
volgende Gemeenteraad.”   
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld zich geheel aan te sluiten bij het advies geformuleerd door 
de GECORO d.d. 22 juni 2016.   
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT  
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Zich geheel aan te sluiten bij het advies geformuleerd door de GECORO d.d. 22 juni 2016 en hieraan 
goedkeuring te hechten.  
 
Artikel 2  
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan nr. 8 ‘Cash Fresh’, 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, definitief vast 
te stellen.   
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Artikel 3  

Goedkeuring te hechten aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf.  
 
Artikel 4 
Goedkeuring te hechten aan de planMER screening procedurestappen en resultaten. 
 
Artikel 5  
RUP nr. 8 ‘Cash Fresh’ ter goedkeuring over te maken aan de Deputatie van de provincie Antwerpen.   
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 1 onthouding (Vlaams Belang) 
 
 
 

12  :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Definitieve vaststelling wijziging buurtweg nr. 6 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurtweg nr.6 is gelegen tussen de Breendonkstraat en de A12 Brussel-Antwerpen; 
  

 
 
De buurtweg loopt, sedert de aanleg van de A12 Bussel – Antwerpen dood op de parking nabij het “Nationaal 
Gedenkteken Fort  Van Breendonk; in vroegere tijden sloot deze buurtweg aan op de 
Dendermondsesteenweg richting dorp van Breendonk; 
 
Tevens is de buurtweg nr.6 gedeeltelijk overbouwd door de eetgelegenheid “Eet-kafee Breendonck”, meer 
bepaald het terras ligt gedeeltelijk op de bedding van de buurtweg; 
 
 
Feiten en context 
 
Het gedeelte aangegeven in gele kleur wordt afgeschaft, het gedeelte aangegeven in rode kleur wordt 
geopend. Het gedeelte van de buurtweg, aangegeven in groene kleur blijft behouden. Ook het deel ten 
oosten van de wijzigingszone blijft volledig behouden. 
 
Het nieuw te verleggen(openen) gedeelte van de buurtweg, op plan aangeduid in rode kleur, is gelegen op 
een bestaande kasseiweg, meer bepaald de bestaande toegang naar het “Nationaal Gedenkteken Fort van 
Breendonk”; 
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De machtiging tot wijziging de buurtweg nr.6 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
 

 Het deel van de buurtweg waarvoor de verlegging wordt gevraagd, is deels overbouwd 
met het terras van de aanpalende horecazaak 'Eet-kafee Breendonck'. 

 Verder wordt de bedding van de voetweg, voor het gedeelte waarvoor een verlegging 
wordt gevraagd, momenteel gebruikt als parking voor de bezoekers van het “Nationaal 
Gedenkteken Fort van Breendonk”; 

 De buurtweg is nu doodlopend, de functionaliteit van dit deel weg of route is gering; 

 De betreffende wegzate vormt geen duidelijk onderdeel van een langere verbinding, de buurtweg  
nr.6  loopt  namelijk aan de westelijke zijde dood op de A 12; 

 Het geringe gebruik van de betreffende  buurtweg  illustreert dit feit, behoudens het verkeerde gebruik 
van dit deel van de buurtweg als sluipweg en/of een route om het ontwijken van politiecontroles aan 
de Dendermondsesteenweg; 

 Na screening van het bestaande materiaal voorhanden kan geconcludeerd worden dat de betreffende 
wegzate van buurtweg nr. 6 niet wordt benut in de vandaag uitgetekende wandel- en fietsroutes; 

 de weg bezit geen bijzondere landschappelijke of historische waarde; 

 de weg kent geen bijzondere natuurwaarde; 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 februari 1956 
betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gepubliceerd 
in het BS  van 15 april 2014; 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt door Landmeter-
expert Jan Foqué, Bezelaertsraat128 te 2830 Willebroek;   
 
De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a.; 
 
Deze aanvraag tot wijziging (gedeeltelijke afschaffing, verlegging en versmalling) kadert binnen de 
herinrichting van een parkeerplaats en toegang van het “Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk”; 
 
Het deel van de buurtweg nr.6 vanaf de Breendonkstraat tot aan de perceelgrens van het “Nationaal 
Gedenkteken Fort van Breendonk” blijft ongewijzigd, in dit deel komt lokaal gemotoriseerd verkeer voor (uitrit 
garages en weilanden), dit in de richting van de Breendonkstraat); 
 
Na de gedeeltelijke afschaffing van het doorlopende deel (aangeduid in gele kleur op het Rooilijn plan) zal het 
“Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk) samen met de naastliggende horeca-zaak een nieuwe 
parkeerplaats kunnen inrichten; 
 
De verlegging van de buurtweg nr.6 over het tracé toegangskasseiweg “Nationaal Gedenkteken Fort van 
Breendonk” (in rode kleur op het rooilijnenplan) zal bijdragen tot de cultuur-historische waarde van het 
“Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk”; 
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Bijkomend zal de realisatie van de nieuwe verbinding naar de Dendermondsesteenweg (verlegging tracé over 
de toegangsweg Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk in rode kleur op het rooilijnplan) voor de zwakke 
weggebruiker een belangrijke verbetering zijn t.o.v. de huidige situatie waarbij de buurtweg nr.6 na verlegging 
zal uitmonden op de met fietspad uitgeruste Dendermondsesteenweg i.p.v. in de huidige toestand op een 
onverharde parkeerplaats; 
 

 Parkeerplaats , huidig tracé buurtweg 
 
 
 

Toegangsweg Nationaal Gedenkteken -
Dendermondsestwg 
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In de aanvraag wordt eveneens gevraagd om de buurtweg nr.6 deels te versmallen (aangeduid in groene 
kleur op het Rooilijnplan) tot 4 m, meer bepaald tot de feitelijke breedte van de weg zoals hij op heden 
bruikbaar is, dit maakt enerzijds ruimte vrij voor de zachte-recreatieve weggebruikers, anderzijds zal dit het 
sluipverkeer voor gemotoriseerd verkeer uitsluiten; 
 

Huidige ingerichte breedte is smaller dan de 
wegzate 
 
 
Voor de wijziging (gedeeltelijke afschaffing, verlegging en versmalling) werd door landmeter-expert Jan 
Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek op 28 oktober 2015 een “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging 
van buurtweg nr.6” opgemaakt; 
 
In zitting van 10 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier wijziging tracé 
buurtweg nr.6 te Willebroek en het rooilijnplan gewijzigde buurtweg nr. 6 te Willebroek.   
Het college besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan een eerstvolgende 
gemeenteraad.”   

 
In de gemeenteraadszitting van 28 juni 2016 werd het ontwerpplan en motivatienota tot gedeeltelijke 
tracéwijziging (afschaffing, verlegging en versmalling) van buurtweg nr. 6 te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In de gemeenteraadszitting van 28 juni 2016 werd het “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr.6” 
te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841,  het decreet van 8 mei 2009 houdende  de 
vaststelling en realisatie van de rooilijnen en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling 
van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen heeft het college van 
burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van Willebroek aan de bevolking ter kennis gebracht 
dat de Gemeenteraad, in zitting van 28 juni 2016, besloten heeft: 
 

1) tot voorlopige vaststelling gedeeltelijke tracéwijziging (afschaffing, verlegging en versmalling) 
van buurtweg nr. 6 uit de altlas  van de buurtwegen Willebroek 
2) tot voorlopige vaststelling van het “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr.6” te 
Willebroek overeenkomstig het rooilijnplan – dossier van wijziging (afschaffing, verlegging en 
versmalling) opgemaakt door landmeter-expert Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek op 
28 oktober 2015 onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 

 
Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf  7 juli 2016 tot en met 5 augustus 2016; 
 
Er werden naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek geen adviezen, klachten of bezwaarschriften 
ontvangen;   
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Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 6; 
 

Visum :  0 nee  0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie:  Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR:  

 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en motivatienota tot gedeeltelijke tracéwijziging (afschaffing, verlegging en versmalling) van 
buurtweg nr. 6 te Willebroek definitief vast te stellen; 
 
Artikel 2 
het “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr.6” te Willebroek definitief vast te stellen; 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het dossier ”gedeeltelijke tracéwijziging 
(afschaffing, verlegging en versmalling) van buurtweg nr. 6” en “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging van 
buurtweg nr.6” ter goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen voor te leggen; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

13   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Definitieve vaststelling afschaffing buurtweg  
            nr. 29 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurt- en voetwegen nr.29 en nr. 28 zijn gelegen op ongeveer 500m van de kern van Willebroek en 
bevinden zich ten oosten van het Zeekanaal Brussel-Schelde en net ten noorden van de Mechelsesteenweg.  
 

 
Uittreksel uit de atlas der buurtwegen 
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De twee buurt- en voetwegen die op de atlas van de buurtwegen worden weergegeven zijn in de praktijk, 
sinds de oprichting van de papierfabriek, niet meer waarneembaar. 
 
In het kader van de herontwikkeling van site De Naeyer dient een procedure opgestart te worden tot 
afschaffing van de buurtweg nr. 29.  Buurt- en voetweg nr. 28 werd reeds afgeschaft bij besluit BD d.d. 1 
oktober 1903. 
 
 
Feiten en context 
 
De machtiging tot afschaffen van de buurt- en voetweg nr.29 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
 

 De buurt- en voetweg is al zeer geruime tijd (100 jaar) niet meer waarneembaar op het terrein en dus 
niet meer in gebruik. 

 Op het traject staan een aantal oudere gebouwen, dit in functie van de vroegere industriële 
activiteiten van de papierfabriek De Naeyer, die een herstel van de oorspronkelijke buurtweg 
verhinderen. 

 De buurtweg is dus sedert lange tijd niet meer ingericht tot het publieke gebruik. 

 Voor de herontwikkeling, na uitdoving industriële activiteiten, werd door de grondeigenaars-
ontwikkelaars, de gemeente, OVAM en de Vlaamse regering een Brownfieldconvenant afgesloten. 

 Voor de site werd een master- en beeldkwaliteitsplan opgemaakt als handleiding voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende trage wegen in het plan geïntegreerd die de 
doorwaadbaarheid garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke 
buurtwegen. 

 
In de raad van 28 juni 2016  werd besloten tot de intrekking van het gemeenteraadsbesluit de dato 25 maart 
2014 houdende de voorlopige vaststelling en het gemeenteraadsbesluit de dato 25 augustus 2015 houdende 
de definitieve vaststelling van de afschaffing buurtweg nr. 29; 
 
In de Raad van 28 juni 2016  werd tevens besloten het ontwerpplan en motivatienota tot afschaffing van 
buurtweg nr. 29 te Blaasveld in bijlage voorlopig vast te stellen; 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 februari 1956 
betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gepubliceerd 
in het BS  van 15 april 2014; 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Een nieuw besluit tot voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr.29 werd in de Raad van 28 juni 2016 
goedgekeurd; 
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt door Landmeter-
expert ir. JL. Talboom;.   
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De af te schaffen buurtweg nr.29 is niet meer in gebruik sinds de oprichting van de gebouwen van de 
papierfabriek Denaeyer.   
 
De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a. en is daardoor niet zichtbaar meer in het landschap. 
 
Deze aanvraag tot afschaffing kadert binnen de Brownfieldconvenat site Denaeyer en het dossier 
herontwikkeling site Denaeyer; 
 
Voor de site werd een master- en beeldkwaliteitsplan opgemaakt als handleiding voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende trage wegen in het plan geïntegreerd die de doorwaadbaarheid 
garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke buurtwege;. 
 
In dit dossier zullen de verbindingen voor zwakke weggebruikers verbeteren t.o.v. de huidige situatie door de 
realisatie van een nieuw netwerk van verbindingen tussen de nieuw te ontwikkelen wijk en de 
Mechelsesteenweg.     
 

 
Situering buurtweg nr. 29 (A-B) op masterplan Denaeyer 
In zitting van 10 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg nr. 29 te Blaasveld.   
Het college besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan een eerstvolgende 
gemeenteraad.”   

 
In de gemeenteraadszitting van 28 juni 2016 werd het ontwerpplan en motivatienota tot afschaffing 
van buurtweg nr. 29 te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen van het Gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de Gemeenteraad, in zitting van 28 juni 2016, besloten 
heeft de voetweg nr. 29, uit de atlas van de buurwegen van Willebroek, af te schaffen overeenkomstig 
de plannen opgemaakt door studiebureau Talboom Omni – A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs en 
onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 
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Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf  7 juli 2016 tot en met 5 augustus 2016; 
 
Er werden naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek geen adviezen, klachten of bezwaarschriften 
ontvangen;   
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 29; 
 
 

Visum :  0 nee  0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  €  Actie:  Dienstjaar 

Vast te leggen: €  AR:  

 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en motivatienota tot afschaffing van buurtweg nr. 29 te Blaasveld in bijlage definitief vast te 
stellen; 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het dossier ”afschaffing buurtweg nr.29” ter 
goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen voor te leggen; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

14   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Desaffectatie restperceel aan de oude  
            spoorwegbaan Tisselt 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Voorbije jaren werd aan het IVA INNOVA, ingevolge diverse ingediende verkavelingsdossiers, om advies 
gevraagd met betrekking tot de ontsluiting van de te ontwikkelen binnengebieden naast de oude 
spoorwegbaan te Tisselt;  
 
Overwegende dat toekomstige ontwikkelingen van de binnengebieden zowel aan de oostelijke zijde van de 
oude spoorwegbaan (niet gerealiseerde uitbreiding sociale woonwijk en de herbestemming van VLAR-papier) 
als de binnengebieden tussen de oude spoorwegbaan en  verkaveling “Schorheide” aan westelijke zijde van 
de oude spoorwegbaan op een gestructureerde en veilige manier en met liefst één toegang dient aan te 
sluiten op de Baeckelmansstraat; 
 
 
Feiten en context 
 
Na overleg tussen de diensten van de afdeling Grondgebiedszaken en het IVA werd geoordeeld dat de 
gemeenschappelijke ontsluitingsweg voor de herontwikkeling gebied langs de oude spoorwegbaan best 
gesitueerd kan worden parallel met en gelegen aan de oostelijke zijde van de oude spoorwegbaan; 
 
Naast de zone voor ondergrondse inname door TMVW en Waterlink wordt een strook gereserveerd met een 
breedte van 15.00 meter; 
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Deze strook met breedte van 15.00 meter bied voldoende ruimte om een volledig uitgeruste ontsluitingsweg  
aan te leggen (inclusief  voet- fietspad, groene strook en langsparkeerstrook); 
 
Na opmeting en intekening van de  15.00 meter zone voor de ontsluitingsweg is gebleken dat er nog een 
restperceel tussen het openbaar domein  en het eigendom van de NV PEETERS 
BAKKERIJGRONDSTOFFEN beschikbaar is; 
 
Dit perceel heeft een gemiddelde breedte van 10.00meter en een lengte van +/- 103.00 meter (langsheen de 
perceelgrens met de huidige vestiging van de NV PEETERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN); 
 
Voornoemde restperceel heeft vandaag en ook in de toekomst geen openbaar nut, en sluit direct aan bij de 
gewenste uitbreidingswerken van NV PEETERS BAKKERIJGRONDSTOFFEN, Baeckelmansstraat 118 te 
2830 Tisselt  en met ondernemingsnummer 0441.781.253; 
 
De verkoop van voornoemd restperceel langs oostelijke zijde van de oude spoorwegbaan te Tisselt 5

de
 

afdeling sectie A zonder nummer met opgemeten oppervlakte van 1.175m², aan de NV PEETERS 
BAKKERIJGRONDSTOFFEN, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek Baeckelmansstraat 118, werd 
in de Raad van 27 oktober 2015 goedgekeurd; 
 
 
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 
 
In oorsprong werden deze gronden in 1971 door de gemeente Tisselt verworven van de Belgische 
Spoorwegen, deze gronden omvatte de buitendienst gestelde spoorlijn, een stationsgebouw, diverse loodsen 
en een woning; 
 
Op het moment van verwerving behoorden deze gronden tot het openbaar domein; 
 
Na verwerving werden alle constructies gesloopt en sedert 1971 werden voornoemde gronden enkel nog 
privatief gebruikt, met name de toegangsweg naar het bedrijf VLAR-papier en ook voor de inrichting van een 
weegbrug; 
 
Gelet op het feit dat het ‘openbaar gebruik’ reeds meer dan 40 jaar  afwezig is,  is het openbaar nut van 
voornoemde restperceel nog moeilijk aantoonbaar en kan men dit als een ‘feitelijke’ desaffectatie 
beschouwen; 
 
De procedure tot een desaffectatie echter is dermate eenvoudig dat omwille van bijkomende rechtszekerheid 
aan de gemeenteraad voorgesteld wordt een formele beslissing te nemen tot desaffectatie van voornoemde 
restperceel echter een bijkomend element; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen; 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1   
De desaffectatie uit het openbaar domen van het restperceel gelegen langs oostelijke zijde van de oude 
spoorwegbaan te Tisselt 5

de
 afdeling sectie A , voorheen ZN en na prekadastratie gekend onder het 

gereserveerd nummer 582/A/P; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

15   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop perceel tbv KWZI te Klein-Willebroek 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op middellange termijn plant Aquafin de aanleg van een KWZI te Klein-Willebroek om het afvalwater ook hier 
te kunnen zuiveren alvorens het geloosd wordt in de Rupel; 
 
Aansluitend hierop zullen zij de riolering ontdubbelen in de Dwarsdijk en Volksstraat; 
 
HidroRio zal eveneens aansluiten en een bijkomende ontdubbeling voorzien in de Schoolstraat en 
Antwerpsesteenweg; 
 
Voor het gemeentebestuur is het opportuun om eveneens in te stappen in dit project ter vernieuwing van de 
bovenbouw van deze straten;  Zeker de Schoolstraat en Volksstraat zijn dringend aan vernieuwing toe; 
 
Aangezien een gedeelte van de wegenis hier buiten het sleufherstel valt, bekostigd door HidroRio, is 
deelname aan het project essentieel; 
 
Hiertoe werd een samenwerkingsovereenkomst en Addendum hierbij (ontwerpopdracht) goedgekeurd door 
de Gemeenteraad van 24 september 2013 (dossier project 21.919); 
 
 
Feiten en context 
 
Gelijklopend met het project 21.919 (ontdubbeling riolering i.s.m. Hidrorio en de gemeente) heeft Aquafin het 
project 21.667 ”KWZI Klein-Willebroek-West, Willebroek” opgestart; 
 
Voor de zuivering van het afvalwater uit de kern van Klein-Willebroek is het noodzakelijk een kleinschalige 
waterzuiveringsinstallatie (KWZI) te bouwen; 
De KWZI heeft een capaciteit van ± 500 IE en zal bestaan uit 2 biorotoren of SAF met 2 nageschakelde 
rietvelden; 
 
Het zuiveringsgebied omvat Klein-Willebroek West van de gemeente Willebroek; 
 
Op basis van een aantal parameters zoals ligging langs een waterloop, grootte, hoogteligging en 
bereikbaarheid van het terrein werden 3 mogelijke inplantingsplaatsen geselecteerd; 
 
Mogelijke locaties: 
Locatie 1 : situeert zich tussen de bebouwing aan de Dwarsdijk en het bedrijventerrein aan de 
Antwerpsesteenweg.  Het terrein bevindt zich deels in woongebied deels in bufferzone. 
 
Locatie 2 : bevindt zich eveneens aan de Antwerpsesteenweg, achter de reeds aanwezige parking en naast 
het bestaande bedrijfsgebouw. Deze locatie bevindt zich volledig in bufferzone. 
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Locatie 3 : bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Dwarsdijk en Volksstraat, vlak aan de kleine parking, 
waar momenteel een aantal speeltuigen staan opgesteld. Het terrein ligt in woongebied, eventueel is er nog 
een klein stukje van de bufferzone nodig; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Uit de selectie blijft locatie 1 als meest gunstige over; 
Locatie 2 is moeilijker bereikbaar en ook de ondergrond zou minder gunstig zijn, Locatie 3 bevindt zich 
midden in de woonkern m.a.w. al het zwaar verkeer van en naar de KWZI dient dan via de woonkern te 
gebeuren; 
 
Locatie 1 bevindt zich waar nu het bestaande pompgemaal richting wachtbekken gesitueerd is; 
 
De toegang tot locatie 1 kan rechtstreeks via de Antwerpsesteenweg, dit ter hoogte van het huidige 
verkeersplateau; 
 
In afspraak met Aquafin zal een nieuw verkeersplateau samen met de toegangsweg naar het KWZI op kosten 
van Aquafin gerealiseerd worden; 
 
De geselecteerde Locatie 1 maakt deel uit van het kadastrale perceel gekend als Willebroek,1

ste
 afdeling 

sectie A nr52/C; 
 
De opmeting van het benodigde perceel werd uitgevoerd in opdracht van Aquafin, dit in aanwezigheid van de 
gemeentelijke diensten (grondgebiedszaken); 
 
Het af te splitsen perceel zal plusminus een totale oppervlakte hebben van 3.132m² waarvan 875m² in 
industriegebied voor watergebonden bedrijven is gelegen 2.257m² in buffergebied; 
 
In opdracht van Aquafin werd Landmeter-expert Guy Aendenboom , wonende  te 2020 Antwerpen 
Serigiersstraat 9, aangesteld tot de opmaak van ene omstandig schattingsverslag; 
 
Het schattingsverslag de dato 4 februari 2014, in bijlage, is voldoende gemotiveerd en onderbouwd met 
vergelijkingspunten; 
 
Het gronddeel gelegen industriegebied met watergebonden bedrijven wordt geschat aan een grondprijs van € 
120,00, in casu de totaalprijs van € 105.000,00; 
 
Het gronddeel gelegen in buffergebied wordt geschat aan een grondprijs van € 4,00 in casu de totaalprijs van 
€ 9.028,00; 
 
Op het totaal wordt nog een wederbeleggingsvergoeding van 15% toegekend wat de uiteindelijke 
transactiewaarde op € 131.132,20 brengt; 
 
Aquafin heeft hiervoor een belofte tot verkoop aan de gemeente overgemaakt; 
 
Gelet op de ligging, bestemming en de niveauverschillen in het terrein adviseert het IVA de voorgestelde 
transactieprijs als gunstig te beoordelen; 
 
Ook de heraanleg van huidig verkeersplateau aan de Antwerpsesteenweg op kost van Aquafin is een 
financieel gunstige bijdrage; 
 
Alle kosten met betrekking tot deze grondoverdracht (prekadastratie, bodemattesten, opzoekingen enz…) zijn 
ten laste van Aquafin; 
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Financiële gevolgen 
 
De verkoop van het perceel is niet opgenomen in meerjarenplanning en budget 2016. 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: NVT Actie: NVT Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: NVT 2015 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1  
De verkoop van de het perceel gelegen aan de Antwerpsesteenweg, 1

ste
 afdeling sectie A, deel van nr.52/C 

met een gemeten oppervlakte van 3.132m², aan NV AQUAFIN – Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar- definitief 
goed te keuren tegen de prijs van € 131.132,20 dit met het oog op de realisatie van een KWZI met 
projectnummer 21.667; 
 
Artikel 2  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de ondertekening van de verkoopbelofte 
en de verdere samenstelling en uitvoering van het dossier, en waarbij de burgemeester of zijn 
plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden bij het verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

16   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop en toewijzing restperceel hoek J. De  
           Blockstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Gelet op de herontwikkelingsmogelijkheden van de woningen nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat en de 
oppervlaktebeperking (uit sociaal-verkoopbaarheidsoverweging) van de percelen in de verkaveling aan de 
Baeckelmansstraat bleef een gronddeel  van plusminus 481 m² (sectie A. nr.375/r/5/deel) in reserve van het 
IVA INNOVA; 
 
Dit gronddeel werd verdeeld in achterliggende percelen aan de gemeentelijke verkaveling en in een lateraal 
liggend perceel naast de woningen nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat dit met het oogpunt op een latere 
herontwikkeling en realisatie van de terugspringende bouwlijn aan de J. De Blockstraat; 
Dit laterale restperceel heeft een plusminus oppervlakte van 109m²; 
 
 
Feiten en context 
 
Inmiddels werden na jarenlange leegstand en verkrotting de woningen nrs.5 en 7 aan de J. De Blockstraat, in 
eigendom van mevr. Denise Sprimont, gesloopt; 
 
In opdracht van Geassocieerde notarissen Yves Van Noten en Hilde Verholen werden de braakliggende 
gronden nrs.5 en 7 aan de J. De Blockstraat te koop aangeboden door BVBA Foqué Jan Bezelaerstraat 128; 
 
De vraagprijs situeert zich tussen max. 360 euro/m² en min. 300 euro/m²; 
De makelaarsvergoeding bedraagt 2% op de verkoopprijs; 
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Adviezen – argumenten 
 
Gelet op de beperkte herontwikkelingsmogelijkheden van de percelen nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat en 
de goede ruimtelijke ordening is het aangewezen het gereserveerde restperceel uit de verkaveling van IVA 
INNOVA, dit met een oppervlakte van +/- 109m², mede te koop aan te bieden zodat een volwaardige 
bouwkavel kan gerealiseerd worden; 
 
In het besluit van IVA INNOVA de dato 12 juli 2016  werd voorgesteld het gereserveerde restperceel aan de 
J. De Blockstraat, met een +/- oppervlakte van 109m², via het immobiliënkantoor van BVBA Jan Foqué te 
koop aan te bieden als één geheel met de kavels nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat te Tisselt en dit tegen 
volgende voorwaarden: 
 

 De vraagprijs situeert zich tussen 360 euro/m² en (min.) 300 euro/m²; 

 De makelaarsvergoeding bedraagt 2% op de verkoopprijs; 
 
Op 25 juli 2016 heeft het immobiliënkantoor van BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, het 
voornoemd restperceel samen met de kavels nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat te Tisselt als één geheel 
verkocht aan de heer Wegge Sven en mevrouw Van Campenhout Bea samen wonende Baeckelmansstraat 
57 te Willebroek; 
 
Het voornoemde restperceel werd verkocht tegen de prijs van € 40.000,00 of m.a.w. aan een grondprijs van   
€ 366,97 /m²; 
 
De heer Wegge Sven en mevrouw Van Campenhout Bea samen wonende Baeckelmansstraat 57 te 
Willebroek ondertekenden hiervoor aan “belofte tot aankoop”; 
 
 
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; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De verkoop van het restperceel is niet opgenomen in meerjarenplanning en budget 2016. 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: NVT Actie: NVT Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: NVT 2015 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1  
De verkoop van de het restperceel gelegen aan de J. De Blockstraat, 2

de
 afdeling sectie C, deel van 

nr.378/P/5 met een gemeten oppervlakte van 109m², definitief goed te keuren en toe te wijzen aan heer 
Wegge Sven en mevrouw Van Campenhout Bea samen wonende Baeckelmansstraat 57 te Willebroek en dit 
tegen de prijs van € 40.000,00; 
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Artikel 2  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 20 uur 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 

 


