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AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 6 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van rookmelders 

Bouwen en wonen 

Omgeving 

3. RUP 4 Zonevreemde bedrijven – definitieve vaststelling 

4. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 7 december 2018 

IVA Innova 

5. Overdracht wegenis verkaveling Ceresstraat 

6. Aankoop notariswoning met burelen Kerkstraat 1A en de woning Kerkstraat 3 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
4 september 2018. 

 
 

Financiën 

2. Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van rookmelders 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2018 is in het kader van 
integrale veiligheid besloten rookmelders aan te kopen en deze te verkopen aan inwoners van de 
gemeente Willebroek. Voor de verkoop dient een retributiereglement opgesteld te worden. 

In dit retributiereglement worden de volgende tarieven opgenomen: 

De verkooprijs van de rookmelders bedraagt per rookmelder 9 euro en per pakket van drie 
rookmelders 25 euro. 
 

Feiten en context 

In het college van burgemeester en schepenen d.d. 5 oktober 2018 werd beslist om: 
  

Artikel  1: Het college keurt de invoering van het retributiereglement voor het ter beschikking 
stellen van rookmelders goed, met ingang van 1 december 2018 en voor een termijn eindigend op 
31 december 2019; 
Artikel 2: De verkooprijs van de rookmelders bedraagt per rookmelder 9 euro en per pakket van 
drie rookmelders 25 euro; 
Artikel 3: Het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van rookmelders, wordt ter 
stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008; 
Gelet op het feit dat het ter beschikking stellen van rookmelders aan inwoners van de gemeente 
Willebroek kosten veroorzaakt voor de gemeente en het derhalve past dat belanghebbende deze kosten 
vergoedt; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het retributiereglement voor het ter beschikking stellen van rookmelders 
goed te keuren.  
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Besluit: Unaniem 

Artikel  1: De gemeenteraad keurt de invoering van het retributiereglement voor het ter beschikking 
stellen van rookmelders goed, met ingang van 1 december 2018 en voor een termijn eindigend op 
31 december 2019; 

Artikel 2: De verkooprijs van de rookmelders bedraagt per rookmelder 9 euro en per pakket van drie 
rookmelders 25 euro; 
Artikel 3: Indien er gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaren worden ingediend, is deze 
verordening definitief en wordt ze aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

 

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

Bouwen en wonen 

Omgeving 

3. RUP 4 Zonevreemde bedrijven – definitieve vaststelling 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

Dit is verder vertaald in de wens tot opmaak van een sectoraal Ruimtelijke Uitvoeringsplan 
‘zonevreemde bedrijven’ (RUP ZVB) en is vastgelegd in het bindend gedeelte van het GRSP dat 
werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 27 juli 2006.   

 
Het studiebureau BVP is destijds, volgens de gunningsprocedure inzake overheidsopdrachten door 
de gemeente, aangesteld met de opmaak van de plannen en gebiedsgerichte voorschriften op basis 

van planologische toetsing. 
 

Feiten en context 

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

Het voortraject kent een uitgebreide inventarisatie, analyse en studie volgens de gevraagde 
methodiek en het voorziene kader met als uitgangspunt de lijst van zonevreemde bedrijven uit het 
GRSP. 

Er is een selectieproces geweest met de gemeentelijke diensten en de hogere overheid om tot een 

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

geldige bouwvergunning is aangetoond. De resultaten door de ontwerper zijn minstens tweemaal 
voorgelegd aan de diensten van de gemeente, de provincie en het gewest voor advies. Het advies 
van departement Omgeving sluit drie bedrijven uit omwille van de strijdigheid zijn met het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV): Eetkaffee Breendonck, Forceville en Bevers. Hubo 
wordt behouden mits een duidelijk uitdoofbeleid binnen de voorschriften.    

 

Zodoende zijn er twaalf bedrijven geselecteerd voor dit RUP Zonevreemde Bedrijven: 

 VDB Energie / PATS Service, Mechelsesteenweg 300 

 Willy’s Moustache, Mechelsesteenweg 302 
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 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 

 Hubo / Plafomat, Breendonkstraat315 

 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 

 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 

 Smet Peter, Kon Astridlaan 8 

 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 

 Wrak, Dendermondsesteenweg 207 

 Inarti, Baeckelmansstraat 52 

 VLAR, Oude Spoorbaan 

 FTS, J. De Blockstraat 62A 

 

In zitting van 15 september 2017 keurde het college van burgemeester en schepen het 

voorontwerp goed voor bovenvermelde bedrijven. Het ontwerp werd, in deze hoedanigheid, 
formeel ingediend bij de Provincie voor plenair overleg en aangeboden aan het departement 
Veiligheidsrapportage met de vraag voor een ontheffing van de MER procedure. 

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

voorlopig worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

In zitting van 5 januari 2018 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van van het 
ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’, bestaande 
uit een verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen. 

In zitting van 23 januari 2018 nam de gemeenteraad volgend besluit:  

- Het ontwerp RUP 4 ‘zonevreemde bedrijven’ voorlopig vast te stellen; 

- Goedkeuring te hechten aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf; 

- Goedkeuring te hechten aan de planMER screening procedurestappen en resultaten; 

Conform artikel 2.2.21 van de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) werd het ontwerp RUP 
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 12/02/2018 tot en met 13/04/2018.  

De opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, werden 
behandeld door de Gecoro in de zitting van 20/06/2018. 

Het verslag van de Gecoro werd ter kennis gegeven aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 17/08/2018. 

Aan het college wordt gevraagd om het RUP 4 zonevreemde bedrijven voor te leggen  aan de 
gemeenteraad ter definitieve vaststelling.  
 
Gelet op de maximale vaststellingstermijn van 180 dagen na het einde van het openbaar 

onderzoek, moet de gemeenteraad voor de 10 oktober 2018 een beslissing nemen, d.i. de 
gemeenteraad van 4 september 2018.  
 
Overwegende dat er geen gemeenteraad is augustus en 04 september 2018 de eerstvolgende 
plaatsvindt, gelet op de vakantieperiode en bouwverlof zal de termijn voor de definitieve 
vaststelling verlengd worden, zoals voorzien in de VCRO.   
 

In zitting van 04 september 2018 nam de gemeenteraad op vraag van het college van 
burgemeester en schepenen volgend besluit: de uiterste termijn (180 dagen) voor de vaststelling 
van het RUP 4 zonevreemde bedrijven, te verlengen met 60 dagen zoals voorzien in de VCRO.  
 
Aan het college wordt gevraagd om het RUP 4 zonevreemde bedrijven voor te leggen  aan de 
gemeenteraad van 23 oktober 2018 ter definitieve vaststelling.  
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Juridische grond 

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

artikel 8, §1 en §2.   
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de in 
bijlage 1 opgenomen kaarten. 
 
Overeenkomst met het studiebureel BVP, Dendermondsesteenweg 563 te B-9070 Destelbergen als 

ontwerper. 
 

Adviezen – argumenten 

 

1. Vaststelling door de gemeenteraad 
De gemeenteraad stelt het RUP zonevreemde bedrijven definitief vast. In het raadsbesluit dienen 

een aantal zaken verplicht opgenomen te worden.  
(1) Lijst op te heffen verkavelingen; 
(2) Lijst met RUP’s en/of BPA’s; 
(3) Buurtwegen  
(4) Waterparagraaf  
(5) Procedure inzake de MER  
(6) Kaart planbaten/planschade/kapitaalschade/gebruikersschade 

 
Met de opmaak van een RUP 4 zonevreemde bedrijven wordt binnen een globale gemeentelijke 
structuurvisie nagegaan in welke mate de bestaande zonevreemde bedrijven in een geëigende 
zonering kunnen opgenomen worden. Dit zonder de draagkracht van de omgeving te schaden en 
rekening houdend met de omliggende bestemmingen. De bedoeling is dan ook om aan de hand 
van grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften deze dynamiek in de hand te houden, 
zonder daarbij de verdere uitbating van de bedrijven in het gedrang te brengen. 

 
(1) Lijst op te heffen verkaveling 

Binnen het plangebied van het RUP zijn geen goedgekeurde verkavelingen gelegen.  Deze regeling 
is niet van toepassing op voorliggend dossier.    
 

(2) BPA 

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

Dat.  Ref. Arohm  Ref. gemeente  Status  

26/09/2006  BPA nr. ‘Fort van 

Breendonk’  

Herzien  

 
(3) Buurtwegen 

Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is binnen deelgebied nr. 2  Willy’s Moustache 
een buurtweg gelegen. Het handelt hierbij over buurtweg nr. 30 (aansluitend op buurtweg nr. 11), 

waarvoor een procedure ter verlegging lopende is. De verlegging werd op 22/08/2017 definitief 
vastgesteld.  
Binnen de grens van het RUP Zonevreemde bedrijven is binnen deelgebied nr. 8 Hoebeek een 
buurtweg gelegen. Het handelt hierbij over buurtweg nr. 17.  
 

(4) Waterparagraaf – Decreet integraal waterbeleid 
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 moet leiden tot een integraal 

waterbeheer en vormt de basis voor de aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen. Het 
voorziet dat er in de strijd tegen de wateroverlast ruimte voor water wordt voorbehouden. 
Daarnaast heeft het ook de bedoeling een betere waterkwaliteit teweeg te brengen en de 
watervoorraden te vrijwaren. 
 
In het decreet worden nog een aantal algemene instrumenten van het integraal waterbeleid 
vastgelegd. Het decreet introduceert de watertoets en stelt dat een overheid die moet beslissen 



6 

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

of aanpassingen dient op te leggen wanneer een schadelijk effect veroorzaakt wordt op de 
kwantitatieve toestand van het grondwater.  
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets 

definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een 
vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 
 
De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan of 
een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de 
watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van 
het plan of het programma. Sinds 22 januari 2015 is een aangepast uitvoeringsbesluit watertoets 

in werking. Dit besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 december 2014.  
 
De watertoets gaat na of er sprake kan zijn van een schadelijk effect zoals vermeld in artikel 
3§2,17° van het Decreet Integraal Waterbeleid: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die 

wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit.” 

 
De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden moet verplicht geraadpleegd worden bij het 
toepassen van de watertoets. Het al dan niet gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied bepaalt 
immers mee of de adviesvraag aan de waterbeheerder verplicht is of niet. 
 
De watertoets is steeds opgenomen in de MER-screening. De kaarten hieromtrent zijn eveneens 
terug te vinden op de plannen ‘Kaartmateriaal’. Verder werd in de toelichtingsnota een hoofdstuk 

opgenomen over de watertoets, en een hoofdstuk inzake Het decreet betreffende het integraal 
waterbeheer.  
 

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

A. Er een passende beoordeling vereist is voor het RUP, tenzij het gaat over een kleine 
wijziging op een voorgaand plan of het een klein gebied van lokaal belang betreft 

én kan aangetoond worden dat het plan geen negatieve aanzienlijke milieu-effecten 

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

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

 
Het RUP ZVB is niet van “rechtswege plan-MER-plichtig” gezien geen van bovengenoemde 
mogelijkheden van toepassing is. Motivering zie toelichtingsnota van het RUP zonevreemde 
bedrijven.  
 
Aanzienlijke milieueffecten 
De effecten worden afgetoetst door een vergelijking tussen de geplande en de huidige toestand per 

bedrijf. De mobiliteitseffecten, die daaruit volgen worden eerst besproken. Waarna ook de 
verschillen in geluid en lucht onderzocht worden.  
De effecten op de bodem worden via de bodemkaart in kaart gebracht, de effecten op van het 
water zitten reeds vervat in de watertoets, welke kort wordt beschreven. Voor natuur maken we 
via de biologische waarderingskaart een inschatting van het effect en of het RUP kan leiden tot het 

al dan niet verdwijnen van waardevolle flora-elementen.  
Landschapselementen (landschapsatlas) en beschermende elementen worden opgelijst. Als laatste 

worden de energievoorraadeffecten en de effecten over de gezondheid en veiligheid van de mens 
kort geschetst naargelang de grootte van de effecten. 
 
Na het beschrijven van deze elementen zal in de conclusie ook de grens- of gewest overschrijdende 
aanzienlijke milieueffecten opgenomen worden. Analyse is terug te vinden in de toelichtingsnota 
van het RUP zonevreemde bedrijven.  

  
 
 

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

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage   
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PLAN-M.E.R.-PLICHT  

 DeelRUP nr. 1 VDB Energie / Saerinvest, Mechelsesteenweg 300 
 DeelRUP nr. 2 Willy’s Moustache/’t Kasteeltje Mechelsesteenweg 302 
 DeelRUP nr. 3 Bodyrepair, Kon Astridlaan 6 
 DeelRUP nr. 4 Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315 

 DeelRUP nr. 5 Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8 
 DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7 
 DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon Astridlaan 8-10 
 DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131 
 DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207 
 DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52 
 DeelRUP nr. 11 VLAR papier, Oude Spoorbaan 

 DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A 
 
Voor alle deelplannen is het volgende van toepassing inzake plan M.E.R.-plicht: 
Het RUP vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd 
in bijlage I, II of III van het project-m.e.r;-besluit van 10 december 2004 en is dus 

screeningsgerechtigd. 

 
A. Overzicht procedureverloop 

 

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 
MER)  

10/04/2017  

Aanschrijven adviesinstanties  27/04/2017  

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

Indiening definitief screeningsdossier  04/12/2017 

Beslissing dienst MER  04/01/2018  

Aanvraag lijst adviesinstanties (Dienst 
MER)  

10/04/2017  

 
B. Overzicht adviezen plan-Mer screening:  

 

Adviesinstantie  Ontvangst  Advies  

OVAM  06/06/2017  Standaardopmerkingen  

ANB (Agentschap natuur en 
bos) 

06/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Departement Landbouw en 
Visserij 

29/05/2017 Geen advies 

AWV (Agentschap wegen en 
verkeer) 

02/06/2017 Voorwaardelijk gunstig 

MOW (Mobiliteit en openbare 
werken) 

22/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

Agentschap onroerend erfgoed 17/05/2017 In eerste instantie ongunstig. 

Na het schrappen van 
deelgebieden gunstig 

Departement omgeving 15/05/2017 Voorwaardelijk gunstig 

SEVESO 22/05/2017 Gunstig 

Agentschap Wonen-
Vlaanderen  

23/05/2017  Gunstig  

 
C. Conclusie 

Op basis van de beschikbare informatie kan worden besloten dat ten gevolge van het RUP 

‘‘Zonevreemde bedrijven’’ geen aanzienlijk negatieve milieueffecten te verwachten zijn. 
Het RUP valt bijgevolg niet onder de plan-MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 
17/04/2007. De voorgestelde milderende maatregelen voorgesteld in dit onderzoek worden 
opgenomen of verwerkt in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
Op 04/01/2018 werd door de dienst MER beslist dat het RUP geen aanleiding geeft tot 

aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.  Dit 
besluit wordt aan het dossier toegevoegd al bijlage.   
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(6) Kaart planbaten/planschade/kapitaalschade/gebruikersschade 

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft, kan de waarde van die 
grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en gebruikersschade zijn financiële regelingen 
waarbij de overheid de waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging 
vergoedt. Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde die gronden 

krijgen door een planwijziging. 
 
In overeenstemming met artikel 2.2.5.,§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moet een 
ruimtelijk uitvoeringsplan een register bevatten van de percelen waarop een bestemmingswijziging 
wordt doorgevoerd of een overdruk wordt aangebracht die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie. 
Het register heeft slechts een informatieve en indicatieve betekenis. Bij de planopmaak wordt geen 

onderzoek verricht naar de eigendomsstructuur van de percelen, noch naar de aanwezigheid van 
mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, noch naar het voorhanden zijn van 
uitzonderingsgronden inzake de genoemde vergoedingen. 
 
Dit register bevat de percelen of delen van percelen waarop mogelijks een vergoedingsregeling van 

toepassing is. De toepassingsmodaliteiten, uitzonderingsgronden en vrijstellingen worden vermeld 

in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.6.1-2.6.7 en in het decreet Grond- en 
pandenbeleid art. 6.2.1 en 6.3. 
 
Bovengenoemd register is weergegeven in de toelichtingsnota van het RUP zonevreemde bedrijven. 
Eveneens is een grafisch plan “Planbaten Planschade” met de verschillende Deel-RUP’s opgemaakt.  
 
Bovengenoemd register is weergegeven in de toelichtingsnota van het RUP zonevreemde bedrijven. 

Eveneens is een grafisch plan “Planbaten Planschade” met de verschillende Deel-RUP’s opgemaakt.  
 
  

2. Gemotiveerd advies Gecoro  
Tijdens het openbaar onderzoek van het RUP 4 ‘zonevreemde bedrijven’, van 12/02/2018 tot en 
met 13/04/2018 werden 3 adviezen en 5 opmerkingen en bezwaren ontvangen.  
 

 

Bespreking van de adviezen: 
 
2.1.  Advies Deputatie Provincie Antwerpen: 
Op 12 april 2018 bracht de deputatie van de provincie Antwerpen een gunstig advies uit over het 
ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” te Willebroek in het 

kader van het openbaar onderzoek. Onder punt 2.1 Bespreking  totaal onder te verdelen in 5 
aandachtspunten of adviezen. Het advies in bijlage nr. 1 gehecht aan de notulen wordt behandeld 
in (1): 
 

(1) 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 5-tal 

aandachtspunten. 
 
2.1.1. Deelgebieden RUP 3  Bodyrepair,  RUP 6 Schelkens en RUP 7 Peter Smet:  
De GECORO neemt kennis van de bezorgdheid van de Provincie m.b.t. ‘kleinhandel’ langs de A12; 
de GECORO is van mening dat kleinhandel in dit deelgebied ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit. 

 
Advies GECORO: 

De GECORO besluit de Raad te adviseren geen wijzigingen in die zin aan te brengen aan 
voorliggend ontwerp van het voorlopig vastgesteld RUP ‘Zonevreemde Bedrijven’.  
 
 
2.1.2. Deelgebied RUP 5 Carré: 
De provincie kan akkoord gaan met de plandoelstellingen van voorliggend RUP (5) maar vraagt om 

de grootte van de parking beter te motiveren. Het is momenteel onduidelijk of de nu voorziene 
ruimte noodzakelijk is. 
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Behandeling bezwaar: 

Met het studiebureel werd nagekeken naar vorm en oppervlakte van de huidige-bestaande parking. 
Op eerste zicht is de parkeerzone zoals voorzien in het deelgebied RUP 5 art.9 kleiner dan huidige 
parking. Aan het studiebureel wordt gevraagd hiervoor een ruimtebalans op te nemen in het 
deelgebied RUP 5. 

 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de bestemmingszone art.9 en daarbij horende voorschriften van het 
deelgebied RUP 5 te behouden; de GECORO adviseert de opname van een ruimtebalans van 
huidige parkings versus parking zoals opgenomen in het deelgebied RUP 5 – art.9. 
 
2.1.3. Deelgebied RUP 9 Kringloopwinkel: 

De provincie kan akkoord gaan dat de bestaande detailhandel kan blijven bestaan op de huidige 
locatie omwille van haar vergund karakter en de historisch gegroeide situatie. 
 De provincie is echter eveneens van mening dat detailhandel voornamelijk aan de kern moet 
voorzien worden. Dit wordt eveneens bevestigd door het GRS. 
De provincie is van mening dat de bestaande detailhandel kan behouden blijven maar dat nieuwe 

detailhandel op deze locatie niet aangewezen is. De provincie stelt daarom een uitdoofscenario 

voor, cfr. deelplan 4, Hubo. 
 
Van uit de gemeente werd de Dendermondsesteenweg weerhouden als locatie voor grotere 
winkeloppervlakten, dit omwille van het mobiliteits- en parkingaspect. 
Huidige vesting is in hoofdzaak een sociaal tewerkstellingsproject. Het gaat niet louter over 
detailhandel, in het gebouw zijn ook opslag en herstellingsruimten voorzien. 
Dit soort activiteiten zijn moeilijk inpasbaar binnen het bestaande fijnmazige handels -en 

wooncentrum.   
 
Advies GECORO: 
De GECORO adviseert voor dit deelgebied RUP 9 geen wijzigingen aan het voorlopig vastgesteld 
RUP aan te brengen. 
 
2.1.4. Deelgebied RUP 10 Inarti: 

De provincie kan principieel akkoord gaan met voorliggend deelplan, maar vindt het een gemiste 

kans dat het principe van verweving tussen bedrijvigheid en andere functies niet verder onderzocht 
wordt. 
De provincie verwijst hier naar de bestemmingsvoorschriften zoals opgenomen voor deelgebied 
RUP 11. 
De GECORO is van oordeel dat de schaalgrootte van het deelgebied RUP 10 Inarti dermate beperkt 

is dat ‘bedrijvigheid’ moeilijk inpasbaar, zelfs met storend zou kunnen werken. De voorzien 
bestemming ‘wonen’ biedt voldoende mogelijkheden tot kleinschalige bedrijvigheid met o.a. vrije 
beroepen enz… Verweving wordt binnen de voorschriften van het RUP niet uitgesloten.  
Advies GECORO: 
De GECORO adviseert voor dit deelgebied RUP 10 geen wijzigingen aan het voorlopig vastgesteld 
RUP aan te brengen. 
 

2.1.5. Deelgebied RUP 11 Vlar papier: 
De Provincie vindt het positief dat de voorliggende zone wordt aangeduid als een woon/werkzone. 
De GECORO volgt dit advies integraal. 
 
 

2.2.  Advies Deputatie Provincie Vlaams Brabant: 
Op 23 maart 2018 bracht de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een gunstig advies uit 

over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” te 
Willebroek in het kader van het openbaar onderzoek. Het advies in bijlage nr. 2 gehecht aan de 
notulen wordt behandeld in (2): 
 

(2) Behandeling GECORO:  de provincie Vlaams-Brabant maakt bij de bespreking onder punt 3. 
algemene opmerkingen met betrekking tot het hoger beleidskader. Het betreft beperkte 

deelgebieden verspreid over het grondgebied van de gemeente dit 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). 
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De GECORO volgt het advies integraal. 

 
 
2.3.  Advies Omgeving Vlaanderen: 
Op 4 april 2018 meldt het departement omgeving dat zij geen advies uitbrengen over het RUP 

‘Zonevreemde Bedrijven’. 
De GECORO neemt hiervan kennis. 
 
 
Overzicht van de opmerkingen en bezwaren: 
 

 Opmerkingen/bezwaren 
 

1 Deelgebied RUP 4 Bodyrepair/ Truyens Advocaten d.d.28/03/2018 

2 Deelgebied RUP 5 Carré, NV Fibor en NV Valenco/ LDR Advocaten d.d. 

27/03/2018 

3 Deelgebied NIET OPGENOMEN IN HET  RUP : 

BVBA Star trading/ Adhemar Advocaten d.d.12/4/2018 

4 Deelgebied RUP 12 NV FTS/De Keuster Casteleyn Advocaten d.d. 

5/04/2018 

5 Deelgebied RUP 8 Hoebeek  - NV Resolve d.d 19/03/2018 
 

 
 

Bespreking opmerkingen en bezwaren 
 
2.4.1. Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 4 Bodyrepair/ Truyens Advocaten 
 
Samenvatting bezwaar: 
In de begeleidende brief vraagt de bezwaarindiener het aanpalende perceel D587, gelegen in 
agrarisch gebied, op te nemen in het RUP en te bestemmen als zijnde KMO –geen bebouwing 

toegestaan. 
Er wordt door de bezwaarindieners verwezen naar het BPA nr. 15 dat van kracht was ten tijde het 

bedrijf zich vestigde op de huidige locatie, maar later vernietigd werd door de raad van state. 
 
Behandeling bezwaar: 
Het bedrijf kan als hoofdzakelijk vergund geacht worden. Het betreffende perceel werd in een 

eerste ontwerp opgenomen binnen het RUP. 
Na verschillende overlegmomenten met zowel de gemeente als de provincie werd besloten de 
waterloop te vrijwaren en de huidig bestaande open ruimte te respecteren. 
Dit perceel kan eventueel terug opgenomen worden in het RUP, mits de nodige maatregelen om de 
waterloop en de open ruimte te beschermen. De vraag stelt zich of dit opportuun is. 
 
Advies GECORO: 

De  GECORO treedt de visie van de gemeente en de provincie bij om de waterloop te vrijwaren en 
de huidig bestaande open ruimte te respecteren. Het plangebied in voorliggende RUP blijft 
ongewijzigd. 
 
2.4.2. Bezwaarschrift Deelgebied RUP 5 Carré, NV Fibor en NV Valenco/ LDR Advocaten   

 
Samenvatting bezwaar: 

In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener dat de publiciteitsvoorschriften onvoldoende 
afgestemd zijn op de exploitatie van een discotheek. Er wordt aangehaald dat de huidig bestaande 
publiciteit reeds een grotere opp. inneemt dan wat toegestaan wordt binnen het RUP. De vraag 
wordt gesteld minimaal de huidige oppervlakten te kunnen blijven hanteren 
 
Behandeling bezwaar: 

De algemene voorschriften voor publiciteit werden op vraag van de gemeente en overige 
adviesorganen aangevuld met de vigerende wetgeving inzake publiciteit. Zo ook werd de beperking 
van 20% van de totale opp. van de voorgevel in bespreking met de gemeente opgenomen. 
Dit voorschrift kan aangepast worden specifiek voor Carré, gezien de functie als horecabedrijf. 
Daarbij echter de kanttekening dat de vigerende wetgeving steeds gerespecteerd zal moeten 
worden. 
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In die zin kunnen de voorschriften zoals opgenomen in het bezwaar overgenomen worden, mits 

eveneens de vigerende wetgeving opgenomen wordt in het specifieke voorschrift voor Carré. 
 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert, gelet op bestaande of in de toekomst gewijzigde vigerende wetgeving 

inzake publiciteit, geen wijzigingen in de voorliggende voorschriften aan te brengen; het gevaar 
bestaat immers dat er een onverenigbaarheid zou kunnen  ontstaan tussen de voorschriften van 
het RUP en de huidige of toekomstige vigerende regelgeving. 
 
 
2.4.3. Bezwaarschrift  Deelgebied NIET OPGENOMEN in het RUP –  BVBA Star Trading/ 
Adhemar Advocaten 

 
Samenvatting bezwaar:  
In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener Adhemar advocaten, optredende voor BVBA Star 
Trading dat het bedrijf niet opgenomen werd in het RUP zonevreemde bedrijven. Zij betwisten dit 
gegeven. 

Er wordt gesteld dat, ondanks het GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’ nog steeds een deel van de 

percelen beschikbaar blijven om economische activiteiten op uit te oefenen. 
 
Behandeling bezwaar: 
Dit projectgebied wordt sterk geraakt door het GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’. In die mate dat 
van het bouwvolume voor bijna 90 % binnen dit GRUP valt, en dus zo goed als onbruikbaar zal 
worden. 
Daarnaast kent het huidig perceel geen degelijke ontsluiting, noch worden bewijzen aangeleverd 

van hoofdzakelijk vergunde bouwvolumes en/of functies. Het bezwaar stelt tot slot dat een deel 
van de percelen in eigendom volgens het gewestplan alsnog gelegen zijn in industriegebied. 
Onderhavig RUP wijzigt niets aan deze bestemming, de basisrechten zoals voorzien in het decreet 
worden voor dit bedrijf NIET geschaad. 
Daarom stelt de vraag zich of het zinvol is dit deelgebied alsnog op te nemen in het RUP. Enerzijds 
dient er rekening gehouden te worden met de vergunningstoestand waarop huidig nog geen zicht 
is, anderzijds moet de bereikbaarheid van het bedrijf in rekening gebracht worden. Tot slot zal 

GRUP ‘Brabantnet sneltram A12’ een groot deel van dit deelgebied overschrijven. 

 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de contouren van het plangebied in het voorlopig vastgesteld RUP 
‘Zonevreemde bedrijven’ te behouden. 
 

2.4.4. Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 12 NV FTS/De Keuster Casteleyn Advocaten  
 
Samenvatting bezwaar:  
In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener De Keuster Casteleyn Advocaten, optredende 
voor NV FTS,  de juistheid van de bestaande toestand, met name de afstand van de gebouwen tot 
de waterloop, in vraag. 
Daarnaast wordt gemeld dat er nog 2 woningen aanwezig zijn in de huidig bestaande bouwvolumes 

aansluitend aan het woongebied. Deze zijn gelegen op de eerste verdieping, maar zijn niet in 
eigendom van het bedrijf. 
Tot slot wordt aangehaald dat groenbuffer naar het woongebied geen bemating kent. 
Behandeling bezwaar: 
De plannen zijn huidig ingetekend op de kadasterplannen. Daarbij moet echter ook gesteld worden 

dat de huidige bestaande toestand op het terrein niet noodzakelijk overeenkomt met de juridisch 
vastgelegde grenzen van de waterloop. De loop van de waterloop kan doorheen de jaren door 

onderhoud of andere invloeden gewijzigd zijn. 
Voor wat betreft de woningen kan eventueel in de voorschriften voorzien worden dat er steeds 2 
woningen kunnen gerealiseerd worden binnen het deelgebied. De vraag stelt zich of dit wenselijk is 
in industriegebied. 
De aanpassing die inhoud dat de voorschriften van het industriegebied gelden tot herbouwing en 
de nieuwbouw van de bouwvolumes is zinvoller. Dit om de bestaande woningen binnen het 

deelgebied te vrijwaren zolang deze bewoond zijn, gezien het bouwvolume niet herbouwd kan 
worden zolang de woningen bewoond zijn, maar het toch nog steeds de zekerheid geeft dat er naar 
de toekomst toe een groenbuffer gerealiseerd zal worden. 
De afmetingen van de groenbuffer kunnen zoals voorgesteld opgenomen worden in de 
voorschriften. Indien gewenst kunnen ook afmetingen op het grafisch plan voorzien worden. 



12 

Sowieso werd wel reeds een schaalbalk per deelgebied aangebracht, zodat op het grafisch plan 

gemeten kan worden. 
 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de voorschriften van het deelgebied RUP 12 te behouden, met name het 

voorzien van één bedrijfswoning; voor de al dan niet vergunde woningen op de eerste verdieping 
adviseert de GECORO een uitdoofscenario gekoppeld aan de levensduur van huidige gebouwen. 
Algemeen adviseert de GECORO dat bijkomende bematingen van de groenbuffers op het grafisch 
plan RUP ‘Zonnevreemde bedrijven’ worden toegevoegd. 
 
2.4.5. Bezwaarschrift  Deelgebied RUP 8 Hoebeek  - NV Resolve  
 

Samenvatting bezwaar: Tot op heden is het deelgebied grotendeels gelegen in industriegebied, 
en voor een klein deel in landbouwgebied. In de begeleidende brief stelt de bezwaarindiener dat 
het RUP zonevreemde bedrijven het deelgebied totaal niet ontwikkelbaar maakt door de beperking 
in het aantal bedrijven dat toegestaan wordt. 
Gevraagd wordt vele kleine KMO-units toe te staan in verschillende verzamelgebouwen. Daarnaast 

wordt een hogere bouwhoogte gevraagd en een versoepeling van de eis tot waterdoorlatende 

verharding. 
 
Behandeling bezwaar: 
Het deelgebied RUP 8 Hoebeek werd in eerste instantie opgenomen met als doel de NV Hoebeek als 
bedrijf te bevestigen op zijn huidige locatie. Gedurende de procedure van het RUP kwam het bedrijf 
onder een curatele te staan. 
Daarop volgend stemden de hogere overheden ermee in het projectgebied nog steeds op te 

nemen, gezien de overgang van industrie naar KMO.  
Dit is op zich reeds een toegift, gezien een RUP ‘Zonevreemde bedrijven’ moet handelen over 
bestaande, hoofdzakelijk vergunde bedrijven. 
Volgend hierop werd de mogelijkheid geopperd de site onder te verdelen in een aantal bedrijven 
van kleiner formaat. 
Dit werd tijdens het pre-plenair overleg van 10/05/2017 gevolgd, waarbij een opdeling van de site 
een mogelijkheid werd, met de beperking dat de percelen niet te klein mochten worden, en dat 

bijkomend het mobiliteitsprofiel niet overschreden mag worden. 

Zo werd door de hogere overheden aangehaald dat naar de toekomst toe de rechtstreekse 
ontsluiting van de Breendonkstraat naar de A12 zou worden verwijderd. Hierdoor werd gewezen op 
het beperken van het aantal bedrijven dat zich op de site kan vestigen, en bij uitbreiding het 
realiseren van 1 gemeenschappelijke ontsluitingsweg, en het voorzien van gemeenschappelijke 
parking. 

Een aanpassing van de voorschriften kan, maar deze wijziging blijft best zo klein mogelijk. Het lijkt 
ons aangewezen dat de gemeente naar het bedrijf toe communiceert dat deze aanpassing kan, 
maar dat er een mogelijkheid bestaat dat de hogere overheden (Provincie, ruimte Vlaanderen, 
AWV en/of MOW) in beroep gaan tegen deze wijziging, waardoor dit deelgebied RUP 8 geschorst 
kan worden.  
Wijzigingen aan de bouwhoogtes of een versoepeling van de eis tot waterdoorlatende verharding 
worden niet door de GECORO weerhouden. 

Onderstaand een voorstel tot een beperkte tegemoetkoming met betrekking tot de voorschriften 
van dit deelgebied. 
 
Advies GECORO: 
De  GECORO adviseert de voorschriften van het deelgebied RUP 8, art.8.1 “zone voor KMO-

bebouwing toegestaan” als volgt aan te passen: 
‘Wanneer het projectgebied wordt opgedeeld in meerdere percelen worden de verschillende 

entiteiten ontwikkeld via een verzamelgebouw, zal het gehele projectgebied ontsloten worden via 
één gemeenschappelijke ontsluitingsweg, en zal een gemeenschappelijke parking gerealiseerd 
worden.  
Elke individuele entiteit kent een minimale perceelsoppervlakte van 3.000 m².  
Het maximale aantal entiteiten binnen het projectgebied wordt vastgelegd op 5 individuele 
entiteiten. Het is eventueel mogelijk de verschillende entiteiten verder op te delen in afzonderlijke 

units. 
Het perceel dat wordt ingenomen door een individuele entiteit (bedrijfsverzamelgebouw) mag niet 
worden opgesplitst in kleinere percelen. 
Het bedrijfsverzamelgebouw kan bestaan uit één of meerdere gebouwen (units) die dienen te 
fungeren als 1 geheel.  
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Per bedrijfsverzamelgebouw kan maximaal 1 conciërge woning worden voorzien met een maximale 

bruto bouwvolume van 1.000 m³.’  
 
 
2.5. Algemeen gemotiveerd advies Gecoro aan de gemeenteraad 

 
De gecoro geeft, met eenparigheid van stemmen, een algemeen gunstig advies over het 
voorliggend ontwerp RUP zonevreemde bedrijven, rekening houdend met bovenstaande 
opmerkingen en verwerkingen.  
 
 
De Gemeenteraad wordt geadviseerd goedkeuring te hechten aan het advies van de GECORO van 

20/06/2018 en dit advies te volgen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 

Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney Ugurlu, Lars 

Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van en maakt het  gemotiveerd advies van de Gecoro zich eigen. 
Het advies van de Gecoro bevat: een bundeling en coördinatie van alle adviezen, opmerkingen en 
bezwaren, de integrale adviezen van de deputatie en van het departement, de behandeling van de 
adviezen en opmerkingen en bezwaren, waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen. 
 
Artikel 2 

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

Artikel 3 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de geformuleerde watertoets en waterparagraaf. 
  
Artikel 4 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de planMER screening procedurestappen en resultaten.  
 
Artikel 5 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘zonevreemde 
bedrijven – DeelRUP nr. 1  VDB Energie/Saerinvest, Mechelsesteenweg 300, bestaande uit een 
verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen, definitief vast te stellen. 
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Artikel 6 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 2  Willy’s Moustache/’t Kasteeltje, Mechelsesteenweg 302, bestaande uit 
een verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

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

definitief vast te stellen.  
 
Artikel 8 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 4  Hubo/Plafomat, Breendonkstraat 315, bestaande uit een verordenend 

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

de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 9 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 5  Carré, Kon. Leopoldlaan 2-8, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 

vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 10 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 6 Schelkens, Kon. Astridlaan 7, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 

vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 

definitief vast te stellen.   
 
Artikel 11 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 7 Smet Peter, Kon. Astridlaan 8-10, bestaande uit een verordenend 

grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 12 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 8 Hoebeek,  Baeckelmansstraat 131, bestaande uit een verordenend 

grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
definitief vast te stellen.   
 
Artikel 13 

De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 9 Wrak (Ecoso), Dendermondsesteenweg 207, bestaande uit een 

verordenend grafisch plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een 
toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) zijn opgenomen, definitief vast te stellen.   
 
Artikel 14 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 

bedrijven’ – DeelRUP nr. 10 Inarti, Baeckelmansstraat 52, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 
definitief vast te stellen.   
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Artikel 15 

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

definitief vast te stellen. 
 
Artikel 16 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’ – DeelRUP nr. 12 FTS, J. De Blockstraat 62A, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin de 
vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) zijn opgenomen, 

definitief vast te stellen.   
 
Artikel 17 
De gemeenteraad besluit het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde 
bedrijven’, op basis van het gemotiveerd advies van de Gecoro, 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. 
 
Artikel 18 
De gemeenteraad besluit de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) nr. 4 ‘Zonevreemde bedrijven’ over te maken aan de deputatie van de provincie Antwerpen 
en aan de Vlaamse Regering.  

 

 

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

4. IVAREM - Buitengewone Algemene Vergadering - 7 december 2018 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Ons bestuur werd met  aangetekend schrijven van IVAREM, ontvangen op 3 september 2018 
uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van vrijdag 7 december 2018 om 17u30. 
De vergadering zal plaats hebben in Vergaderzaal Themis, Administratieve gebouw IVAREM, 
Leuvensesteenweg 443D, Muizen.  

 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Wijziging van de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) 
3. Volmacht om de statuten van de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) te coördineren 
4. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 7 
december 2017. 

 

Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013: 
- Sofie Deloof – raadslid – zal aanwezig zijn 
- Herman Moeremans – raadslid  
- Michel Eeraerts – raadslid 

 

Juridische grond 

De nieuwe gemeentewet. 
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Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

 
De omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van  
Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, 
betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 200 

1 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het  
administratief toezicht op de gemeenten/steden. 
 
Artikel 39 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, het 
ontwerp van statutenwijziging door de vennoten moet  

worden voorgelegd aan hun respectieve raden. 
 
Artikel  59  van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking waarbij bepaalt  wordt 
dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene 
vergadering en dat van lid  van de andere organen. 

 

Het Gemeentedecreet. 
 
De statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene 
vergadering op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 
2007, 30 november 2007, 26 juni 2009, 17 december 2010, 13 december 2013, 17 juni 2016 en 
15 december 2017. 
 

Het lidmaatschap van de Gemeente van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Document VVAV1800011, houdende het ontwerp tot wijziging van de statuten van de  
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM), zoals 
vastgesteld door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in zitting van 
24 augustus 2018. 
 

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. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2013, houdende de aanduiding van de 
vertegenwoordigers van ons bestuur. 
 
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). 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Rudi Kennes, Carla Steenackers 
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Voor de fractie Vlaams Belang onthouden zich: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De Gemeenteraad: 

 
Artikel 1:  
neemt kennis van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2018. 
 
Artikel 2: 
hecht zijn goedkeuring aan het door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM voorgestelde ontwerp van wijziging van de titel en artikels 1, 2, 3, 4.1, 6, 10, 11, 15, 16, 

18, 22, 22.2, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42 en 47 van de statuten, waarover de 
buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM zal 
beraadslagen en beslissen op 7 december 2018.  
 
Artikel 3: 
verleent aan zijn afgevaardigde in de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2018 

van de intergemeentelijke vereniging IVAREM het mandaat om te beraadslagen en te beslissen 

overeenkomstig voormeld besluit. 
 
Artikel 4:  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
 

IVA Innova 

5. Overdracht wegenis verkaveling Ceresstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Op 8 januari 2010 werd door het college van burgemeester en schepenen de vergunning met 
referte V20090009 (5.00/12040/142025.4) voor een verkavelingsaanvraag (Ceresstraat) 

afgeleverd na voorafgaand gunstig advies van het Bestuur van de Stedenbouw en de Ruimtelijke 
Ordening van de Provincie Antwerpen aan "Vastgoed Management Associatie", in het kort "V.M.A.", 
naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen;  

 

 

Feiten en context 

 

Ingevolge het “algemeen reglement op het bouwen “de dato 27 juli 1953 artikel 15-1° en 2° bijzondere 

voorwaarden tot het openen van wegen: 

1) Kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 

2) De verplichting van der aanvragers , om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen zal de verkavelaar de wegenis en infra 

kosteloos aan de gemeente overdragen; 

  

"Vastgoed Management Associatie", in het kort "V.M.A.", naamloze vennootschap, met maatschappelijke 

zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan 13C, ondernemingsnummer 0435.781.705 heeft de 

gemeente verzocht om over te gaan tot het verlijden van een bestuurlijke akte tot overdracht (afstand) 

van de wegenis van de verkaveling “Ceresstraat. 

 

 

Juridische grond 

 

Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 

administratief toezicht op de gemeenten; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het algemeen reglement op het bouwen de dato 27 juli 1953; 

 

 

Adviezen – argumenten 

 

Gelet op het huidige engagement en verantwoordelijkheid van de gemeente met betrekking tot het 

onderhoud en het beheer van de publieke domein in de verkaveling en gelet op de wetgeving en 

bepalingen onder art.65 van de Vlaamse Wooncode is het verlijden van de bestuurlijke akte van afstand 

met de verkavelaars slechts de regularisatie van een feitelijke toestand; 

Gelet op het feit dat deze verkaveling vergund werd en waarbij de  vergunning gekend is onder ref.nr. 

V20090009 (5.00/12040/142025.4); 

 

De overdracht houdende: 

 

1) de kosteloze overname van de  gronden zijnde de wegbedding van de verkaveling “Ceresstraat” 

met een oppervlakte van 8 a 68 ca , gekend als het kadastraal perceel gelegen te Willebroek 4de 

afdeling, Sectie B, nr. 425/R/5;  

 

2) Al de bestaande infrastructuurwerken uitgevoerd op de hierboven beschreven grond, zijnde: de 

rijweg, riolering, inritten, parkeerstroken en groenaanleg; 

 

 

Financiële gevolgen 

 

In de huidige beleidsperiode zijn in de meerjarenplanning de nodige budgetten  voorzien voor het 

structureel onderhoud aan voetpaden en wegenis in de gemeente;  

Er wordt voor het onderhoud van voormelde wegenis  geen bijkomend personeel ingezet; 

De overname en toevoeging van de wegenis aan het openbaar domein is kosteloos; 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Seney 

Ugurlu, Lars Van Aken, Irena Hermans, Marina De Wit 

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Anita Moens, 

Rudi Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Vlaams Belang stemmen voor: Dirk De Smedt 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan: 

 

Artikel 1   

de kosteloze overname van de  gronden zijnde de wegbedding van de verkaveling “Ceresstraat” met een 

oppervlakte van 8 a 68 ca , gekend als het kadastraal perceel gelegen te Willebroek 4de afdeling, Sectie 

B, nr. 425/R/5, inclusief de bestaande infrastructuurwerken uitgevoerd op de hierboven beschreven grond, 

zijnde: de rijweg, riolering, inritten, parkeerstroken en groenaanleg; 
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Artikel 2 

het ontwerp - in bijlage -  van de  bestuurlijke akte van afstand; 

  

Artikel 3 

het college van burgemeester en schepenen te machtigen en gelasten met de ondertekening en verdere 

uitvoering van het dossier; 

 
 

6. Aankoop notariswoning met burelen Kerkstraat 1A en de woning Kerkstraat 

3 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 

 

In de vorige legislaturen werd het project “Willebroek Morgen” opgestart, het IVA INNOVA heeft vanuit 

haar missie actief gezocht naar opportuniteiten die de realisatie van “Willebroek Morgen” voorbereiden en 

faciliteren; 

 

In vorige jaren werden reeds de pastorij en enkele woningen in de Stationsstraat, de kine-woning, de tuin 

van de familie Schurmans en eigendommen gelegen aan de Schoolweg aangekocht; 

 

Ook voor de realisatie van het huidige Administratief Centrum (AC) werden door het IVA INNOVA de 

nodige gronden (vroegere Jongensschool + 2 woningen) aangekocht; 

 

Onlangs werden met het oog op de realisatie van de projecten “Huis van de Vrije Tijd” (cluster centrum en 

cluster site De Schalk) door het IVA INNOVA nog eigendommen verworven langsheen de August Van 

Landeghemstraat 103-105 (aangrenzende aan het “oud gemeentehuis); 

 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden in het kader van mogelijke “opportuniteiten” die 

zich onverwacht aandienen kredieten voorzien; 

 

 

Feiten en context 

 

Tijdens de zomermaanden is het notariskantoor “Geassocieerde notarissen Yves Van Noten en Hilde 

Verholen” overgebracht naar haar nieuwe locatie aan de Fabrieksstraat op de site De Naeyer; 

 

De notariswoning met burelen – Kerkstraat 1A en de woning  - Kerkstraat 3 is in eigendom van de 

vennootschap PROVANY BVBA met ondernemingsnummer 0466 487 549, maatschappelijke zetel te 2880 

Bornem Victor De Witstraat 38,  ; 

 

Op informele wijze heeft notaris Yves Van Noten het IVA INNOVA op de hoogte gebracht van de intentie 

tot verkoop van voormelde panden door de vennootschap PROVANY BVBA; 

 

In deze context heeft het IVA de mogelijke opportuniteiten voor verwerving onderzocht; 

 

Ingevolge de bereidwilligheid van de eigenaar tot eventuele opstart van verkoopsonderhandelingen werd 

mits akkoord van de eigenaar door het IVA het Landmeetkundig studie- en expertise  bureau Jan Foqué 

belast met de opmaak van een schattingsverslag; 
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Juridische grond 

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 

bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen; 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen; 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht; 

 

 

Adviezen – argumenten 

 

Door de strategische centrumligging en rechtstreekse aansluiting met het gemeentelijk patrimonium 

(directe aansluiting met het Administratief Centrum) is de verwerving van de voorgestelde notariswoning 

met burelen Kerkstraat 1A en de naastgelegen woning Kerkstraat 3 een opportuniteit; 

 

Via de woning Kerkstraat nr. 3 zou een bijkomende en rechtstreekse ontsluiting met de ingesloten 

binnenkoer van het Administratief Centrum (AC) gerealiseerd kunnen worden; 

 

Gelet op  het feit dat steeds meer organisatorische-bestuurstaken aan de gemeenten worden 

overgedragen is de voorziening van bijkomende ruimte in de toekomst aangewezen; 

 

Gelet op de clustering AC met het geplande project “Huis van de Vrije Tijd” is het opportuun rechtstreeks 

aangrenzende eigendommen te verwerven en toe te voegen aan de ”projectgronden” dit met het oog op 

extra-of bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden; 

 

Op basis van het deskundig onderzoek van het goed en de toetsing aan de diverse waarderingsmethodes  

door het Landmeetkundig studie- en expertise  bureau Jan Foqué werd de huidige marktwaarde van het 

goed bepaald op € 675.000,00; 

 

Door het IVA werd na onderhandeling een ‘informeel’ bod van € 650.000,00 aan de eigenaars 

overgemaakt; 

 

De eigenaar, PROVANY BVBA met ondernemingsnummer 0466 487 549, maatschappelijke zetel te 2880 

Bornem Victor De Witstraat 38, heeft ingestemd met het bod en hiervoor een verkoopbelofte 

ondertekend; 

 

De verkoopbelofte omvat de verkoop van de notariswoning met burelen gelegen aan de Kerkstraat 1A  te 

Willebroek, 1ste afdeling sectie A nr.  833/P met een totale oppervlakte van +/- 250m² en de woning 

gelegen aan de Kerkstraat 3  te Willebroek, 1ste afdeling sectie A nr.  833/N  met een totale oppervlakte 

van +/- 65m², eigendom van PROVANY BVBA , ondernemingsnummer 0466 487 549 met 

maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Victor De Witstraat 38, dit tegen de gezamelijke prijs van € 

650.000,00 

 

 

Financiële gevolgen 

 

Beschikbare kredieten: 

 

LEEF 003004016/BI:062090/AR:2600000 voor 2018: €352.000 beschikbaar - opportuniteiten 
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LEEF 001002010/BI:061090/AR:2600000 voor 2018: €483.627 beschikbaar – Willebroek morgen fase 3 

(aankoop panden centrum) 

 

Voornoemde budgetten worden samenbracht onder de actie LEEF 003004016 (opportuniteiten); 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  

 

Artikel 1 

De aankoop van de notariswoning met burelen gelegen aan de Kerkstraat 1A  te Willebroek, 1ste 

afdeling sectie A nr.  833/P met een totale oppervlakte van +/- 250m² en de woning gelegen aan 

de Kerkstraat 3  te Willebroek, 1ste afdeling sectie A nr.  833/N  met een totale oppervlakte van 

+/- 65m², eigendom van PROVANY BVBA , ondernemingsnummer 0466 487 549 met 

maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Victor De Witstraat 38, dit tegen de gezamelijke prijs van 

€ 650.000,00; 

 

Artikel 2  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de 
gemeente zal optreden bij het verlijden der akte; 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Waarnemend Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 


