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GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 JANUARI 2017 

NOTULEN 

 
AGENDA : 

 

Openbare zitting : 

 

01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Facility - Aankoop werktuigdrager met werktuigen - wijze van 

gunnen : onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunningswijze 

03 Ondersteunende diensten - Facility - Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem - 

wijze van gunnen : open offerteaanvraag - Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

04 Bouwen en wonen - Milieu - Aanpassen premiereglement dakisolatie en gevelisolatie 

05 Bouwen en wonen - Openbare werken - Project Geerhoek Pidpa - Goedkeuring 

ontwerpdossier 

06 Bouwen en wonen - IVA Innova - Toewijzing restperceel Baeckelmansstraat 49 

07 Bouwen en wonen - IVA Innova - Verwerving restperceel hoek Kebbinglei 

08 Bouwen en wonen - IVA Innova - Vestiging erfdienstbaarheid Mutualiteitsstraat 

09 Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop en concessie percelen Boomsesteenweg 

10 Leven en reizen - Sport - Goedkeuring jaar- activiteitenverslag & jaarrekening 2015 

projectvereniging WIKA 

11 Leven en reizen - Sport - Goedkeuring budget 2017 projectvereniging  WIKA 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

 
TREINSTATION WILLEBROEK 
   
 
Puntenop de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 
VERHOGING KLANTVRIENDELIJKHEID  
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GEMEENTERAAD VAN 24 JANUARI 2017 

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, Van Lerberghe Jan, Reyntiens Griet, Eeraerts Kevin, 
Eeraerts Michel, Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu Seney, Deloof 
Sofie, Moerenhout Ronald, De Smedt Dirk, Dezaeger Nils, Van Aken Lars, Serrien Thierry, Hermans 
Irena, raadsleden en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Oner Murat, raadslid 
 

Raadslid Desmedt Dirk wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20 uur. 
Hij wenst de toehoorders en de leden van de gemeenteraad een voorspoedig nieuw jaar. 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
  
 
De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
20 december 2016. 
 
Zoals afgesproken bij het laatste punt van de vorige zitting geven de schepen Huyghe en 
Vanwelkenhuysen de stand van zaken m.b.t. de aanvraag tot exploitatie van een gokkantoor 
aan de Boomsesteenweg. Het dossier van de  bestemmingswijziging is volledig verklaard op 5 
januari en de termijn loopt. Er is advies gevraagd aan de brandweer. De opmaak van de 
verordening is gestart en kan vermoedelijk in de vergadering van maart worden behandeld. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten - Facility - Aankoop werktuigdrager met werktuigen –  
           wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure met bekendmaking – 
           Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De werktuigdrager met bijhorende werktuigen wordt aangekocht in het kader van het Proper Willebroek 
programma en zal hoofdzakelijk worden ingezet om onkruid te verwijderen op verhardingen. Om maximaal 
gebruik te kunnen maken van deze machine, voorzien we om nog enkele extra werktuigen ervoor aan te 
kopen zoals een frontklepelmaaier, een grasmaaipan en een sneeuwborstel om fietspaden te ruimen in de 
winterdienst. 
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Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° 
d (limiet van € 209.000,00 excl. btw niet overschreden). 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Adviezen  
 
In het kader van de opdracht “Aankoop werktuigdrager met werktuigen” werd een bestek met nr. 2016/118 
opgesteld door de Facilitaire dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 111.570,24 excl. btw of € 134.999,99 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  0  nee         X  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 446.448,48 Actie: LEEF001999006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2430000/020000 2017 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit : 
 
Art. 1 - De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht 

“Aankoop werktuigdrager met werktuigen”, opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. 
De raming bedraagt € 111.570,24 excl. btw of € 134.999,99 incl. 21% btw. 
 
Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking. 
 
Art. 3 - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

 
Eenparig akkoord 
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03   :   Ondersteunende diensten - Facility - Aankoop vrachtwagen met container- 
            haaksysteem - wijze van gunnen : open offerteaanvraag - Goedkeuring  
            lastvoorwaarden en gunningswijze 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De containerwagen dient vervangen te worden gezien de leeftijd van de huidige wagen (16 jaar) en hier in de 
nabije toekomst wel nogal wat (hoogoplopende) kosten aan te verwachten zijn. De huidige containerwagen is 
dus eigenlijk versleten.  
Dit geldt evenzeer voor de zoutstrooier, eveneens 16 jaar oud, die we gelijk mee vervangen. De huidige kan 
waarschijnlijk nog wel een tijd mee, maar deze kan dan als reserve achter de hand worden gehouden. 
 
 
Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
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. 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2. 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
 
Adviezen  
 
In het kader van de opdracht “Aankoop vrachtwagen met containerhaaksysteem” werd een bestek met nr. 
2016/119 opgesteld door de Facilitaire dienst. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 239.669,42 excl. btw of € 290.000,00 incl. 21% btw. 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag. 
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  0  nee         X  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 446.448,48 Actie: LEEF001999006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2430000/020000 2017 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit.  
 
Art. 1 - Het bestek met nr. 2016/119 en de raming voor de opdracht “Aankoop vrachtwagen met 
containerhaaksysteem”, opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd.  
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De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 239.669,42 excl. btw of € 290.000,00 incl. 21% btw. 
 
Art. 2 - Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 
Art. 3 - De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
 
Art. 4 - Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees 
niveau. 
 
Raadslid Serrien verwijst naar zijn vraag in de commissie om naar een milieuvriendelijk voertuig te 
zoeken. Het is mogelijk 95 % minder fijn stof te produceren en aan te sluiten bij de acties die de 
gemeente binnen het klimaatactieplan heeft beslist. Het sluit ook aan bij de gedachte achter de 
invoering van een lage emissiezone. Een milieuvriendelijker wagen zou kunnen  tanken in Boom en  
kan hiermee 550 km rijden. Hij vraagt het bestek in die zin aan te passen. 
 
De burgemeester verwijst naar het antwoord van de diensten in de commissie. Dergelijke aankoop 
vergt ook een aanzienlijke investering in een brandstofinstallatie. Het is niet evident om telkens buiten 
de gemeentegrenzen te gaan tanken en de voorgestelde voertuigen moeten reeds aan een aantal 
strenge milieunormen voldoen. In het kader van het klimaatactieplan zal men wel overgaan tot de 
vervanging van enkele andere wagens door elektrische voertuigen. 
 
25 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Vlaams Belang / Onafhankelijk raadslid) 
 1 stem tegen (Groen) 
 
 
 

04   :   Bouwen en wonen - Milieu - Aanpassen premiereglement dakisolatie en  
           gevelisolatie 

  
 
Motivering  
 
Voorgeschiedenis 
 
In de gemeenteraadszitting van 26 januari 2016 werd voor de laatste maal een aanpassing uitgevoerd aan 
het premiereglement voor dakisolatie, toen werd de premie voor gevelisolatie toegevoegd. 
 
De vorige aanpassing dateerde al van 25 februari 2014. 
 
 
Feiten en context 
 
In uitvoering van het actieplan van de burgemeestersconvenant, meer bepaald van acties 5.6, 5.11, 5.14, 
5.17-5.18 werd in januari 2016 voorgesteld het premiereglement tot isoleren van de woning door dakisolatie 
uit te breiden met gevelisolatie. 
 
Nu wordt voorgesteld om enkele aanpassingen door te voeren zodat er meer duidelijkheid is voor de burger 
betreffende de regelgeving. Verder wordt ook geopteerd om enkel een factuur te vragen en geen offerte meer 
omdat dit geen extra waarde biedt voor de vervollediging van een dossier en dit een administratieve 
vereenvoudiging betreft voor de burger.  
 
 
Juridische grond 
 
GR 26 januari 2016 – toevoegen premie gevelisolatie aan premiereglement dakisolatie 
GR 25 februari 2014 -  Laatste aanpassing premiereglementen; 
GR 21 mei 2013 tot deelname aan de klimaatneutrale organisatie 2020; 
GR 13 juni 2014 tot goedkeuring van het actieplan ter uitvoering van de klimaatneutrale organisatie 2020; 
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GR 16 december 2014 tot deelname aan de burgemeestersconvenant; 
GR 24 november 2015 tot goedkeuring van het actieplan ter uitvoering van de burgemeestersconvenant. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het reglement werd aangepast (bijgevoegd in bijlage 1). De wijzigingen werden in het rood aangeduid. 
Belangrijkste wijzigingen: 

1. Er wordt enkel een factuur gevraagd en geen offerte én factuur meer. 
2. Er wordt een schets en/of foto gevraagd van de geïsoleerde oppervlakte om nog duidelijker te kunnen 

bepalen of iemand recht heeft op een premie of niet.  
3. Er wordt uitgebreider ingegaan op de regelgeving betreffende de eisen voor zowel dak- als 

muurisolatie 
 
Er wordt de mogelijkheid ingebouwd om de aanvraag in te dienen tot einde maart van het jaar volgend op het 
lopend dienstjaar. Dit om toe te laten dat werken die op het einde van het jaar worden uitgevoerd toch in 
aanmerking komen voor het bekomen van de premie. 
 
Ook het aanvraagformulier werd aangepast (bijgevoegd in bijlage 2), ook hier werden de belangrijkste 
wijzigingen in het rood aangeduid. 
Belangrijkste wijzigingen: 

1. Er wordt nog enkel een factuur gevraagd en geen offerte én factuur meer 
2. De definitie voor lambdawaarde van spouwmuurisolatie wordt duidelijker gespecifieerd  

 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Er worden geen extra financiële middelen voorzien. De uitgave valt onder het bedrag dat momenteel voorzien 
wordt voor de premie voor dak- en/of muurisolatie. Mogelijk dient dit wel te worden verhoogd via 
begrotingswijziging, afhankelijk van het stijgende succes van de premies. 
 
 
Besluit :  
 
Artikel 1: 
Goedkeuring te hechten aan de wijziging van het premiereglement. 
 
Artikel 2: 
De premie wordt voorzien binnen het bestaande budget. Indien nodig wordt via budgetwijziging bijkomend 
krediet voorzien. 
 
Artikel 3: 
Een afschrift van dit premiereglement wordt overgemaakt aan: 

- Provinciegouverneur van Antwerpen 
- Igemo - Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen 

 
Eenparig akkoord 
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05   :   Bouwen en wonen - Openbare werken - Project Geerhoek Pidpa - Goedkeuring  
           ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Pipda voorziet in het oude deel van de Geerhoek, gelegen achter de Delhaize aan de Mechelsesteenweg, 
een afkoppelingsproject.  De gemeente wenst te participeren in dit project om meteen ook de volledige 
bovenbouw in dit deel van de Geerhoek te vernieuwen. 
 
In de gemeenteraad van 22 maart 2016 werd goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst met 
Pidpa, inclusief de ontwerpopdracht door Pidpa toevertrouwd aan studiebureau Gowaco, voor het uitwerken 
van het ontwerp voor dit project. 
 
 
Feiten en context 
 
Nu wordt ook het definitief ontwerpdossier voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van dit project ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
Het ingediende ontwerpdossier kwam tot stand na de nodige overlegmomenten met diverse betrokken 
partijen, alsook na een eerste voorstelling van het project aan de bewoners.  De opmerkingen die tijdens deze 
overlegmomenten werden geformuleerd alsook de suggesties van de bewoners werden voor zover 
integreerbaar in het ontwerp weerhouden/verwerkt. 
 
De raming bedraagt voor het gemeentelijk aandeel € 62.947,42 excl. btw.  Inclusief btw, erelonen, 
meerwerken,… kan dit bedrag oplopen tot circa € 90.000,00, voorzien binnen het krediet voor de heraanleg 
van voetpaden,… .  De derdebetalersregeling is voor dit project niet van toepassing aangezien het project 
wordt uitgevoerd als ‘kleine uitbreiding’.   
 
 
Juridische grond 
 
In de gemeenteraad van 22 maart 2016 werd goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst met 
Pidpa, inclusief de ontwerpopdracht door Pidpa toevertrouwd aan studiebureau Gowaco, voor het uitwerken 
van het ontwerp voor dit project. 
 
Door studiebureau S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Willebroek, werd, in onderaanneming 
van studiebureau Gowaco, een ontwerpbundel opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken 
binnen het project Geerhoek;  
  
Het gemeentelijk aandeel voor de werken wordt geraamd op circa € 90.000,00 incl. btw, erelonen, 
meerwerken,… ; 
 
Deze kredieten zijn reeds voorzien in de meerjarenplanning binnen het krediet voor de heraanleg van 
voet- en fietspaden; 
 
De werken zullen worden gegund aan de hand van een open aanbesteding; 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 13 januari 2017 kennis van het 
ontwerpdossier. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Waar mogelijk 
werden opmerkingen, suggesties,… reeds verwerkt in het definitieve ontwerp. 
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Financiële gevolgen 
 
De werken worden geraamd op € 90.000,00 incl. btw, erelonen, meerwerken,… .  In de meerjarenplanning is 
er voor dit project € 90.000,00 voorzien binnen de kredieten voor de heraanleg van voet- en fietspaden. 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van het project Geerhoek, opgesteld door studiebureau S.Bilt bvba, en waarvan het gemeentelijk 
aandeel € 90.000,00 incl. btw, erelonen en meerwerken bedraagt; 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke diensten opdracht te geven over te gaan tot een open aanbesteding voor het aanstellen van 
een aannemer voor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

06   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Toewijzing restperceel Baeckelmansstraat 49 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In 1995 werden middels een onteigeningsprocedure in opdracht van de Regie voor Grondbeleid de 
hoekpercelen aan de Baeckelmansstraat en J. De Blockstraat verworven (eigendommen van mevr. 
Sprimont); deze gronden zijn braakliggend (vroeger bebouwd met krotwoningen en bouwvallige stallingen); 
 
De percelen grond en opstallen werden destijds onteigend ter bestrijding van leegstand en verkrotting, de 
aanleg infrastructuurwerken ter hoogte kruispunt Baeckelmansstraat-J. De Blockstraat en bijkomend  
“betaalbare kavels” voor nieuwbouw aan de plaatselijke bevolking aan te bieden 
 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn in overeenstemming met het BPA nr.1 Kanaalzone KB 22/07/1980 
en voorzien in compacte doch voldoende ruime bouwvolumes; 
 
Het verkavelingsontwerp werd de dato 15 april 2011 en met referentie 5.00/12040/1420246.2 door RUIMTE 
EN ERFGOED – ANTWERPEN goedgekeurd; 
 
 
Feiten en context 
 
De oppervlakte op kavelniveau situeert zich tussen  232 en 392m², dit met de bedoeling “betaalbare” kavels 
te kunnen aanbieden;  
 
Hiervoor werd de verkoopprijs per vierkante meter bepaald op de som gelijk aan 85% van de venale waarde 
bouwgrond per vierkante meter, geschat door de Ontvanger der Registratie en Domeinen; In concreto 
bedroeg de verkoopprijs € 255,00  per m² (geschatte grondprijs € 300,00/m² x 85%); 
 
Gelet op de herontwikkelingsmogelijkheden van de woningen nrs. 5 en 7 aan de J. De Blockstraat en de 
oppervlaktebeperking 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; 
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Bij onderzoek naar mogelijke ontwikkeling van voornoemde resterende perceel bestaat de mogelijkheid 
achterliggende restpercelen aan te bieden aan de respectievelijke kavels 3, 4 en 5 van de verkaveling 
langsheen de Baeckelmansstraat, dit met behoud van de herontwikkelingspotenties voor de woningen nrs.5 
en 7 aan de J. De Blockstraat; 
 
 
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; 
 
Gelet de op de verkavelingsvergunning de dato 15 april 2011 en met referentie 5.00/12040/1420246.2; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Bij onderzoek naar mogelijke ontwikkeling van voornoemde resterende perceel bestaat de mogelijkheid 
achterliggende restpercelen aan te bieden aan de respectievelijke kavels 3, 4 en 5 van de verkaveling 
langsheen de Baeckelmansstraat, dit met behoud van de herontwikkelingspotenties voor de woningen nrs.5 
en 7 aan de J. De Blockstraat; 
 
Gelet op het schattingsverslag de dato 2 mei 2013 dat hiervoor door Landmeetkundig studie- en 
expertisebureau BVBA Jan Foqué werd opgemaakt; 
 
Overwegende dat een grondwaarde van € 99,00 marktconform en aanvaardbaar is; 
 
Overwegende dat de gemiddelde oppervlakte van de aangeboden achterliggende restpercelen plusminus 
120m² bedraagt; 
 
Overwegende dat de totale verkoopprijs zal bepaald worden door de juiste oppervlakte na opmeting en 
afpaling te vermenigvuldigen met de geschatte grondwaarde van € 99,00 per m²; 
 
Overwegende dat voor de achterliggende restpercelen een opmetings- en afpalingsplan werd de dato 14 
maart 2014 door Landmeetkundig  studie – en vastgoedbureel Jan Foqué BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 
Willebroek;  
 
Gelet dat de overige restpercelen loten  2 en 3 reeds eerder aan de aangelanden verkocht werden; 
 
Aan de nieuwe eigenaars van de woning gelegen Baeckelmansstraat 49 werd het desbetreffende 
achterliggende en aansluitende restperceel (LOT 4) aangeboden tegen  dezelfde voorwaarden als LOTEN 2 
en 3; 
 
Door de eigenaars, de heer en mevrouw Tim Van Breedam – Yana Augustus, van de voorliggende woning 
Baeckelmansstraat 49 werd ingevolge het aanbod gunstig gereageerd en hebben zij op 2 januari 2017 
hiervoor een aankoopbelofte ondertekend; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De verkoop van deze percelen is opgenomen in de meerjarenplanning van het IVA INNOVA onder het artikel 
verkoop van restpercelen; 
 
De verkoop van voorgestelde  restpercelen genereerd een opbrengst van plusminus €  12.573,00; 
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Besluit 
 
goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de verkoop van een achterliggend restpercelen kadastraal gekend als “LOT 4” met oranje omranding 
aangeduid op het opmetings- en afpalingsplan de dato 14 maart 2014 opgemaakt door Landmeetkundig  
studie – en vastgoedbureel Jan Foqué BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, 5

de
 afdeling sectie A nr. 

378/T/5/deel(378/E/6/P0000 na prekad) dit met een gemeten oppervlakte van 127m²  tegen de totale prijs van 
de grondwaarde van € 99,00 per m² vermenigvuldigd met de opgemeten oppervlakte  toe te wijzen aan de 
heer en mevrouw Tim Van Breedam – Yana Augustus, wonende te Willebroek Baeckelmansstraat 49; 
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere samenstelling van het  dossier en  
de uitvoering van de verkoop der percelen; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

07   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verwerving restperceel hoek Kebbinglei 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het meerjarenplan staat onder de actie Leef 003004007 het “Project inbreiding verkaveling Dorpsstraat”; 
 
De realisatie van deze actie is budgettair opgenomen vanaf dit dienstjaar 2017; 
 
 
Feiten en context 
 
Vorig jaar werd in voorbereiding van de realisatie van de actie Leef 003004007 het “Project inbreiding 
verkaveling Dorpsstraat” voorbereidende studiewerk verricht: 
 

 de opmeting en afpaling van de beschikbare terreinen; 

 de mobiliteitsaspecten, toegang auto’s, brandweer en de verbinding met trage wegen; 

 aansluitmogelijkheden riolering en eventuele aansluiting oppervlakte water op bestaande grachten of 
waterlopen; 

 voorontwerpen van de kavelindeling en woontypologieën; 

 parkeermogelijkheden, groen en recreatie binnen de verkaveling; 
 
Dit resulteerde in voorlopige maar realistische voorontwerpen waarbij de bezetting zal variëren tussen 
plusminus 15 tot 18 woongelegenheden; 
 
De toegang voor het gemotoriseerd verkeer zal plaatsvinden via de bestaande aansluiting op de kruising 
Kebbinglei met de Kalkberg; 
 
 
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; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De geplande verkaveling “inbreiding Dorpstraat” zal worden ontsloten via de bestaande  voorziene aftakking 
aan de Kruising Kalkberg met Kebbinglei 42; 
 
Deze aftakking is tevens voorzien van een riolering om de toekomstige verkaveling op aan te sluiten; 
 
Het huidige tracé van deze aftakking is voldoende gedimensioneerd om de geplande verkaveling op veilige 
en toelaatbare wijze te ontsluiten, dit echter zonder voetpad; 
 
Om een kwalitatieve ontsluiting te realiseren is het IVA INNOVA van mening dat de aanwezigheid van een 
voetpad een minimale vereiste is; 
 
Na onderzoek en opmetingen ter plaatse is gebleken dat om voormelde voetpad te realiseren een beperkte 
inname van de private hoekkavel (Kebbinglei 42) noodzakelijk is; dit met een plusminus breedte van 1.20m; 
 
Met het oog op de eventuele realisatie van voormelde voetpad heeft het IVA met de eigenaars van het 
eigendom Kebbinglei 42, de heer en mevrouw Carlo Lauwers – Albertine De Vlegelaer, een verkennend 
gesprek gevoerd; 
 
De voormelde eigenaars waren bereidwillig om een beperkte verkoop van een randperceel te overwegen; 
 
Aan het studiebureel Jan Foqué, tevens belast met het ontwerp van de verkaveling “inbreiding Dorpstraat”, 
werd gevraagd de ontsluiting te ontwerpen met een voetpad en op die wijze de eventuele grondinname van 
het privaat perceel Kebbinglei 42 te begroten; 
 
In het opmetingplan de dato 13 december 2016 opgesteld door BVBA Jan Foqué Bezelaerstraat  128 te 
Willebroek, werden randpercelen lot 1B, lot 2 en lot 3 met een totale oppervlakte van 57 m², delen van het 
perceel Kebbinglei 42 - 4de afdeling sectie B nr. 150/X/3 als te verwerven beschouwd; 
 
De verwerving van de voormelde randpercelen lot 1B, lot 2 en lot 3 met een totale oppervlakte van 57 m² 
werd voorgesteld aan de eigenaars de heer en mevrouw Carlo Lauwers – Albertine De Vlegelaer; 
 
Gelet op de huidige bestemming en het strategisch belang van deze grondinname werd de prijs van de 
verwerving op € 20.000,00 geraamd; 
 
De eigenaars de heer en mevrouw Carlo Lauwers – Albertine De Vlegelaer geven hun akkoord aan de 
verkoop van de randpercelen lot 1B, lot 2 en lot 3 met een totale oppervlakte van 57 m², delen van het 
perceel Kebbinglei 42 - 4

de
 afdeling sectie B nr. 150/X/3 - zoals aangeduid op het opmetingsplan de dato 13 

december 2016 opgesteld door BVBA Jan Foqué, tegen de prijs van € 20.000,00; 
 
Zij ondertekenden hiervoor een verkoopbelofte; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De uitgave voor de verwerving is opgenomen onder de actie Leef 003004007, AR 2620007, Bi 061090; 
 
Voor dit jaar, 2017, werd onder voornoemde actie een investeringsuitgave voorzien van € 456.000,00; 
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Besluit 
 
goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de aankoop van de randpercelen lot 1B, lot 2 en lot 3 met een totale oppervlakte van 57 m², delen van het 
perceel Kebbinglei 42 - 4

de
 afdeling sectie B nr. 150/X/3 - zoals aangeduid op het opmetingsplan de dato 13 

december 2016 opgesteld door BVBA Jan Foqué Bezelaerstraat  128 te Willebroek, eigendom van de heer 
en mevrouw C. Lauwers – A. De Vlegelaer wonende Kebbinglei 42 Willebroek , dit tegen de som van  
€ 20.000,00; 
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere samenstelling van het  dossier en  
de uitvoering; 
 
Eenparig akkoord 
 
Raadslid Serrien heeft bedenkingen over het mobiliteitsaspect. Nu staan er vele geparkeerde 
wagens, zeker bij gebeurtenissen zoals een begrafenis. Er was in de commissie sprake van 15 
tot 18 woningen en uit een voorstudie zouden een dertigtal kavels mogelijk zijn. Hij vraagt de 
gelegenheid te gebruiken om meer energiezuinige woningen, groene ruimte en 
parkeergelegenheid te genereren. 
 
Schepen Huyghe antwoordt dat het dossier gaat over de aankoop van grond om de doorgang 
te verbeteren en een voetpad aan te leggen. De discussie over het aantal kavels en daar op 
aansluitend mobiliteit hoort bij de verkavelingsaanvraag. De geciteerde cijfers zijn schattingen 
die moeten worden getoetst aan het begrip “goede ruimtelijke ordening”. Voor de bebouwing 
zelf zullen de strengere EPB waarden van toepassing zijn . 
Voor het raadslid gaf men de indruk zich te beperken tot 15 tot 18 kavels en nu is dat niet 
duidelijk meer. Hij wordt daar in gevolgd door het raadslid K. Eeraerts.  
 
De schepen preciseert dat het om een gemeentelijke verkaveling gaat die niet zal streven naar 
een maximaal aantal kavels. 
                      
 
 

08   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Vestiging erfdienstbaarheid Mutualiteitsstraat 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het perceel 1ste afdeling sectie A nr. 550/A/4 maakt deel uit van het vastgoedpatrimonium van het IVA 
INNOVA-gemeente Willebroek;  
 
 
Feiten en context 
 
Ingevolge de hernieuwingsprojecten van de SM voor Volkshuisvesting aan de Hoge Heide, Vakbondsstraat , 
Acacialei en Mutualiteitsstraat voorzien de nutsmaatschappijen nieuwe en grotere elektriciteit- en gascabines; 
 
Om de toegang, plaatsing en onderhoud aan de leidingen en de cabines vraagt de nutsmaatschappij 
IVERLEK, opdrachthoudende vereniging onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 58, een 
erfdienstbaarheid ten hunner gunste op het perceel 1ste afdeling sectie A nr. 550/A/4; 
 
In huidige en feitelijke toestand vormt het perceel 1

ste
 afdeling sectie A nr. 550/A/4 de voortuinen van de 

bestaande woningen Mutualiteitsstraat, deze woningen zijn eigendom van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek; 
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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 
 
Om de toegang, plaatsing en onderhoud aan de leidingen en de cabines mogelijk te maken vraagt de 
nutsmaatschappij  IVERLEK opdrachthoudende vereniging onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven, 
Aarschotsesteenweg 58 een erfdienstbaarheid ten hunner gunste op het perceel 1ste afdeling sectie A nr. 
550/A/4; 
 
Nutsmaatschappij IVERLEK opdrachthoudende vereniging onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven, 
Aarschotsesteenweg 58 heeft  het kantoor Verhaegen-Eekhaut-Verlinden, Geassocieerde Notarissen 
Molenstraat 6/B -  2870 Puurs aangesteld om samen met andere eigendomsoverdrachten ter plaatse deze 
erfdienstbaarheid  op het perceel 1ste afdeling sectie A nr. 550/A/4 in een akte op te nemen; 
 
In huidige en feitelijke toestand vormt het perceel 1

ste
 afdeling sectie A nr. 550/A/4 de voortuinen van de 

bestaande woningen Mutualiteitsstraat, deze woningen zijn eigendom van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek; 
 
Voormelde erfdienstbaarheid heeft een oppervlakte van 27m² zoals aangeduid in gele arcering op het 
opmetingsplan de dato 19/02/2014, opgesteld door Drawing Assistance BVBA Landmetersbureel gevestigd 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout; 
 
Voorgestelde erfdienstbaarheid is van algemeen nut; 
 
In huidige toestand heeft het perceel 1

ste
 afdeling sectie A nr. 550/A/4 geen economische of verhandelbare 

waarde; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De vestiging van de erfdienstbaarheid heeft geen financiële gevolgen; 
 
 
Besluit 
 
goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de vestiging van een erfdienstbaarheid op het perceel 1

ste
 afdeling sectie A nr. 550/A/4 voor plaatsing, ligging 

en onderhoud leidingen en voor toegang van het personeel en materiaal voor en ten gunste van de 
nutsmaatschappij  IVERLEK opdrachthoudende vereniging onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 
houdende de intergemeentelijke samenwerking, met maatschappelijke zetel te 3012 Leuven, 
Aarschotsesteenweg 58,  dit met een oppervlakte van 27m² zoals aangeduid in gele arcering op het 
opmetingsplan de dato 19/02/2014, opgesteld door Drawing Assistance BVBA Landmetersbureel gevestigd 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout 
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Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere samenstelling van het  dossier en  
de uitvoering; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

09   :   Bouwen en wonen - IVA Innova - Verkoop en concessie percelen  
            Boomsesteenweg 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In navolging van de Brownfieldconvenant Willebroek Noord werd tussen partijen op 10 juli 2007 een Publiek 
Publieke Samenwerkingsovereenkomst  en een Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst afgesloten; 
 
In artikel 17 § 1 van de Publiek Publieke Samenwerkingsovereenkomst werden een aantal engagementen 
aangegaan door de NV Waterwegen en Zeekanaal dit met betrekking tot de realisatie ontsluiting “complex 
Boulevardbrug” en het “bedrijventerrein Willebroek Noord”; 
 
In artikel 19 § 1 van de zelfde samenwerkingsovereenkomst engageert de NV Waterwegen en Zeekanaal 
zich tevens tot de investeringen met betrekking tot het kade gebonden maken van bedrijfsterreinen en de 
herinrichting van een gedeelte van de Boomsesteenweg met het oog op de verbetering van de kade-
infrastructuur; 
 
In artikel 17 van de zelfde samenwerkingsovereenkomst engageren diverse publieke partners, zo ook de 
gemeente Willebroek, tot de noodzakelijke grondafstanden van hun openbaar domein en delen wegenis 
(Hoeikensstraat en Boomsesteenweg); 
 
 
Feiten en context 
 
Middels diverse briefwisseling werd het IVA INNOVA en de gemeente Willebroek aangeschreven door de NV 
Waterwegen en Zeekanaal met betrekking tot de verwerving van percelen  in Willebroek Noord;  
 
Deze  verwevingen kaderen in de uitvoering van voornoemde Publiek Publieke  en Publiek Private 
samenwerkingsovereenkomsten; 
 
In casu gaat het over percelen aan de Linker Oever (LO) van het kanaal ter hoogte van het 
ontsluitingscomplex Boulevardbrug en een perceel parallel aan de Boomsesteenweg ter hoogte van de 
huidige loskade aan het kanaal; 
 
In opdracht van de NV Zeekanaal en Waterwegen werd voor deze percelen een opmetingsplan opgesteld, 
met plannummer 10-48C de dato 08/07/2011; 
 
Deze opmeting omvat twee percelen, met name: 
 

 LOT 1 en1’:  gelegen te  Willebroek kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nr. 50/L/2 (waarbij 
lot1’ zonder nummer), met een gezamenlijke oppervlakte van 2.116m²; 

 LOT 2 :  gelegen te Willebroek Boomsesteenweg, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nr. 
37/G met een oppervlakte van 9.854m²; 

 
Voor de vervreemding van beide percelen werden alle randinformatie en randvoorwaarden inmiddels 
onderzocht en vervuld o.a. : 

 bodemattesten 

 schatting door het aankoopcomité  
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 tracé ontsluitingsweg tussen Hoeikensstraat en Boomsesteenweg 

 tracé verbinding waterloop 6.03.13 enz… 
 
LOT 1 en1’:  maakt momenteel deel uit van het ontsluitingscomplex Boulevardbrug LO (berm en wegenis) 
 
LOT 2 :  is momenteel een braakliggende strook grond (deels berm) tussen de Boomsesteenweg en een 
privaat bedrijfsperceel (VIABUILD), ook ligt de huidige bedding van de waterloop 6.03.13 nog gedeeltelijk op 
dit perceel; 
 
 
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 
 
Gelet op de specifieke eigenschappen , ligging en bestemming van LOT 1 en 1’ en het LOT 2 wordt gekozen 
voor een gedifferentieerde aanpak voor de vervreemding van beide percelen; 
 
LOT 1 en 1’ wordt gekozen voor de verkoop: 
Gelet op het feit dat de waardering van LOT 1 en 1’, in opdracht van de NV Waterwegen en Zeekanaal, 
uitgevoerd werd door het aankoopcomité te Mechelen; 
 
Overwegende dat de waardering ten bedrage van € 53.000,00 billijk is gelet op de ligging, bestemming, 
niveauverschillen en vorm waardoor het perceel LOT 1 en1’ niet zelfstandig ontwikkeld kan worden en enkel 
dienstig is tot de aanleg van berm en wegenis (feitelijke toestand)aan het ontsluitingscomplex Boulevardbrug 
LO; 
 
Overwegende dat het perceel LOT 1 en 1’ geen deel uitmaakt van het strategisch gemeentelijk patrimonium 
geeft het IVA INNOVA een gunstig advies aan de verkoop van LOT 1 en 1’ met een gezamenlijke oppervlakte 
van 2.116m², in gele kleur aangeduid op het plan ref.nr. 10-48C de dato 08/07/201, gelegen te  Willebroek 
kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nr. 50/L/2 (lot1’ zonder nummer) dit tegen de schattingsprijs van 
het aankoopcomité ten bedrage van € 53.000,00; 
 
LOT 2 wordt gekozen voor de concessieovereenkomst van lange duur: 
Het perceel aangeduid als “LOT 2” met een oppervlakte van 9.854m², in gele kleur aangeduid op het plan 
ref.nr. 10-48C de dato 08/07/201, gelegen te Willebroek Boomsesteenweg, kadastraal gekend als 1ste 
afdeling sectie A nr. 37/G heeft anders dan LOT 1 en 1’ wel ontwikkelingsmogelijkheden; 
 
Omwille van de strategische ligging en de herbestemming -en ontwikkelingsmogelijkheden stelt het IVA 
INNOVA voor voormelde perceel niet te verkopen doch middels een concessieovereenkomst ter beschikking 
te stellen aan de NV Waterwegen en Zeekanaal; 
 
Gelet op het feit dat tot op heden de Boomsesteenweg ter hoogte van de loskade LO nog steeds in gebruik is 
als gemeentelijke wegenis en dat het sluitstuk omleiding waterloop 6.03.13 weldra maar tot op heden nog niet 
gerealiseerd is blijft de exploitatie van het perceel LOT 2 (1ste afdeling sectie A nr. 37/G) momenteel 
onmogelijk; 
 
In overleg met de NV Waterwegen en zeekanaal stelt het IVA INNOVA voor een getrapte vergoeding op te 
nemen in de concessieovereenkomst: 
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 Voor de basisvergoeding (bij economische exploitatie) wordt als referentie de vergoeding gehanteerd 
die momenteel toegepast wordt op het aan de NV INDAVER in opstal gegeven gemeentelijk 
bedrijfsterrein, met name € 2,70/m²/jaar; 

 

 In afwachting van de economische exploitatie van voornoemd perceel zal de NV Waterwegen en 
Zeekanaal een verlaagde vergoeding verschuldigd zijn van € 1,00/m²/jaar; 

 
De concessievergoeding wordt jaarlijks onderworpen aan de index; 
 
Om een economisch aantrekkelijke concessie te kunnen verlenen aan toekomstige exploitanten wordt een 
duurtijd van 35 jaar vooropgesteld; 
 
Tussen partijen werd een ontwerp van concessieovereenkomst opgesteld, dit ontwerp wordt aan de Raad ter 
goedkeuring voorgelegd; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De verkoop van voorgestelde  restpercelen Lot 1+1’genereert een opbrengst van €  53.000,00; 
 
De concessieovereenkomst genereert minimaal :  zonder economische exploitatie   €  9.854,00 
       met economische exploitatie    € 26.605,80 
Deze vergoeding is jaarlijks aan te passen aan de index 
 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de verkoop van een perceel wegenis en gracht(berm) “LOT 1 en 1’” met een gezamenlijke oppervlakte van 
2.116m², in gele kleur aangeduid op het plan ref.nr. 10-48C de dato 08/07/201, gelegen te  Willebroek 
kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nr. 50/L/2 (lot1’ zonder nummer) tegen de totale prijs van € 
53.000,00 aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek; 
 
Artikel 2   
het ontwerp van concessieovereenkomst met de NV Waterwegen en Zeekanaal, oostdijk 110 te Willebroek, in 
bijlage aan dit Raadsbesluit, houdende de exploitatie van het perceel “LOT 2” met een oppervlakte van 
9.854m², in gele kleur aangeduid op het plan ref.nr. 10-48C de dato 08/07/201, gelegen te  Willebroek 
Boomsesteenweg, kadastraal gekend als 1ste afdeling sectie A nr. 37/G en dit met een duur van 35 jaar; 
 
Artikel 3 
de vergoeding voor de concessieovereenkomst van het perceel aan de Boomsesteenweg, kadastraal gekend 
als 1ste afdeling sectie A nr. 37/G bedraagt bij concessie zonder economische exploitatie  €1,00/m²/jaar en 
met economische exploitatie  € 2,70/m²/jaar, de vergoeding wordt jaarlijks aan de index onderworpen; 
 
Artikel 4   
het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere samenstelling van het  dossier en  
de uitvoering van de verkoop en concessieovereenkomst; 
 
Eenparig akkoord 
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10   :   Leven en reizen - Sport - Goedkeuring jaar- activiteitenverslag & jaarrekening  
            2015 projectvereniging WIKA 

  
 
Motivering   
 
Voorgeschiedenis  
 
In de gemeenteraad van 26/11/2002 werd goedkeuring gehecht aan de statuten en het huishoudelijk 
reglement van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Projectvereniging WIKA met zetel te 
1880 Kapelle-op-den-Bos, Marktplein 27, met als opdracht de exploitatie van het zwembad met 
hetzelfde adres. 
De jaarrekening en het jaarverslag worden jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van beide 
participerende gemeenten. 
Op de gemeenteraad van 23 september 2008 werd de verlenging van de projectvereniging WIKA met ingang 
van 1 januari 2009, voor een periode van 6 jaar, goedgekeurd. 
Op de gemeenteraad van 16 december 2014 werd de verlenging van de projectvereniging met ingang van 1 
januari 2015, voor een periode van 5 jaar, goedgekeurd. 
 
 
Feiten en context  
 
Op de raad van bestuur van 2 juni 2016 werd met algemene stemmen 
- het jaar- en activiteitenverslag van de projectvereniging WIKA, dienstjaar 2015, die integraal deel uitmaken 
van deze beslissing goedgekeurd;  
- de jaarrekening, dienstjaar 2015, na kennisname van het verslag van de accountant (Christiaan Meesters 
van 17 mei 2016), voorlopig aanvaard. 
 
 
Juridische grond 
 
Decreet interlokale samenwerking van 06/07/2011 en de wijzigingen bij decreet van 18 januari 2013 
(B.S. 15 februari 2013).  
De statuten van de projectvereniging, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 november 
2002 en gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 16 december 2014. 
Het huishoudelijke reglement van de projectvereniging WIKA, goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 26 november 2002 en gewijzigd in de gemeenteraadsziting van 16 
december 2014. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Advies financieel beheerder:  
In het budget van 2015 werd € 198.000,00 (AR 6590000 -  ACTIEPLAN VRIJ001003 - ACTIE 
VRIJ001003006)  voorzien voor de bijdrage in het exploitatieverlies van WIKA. Uiteindelijk werd er       
€ 198.000,00 vastgelegd en betaald overeenkomstig interne gemeentelijke afspraken. 
 
Overeenkomstig afspraken wordt er opnieuw in het budget  2016 (AR 6590000 - ACTIEPLAN 
VRIJ001003 - ACTIE VRIJ001003006)  € 198.000,00 voorzien, daar dit de afgesproken maximum 
bijdrage omvat. 
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Besluit :  
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaar- en activiteitenverslag 2015 en de 
jaarrekening 2015 van de projectvereniging WIKA, na kennisname van het bijhorende verslag van de heer 
Christian Meesters, accountant WIKA, en besluit deze beide ter goedkeuring voor te leggen aan de 
gemeenteraad van 24/1/2017. 
 
24 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 2 onthoudingen (Vlaams Belang / Onafhankelijk raadslid) 
 
 
                      

11   :   Leven en reizen - Sport - Goedkeuring budget 2017 projectvereniging WIKA 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De statuten van de projectvereniging WIKA, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 26 november 
2002 - gewijzigd op de gemeenteraad van 23 september 2008. 
De statutaire bepalingen (inzonderheid artikel 4), waarbij beide participerende gemeenten zich 
verbonden hebben om, in het kader van de projectvereniging de kosten en opbrengsten, voortvloeiend 
uit de realisatie van dit project bepalen op basis van gelijkheid onderling te delen en ten laste te 
nemen. 
 
 
Feiten en context 
 
Op 17/11/2016 werd bijgevoegd budget 2017 voorlopig vastgesteld  door de raad van bestuur  van de 
projectvereniging WIKA 
 
 
Juridische grond 
 
Het decreet van 9/07/2001 houdende intergemeentelijke samenwerking. 
Volgens de statuten van projectvereniging WIKA dient het budget onderworpen te worden aan de 
goedkeuring van de gemeenteraden van de participerende gemeenten. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Op de gemeenteraad van 16/12/2014 werd besloten om jaarlijks in het budget een niet-indexeerbaar bedrag 
van € 198.000,00  te voorzien als bijdrage in de exploitatiekosten van het zwembad De Druppelteen. 
Deze dotatie moet toelaten om  de personeels- en werkingskosten van de projectvereniging te 
dekken. 
 
Advies financieel beheerder 
Gunstig advies. 
Overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 16/12/2014  wordt er in het budget 2017  
€ 198.000,00 voorzien daar dit het afgesproken maximum bijdrage omvat. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
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Besluit :  
 
Het college van burgemeester en schepenen besluit kennis te nemen van het budget dienstjaar 2017 van de 
projectvereniging WIKA, zoals het op 17/11/2016 voorlopig werd vastgesteld door de raad van bestuur, en 
beslist dit ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 24/1/2017 voor te leggen. 
Het college legt hiervoor een bedrag van  € 198.000,00 vast op (AR 6590000 - ACTIE VRIJ1003006)  
 
24 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 2 onthoudingen (Vlaams Belang / Onafhankelijk raadslid) 
 
 
                      

BP   :   Bijkomende punten 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, onafhankelijk raadslid, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

TREINSTATION WILLEBROEK 
   
Als milieuvriendelijke gemeente moeten we het openbaar vervoer zoveel mogelijk promoten.  
 
Tegenover elk voordeel staat er echter ook een nadeel en in dit geval bestaat dit nadeel uit, het in 
zeer koude periodes aan een halte staan wachten tot de bus of de trein aankomt. Nochtans is er  voor 
de Willebroekse treinreiziger een mogelijke oplossing. Het treinstation biedt dan wel niet meer zoals in 
het verleden al zijn diensten aan, er zijn nog wel steeds ruimten die kunnen gebruikt worden om 
tijdens barre winterdagen te schuilen. In Bornem hebben ze dit goed begrepen en daar is van 
maandag tot vrijdag tussen 5u30 en 18u een ruimte geopend. 
 
Mijn vraag: 
  
Is het bestuur de gedachte genegen om met de NMBS in dialoog te gaan betreffende dit voorstel? 
 
Schepen Spiessens antwoordt: 
 
Ik verwijs naar mijn vorig antwoord op de vraag naar de bestemming van het stationsgebouw. 
Omtrent de herbestemming van het stationsgebouw werd een werkgroep opgericht die enkele 
voorstellen uitwerkte (ontmoetingsplaats jeugd en herstelpunt voor fietsen i.k.v.. sociale 
tewerkstelling en gebruik voor allerhande culturele activiteiten). De voorstellen werden niet 
weerhouden door de NMBS. Nadien zijn de gesprekken hierover stilgevallen door afwezigheid 
van de verantwoordelijke bij de NMBS.  
 
Ondertussen hebben we weet dat Flexstations (een projectoproep van Flexpack / vzw Klein-
Brabant) met het idee gestart is om stationsgebouwen die gesloten zijn opnieuw open te 
stellen voor het publiek. Niet onder de gewone vorm zoals we deze kennen, maar als sociale 
ontmoetingsplaats voor pendelaars, reizigers, passanten en buurtbewoners. We willen deze 
mogelijkheid in de werkgroep bekijken om het gebouw weer tot leven te roepen. 
 
Begin februari staat er een overleg ingepland met NMBS en Infrabel waarop dit punt 
geagendeerd staat en roepen we hiervoor ook opnieuw de gemeentelijke werkgroep samen. 
Raadslid K. Eeraerts vindt dit initiatief 100% beter en hoopt dat de NMBS er in zal meewerken. 
 
Raadslid Serrien vraagt de raadsleden de enquête van Flexpack in te vullen. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV 
 
Recent ging de Gedelegeerd Bestuurder van W&Z NV met welverdiend pensioen. 
 
Wij lezen dat de Vlaamse Regering van die gelegenheid gebruik maakt om de twee overgebleven 
waterwegbeheerders in Vlaanderen – W&Z NV en de NV De Scheepvaart, met hoofdzetel in Hasselt – 
samen te voegen tot de Vlaamse Waterweg NV. 
 
Wij vernemen eveneens dat het eigenlijk de bedoeling is dat W&Z NV opgaat in de NV De 
Scheepvaart (David neemt hier letterlijk Goliath over) en dat de leidend ambtenaar van NV De 
Scheepvaart de nieuwe grote baas wordt van de fusiemaatschappij, die haar hoofdzetel zal krijgen in 
Hasselt. 
 
Onze vragen:  
 

1. Klopt deze informatie? 
2. Wat is de impact van deze beleidsbeslissing van de Vlaamse Regering op de technische en 

administratieve hoofdzetel van W&Z NV in Willebroek, op korte, middellange en lange termijn 
voor Willebroek? 

3. Welke stappen heeft het gemeentebestuur gezet om de hoofdzetel van de fusiemaatschappij 
in Willebroek te houden/naar Willebroek te brengen en waarom hebben deze pogingen 
blijkbaar geen succes gehad? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
1) Ja, deze informatie is correct. 
2) Er werd informeel overleg gepleegd met WenZ waar bevestigd werd dat de administratieve 

zetel zou verhuizen naar Hasselt en er geen impact zou zijn op de tewerkstelling in 
Willebroek. 

3) Informeel overleg (begin september 2016) met de bevoegde Vlaams minister Ben Weyts 
volstonden niet om de administratieve hoofdzetel in Willebroek te houden. De minister 
bevestigde (informeel) midden september 2016 de beslissing van de Vlaamse Regering 
inzake de verhuis van de administratieve hoofdzetel naar Hasselt. Aangevuld met de 
mededeling dat dit geen impact zou hebben op de werkgelegenheid van de huidige 
operationele werking in Willebroek.  
Formeel is onze gemeente op de hoogte sinds 30 november 2016 (per brief).  

Het gemeentebestuur zal de bevoegde Vlaams minister aanschrijven om te herinneren aan het 
belang van de centraal operationeel gelegen (technische) zetel in Willebroek. 
 
Eveneens is een overleg voorzien met de waarnemende gedelegeerd bestuurder waarbij de 
gevolgen van de fusie verder aan bod zullen komen. 
 
Het raadslid vindt het antwoord verwarrend. Blijkbaar is er geen voorafgaand overleg of 
consultatie geweest en is er alleen iets over het behoud van de werkgelegenheid gezegd.  
 
De burgemeester stelt dat er geen wijziging tegenover de huidige toestand te verwachten is op 
het operationele vlak. Hij heeft moeten vaststellen dat zijn politiek gewicht niet voldoende is 
om een beslissing van de Vlaamse regering om te buigen. De technische zetel blijft dus hier.  
 
Het raadslid betreurt dat niet meer druk kon worden gezet op een regering met dezelfde 
politieke samenstelling. Hij kan zich bijvoorbeeld niet inbeelden dat Bart Somers zou toelaten 
dat de zetel van de Lijn uit Mechelen zou verdwijnen. Nu neemt de kleine David Goliath over 
terwijl het Rekenhof zich vernietigend uitspreekt over hun bedrijfscultuur op het vlak van de 
aanbestedingen. Bovendien slaagt die er in de hoofdzetel te verplaatsen naar Hasselt. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
VERHOGING KLANTVRIENDELIJKHEID  
 
Eén van de kerntaken van het gemeentebestuur is de dienstverlening naar de burger toe. 
 
De dienstverlening wordt regelmatig getoetst en is zeer belangrijk voor de bevolking. 
 
In het verleden heeft het gemeentebestuur in de verschillende enquêtes steeds goed gescoord. 
 
De opdeling van het bezoek aan de verschillende administraties is ondertussen bijna geoptimaliseerd. 
 
Het inschatten van wachttijden is bijzonder moeilijk en afhankelijk van vele omstandigheden. 
 
Wanneer men regelmatig beroep doet op de verschillende administraties en alsdan moet wachten 
merkt men dat deze wachttijden variëren. 
 
Om het wachten aangenamer te maken merkt men op verschillende plaatsen, zoals bijvoorbeeld in 
supermarkten, dat er gratis koffie en water wordt aangeboden. 
 
Een warme tas koffie bij het koude vriesweer is dan ook welkom en verzacht zeer zeker het wachten. 
 
In het oude gemeentehuis was in de lokettenzaal een mogelijkheid om water te nemen. 
 
Onze vraag: 
 
Is het gemeentebestuur bereid om in het administratief centrum - en eventueel andere gemeentelijke 
gebouwen (bibliotheek) - gratis koffie en water te voorzien en dit niet alleen voor zijn ambtenaren, 
maar ook voor de bezoekers-gebruikers? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag die door het raadslid Meeus wordt 
toegelicht : 
 
Hij blij is dat de gemeente op het vlak van haar dienstverlening zo hoog scoorde in een recente 
peiling. 
De wachttijden in het administratief centrum zijn niet dusdanig dat bezoekers standaard lang 
moeten wachten. Bijna al onze bezoekers worden binnen onze normtijd (20 minuten) verder 
geholpen in aangename binnentemperaturen. 
 
Onze organisatie is continu bezig met klantvriendelijkheid, onze onthaalmedewerkers 
schenken heel veel aandacht aan de onthaalwijze en proberen af en toe wel iets uit voor onze 
bezoekers. 
 
Onze onthaalmedewerkers deden afgelopen zomer een proefproject rond het voorzien van 
(kraantjes)water voor bezoekers. Het blijkt dat de bezoekers maar af en toe een beker water 
nuttigden, al bleef het water heel dikwijls onaangeroerd staan en werd dit om hygiënische 
reden weggegoten en ververst de volgende dag. Nu geven onze onthaalmedewerkers 
(kraantjes)water op vraag’ van de bezoeker(s) of indien er iets opgemerkt wordt waarbij een 
glaasje water kan helpen.  
 
Onze organisatie is er zelfs op ingesteld om een bepaalde compensatie te geven t.o.v. van onze 
burgers indien de wachttijden zouden gaan oplopen buiten de normtijden. En houden zich 
dagelijks klaar om tegemoet te komen aan de noden van burgers op dat moment, zelfs houden 
zij nu al in het achterhoofd om koffie aan te bieden. Een effectieve vraag naar koffie werd tot 
heden niet gesteld door bezoekers, noch op een vraag tot aanbod ingegaan. 
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Een aankondiging voor dit aanbod kan verduidelijkt worden bij wijze van een bordje aan de 
onthaalbalie. 
 
Het raadslid verwijst naar de leeszaal in de bibliotheek van Puurs. 
 
De burgemeester antwoordt dat in de bibliotheek van Willebroek in de leeshoek ook koffie 
wordt aangeboden.  Hij deelt de bezorgdheid van het raadslid maar wil de suggestie van het 
onthaal volgen en op die manier ook vermijden dat onuitwisbare vlekken op de vloer 
achterblijven. 
 
 
Raadslid Serrien wil een mondelinge vraag stellen over een artikel in de krant waarbij de 
burgemeester de intentie bevestigt van de invoering van een lage emissiezone. 
 
Wanneer de voorzitter  eerst stelt dat men de vraag gewoonlijk de volgende vergadering 
beantwoordt maar toch aanstalten wordt gemaakt er op in te gaan, merkt het raadslid De Laet 
dat een gelijkaardige schriftelijke vraag van zijn fractie naar een volgende zitting is verwezen 
omdat ze te laat is ingediend en nu op een mondelinge vraag wordt geantwoord. 
Voor de voorzitter gaat het niet om dezelfde vraag waarop het raadslid Kennes repliceert dat 
het voortaan beter is een mondelinge i.p.v. een schriftelijke vraag te stellen. 
 
De burgemeester is bereid kort op het punt in te gaan zonder het debat te voeren. 
Dat is voor later. 
Hij verwijst naar het budget met de investering van 2 maal € 300.000,00 voor ANPR camera‘s. 
en de intentie om vrachtwagensluizen in te voeren, de ANPR camera’s op mekaar af te 
stemmen voor trajectcontroles en de invoering van  een lage emissiezone.  
Op die manier moeten vrachtwagens uit het centrum worden gehouden. Er is nog niet besloten 
hoe dat precies in zijn werk zal moeten gaan. Men zal nog bekijken over welke zones het kan 
gaan. 
 
Op de vraag van het raadslid Reyntiens of alle vrachtwagens in het centrum worden geweerd 
antwoordt de burgemeester dat leveringen nog steeds mogelijk moeten blijven. 
Zij vraagt dit aandachtspunt voor de handelaars mee te nemen in het debat.  
 
De voorzitter sluit de zitting te 21 uur en nodigt de leden samen met het publiek uit op de 
aansluitende nieuwjaarsreceptie. 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 

 


