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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 juni 2018  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, 

Claudia Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 

 

Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Griet 

Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, Anita Moens, Rudi 

Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, Ronald Moerenhout, Dirk De 

Smedt, Lars Van Aken, Thierry Serrien, Irena Hermans, Carla 

Steenackers, Marina De Wit, raadsleden. 

 

Herman Bauwens, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Nick Van kerckhoven, Murat Oner, raadsleden 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 13 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

2. Verslag organisatiebeheersing 2016-2017 

Facility 

3. Aankoop zitmaaier groendienst - wijze van gunnen : onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Financiën 

4. OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2017 

5. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2017 met toelichting in BBC 

6. Rapportering visumtoepassing 2017 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling De Naeyer 'Noordperceel' - 

goedkeuring ontwerpdossier 



2 

8. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Dorpsstraat-Kebbinglei - goedkeuring 

ontwerpdossier 

IVA Innova 

9. Project Uitbreiding Brownfieldlaan - goedkeuring bestek aanstellen ontwerper 

10. Gunning en toewijzing projectmatige verkoop project centrumpark 

11. Bezettingsovereenkomst NMBS - Brownfieldlaan 

12. Definitief onteigeningsbesluit – definitieve vaststelling van het 

grondinnemingsplan Site De Naeyer inzake de administratieve 

onteigeningsprocedure - onteigeningsmachtiging 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

13. Project fietsenzenders - lastenovereenkomst 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 14 tot en met 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

14. Plaatselijk Tewerkstellingsagentschap (PWA) vrijwillige ontbinding door 

vereffening 

17. Bijkomende punten 

Facility 

15. Busvervoer BKO gemeente Willebroek - Onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking - Goedkeuring gunning 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

16. Addendum 4 aan de Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst 

Brownfieldproject Willebroek Noord 

 

Punten van de besloten zitting 

Punt 18 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

HRM 

18. Kennisneming aanstelling van rechtswege van de financieel directeur, 

aanstelling van de adjunct-financieel directeur en vaststellen wervingsreserve 
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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 
22 mei 2018, mits aanpassing van het bijkomende punt over Da’s Willebroek op bladzijde 36,  op 

vraag van raadslid Georges Meeus :  
 
“Ik heb duidelijk vermeld dat ingevolge het louter aanbrengen van het logo sommige 
documenten zeer moeilijk als officiële documenten kunnen aanzien worden en dit 
moeilijkheden kan meebrengen. 
 

Dit is wel niet beantwoord maar de bemerking is wel gemaakt”. 
 
 

2. Verslag organisatiebeheersing 2016-2017 

Motivering 

 
De raad voor Maatschappelijk Welzijn (A1.04) op 21 mei 2015 en de gemeenteraad op 2 juni 2015 
( 0.3) namen kennis van de volgende documenten: 

1. Organisatiebeheersing met beschrijving van de organisatiepuzzel Willebroek 
2. De leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen 

3. Het voorbeeld van bevraging voor de toekomstige zelfevaluaties. 
 
De raad besliste tegelijkertijd het organisatiemodel LoKoMotieFF, samen met de leidraad 
organisatiebeheersing voor lokale besturen van Audit Vlaanderen als kader voor het intern 
controlesysteem te gebruiken alsook het bijgevoegde model voor de zelfevaluatie goed te keuren. 
De secretaris dient jaarlijks over de organisatie en de werking van het intern controlesysteem te 
rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

 

Voorgeschiedenis 

Aangezien in 2017 geen rapport aan het college van burgemeester en schepenen en de 
gemeenteraad kon worden voorgelegd is een overzicht opgesteld van alle 
organisatiebeheersingsmaatregelen en hun uitvoering over de periode van 2016 tot en met 2017.  
Het rapport is in bijlage gevoegd. 

Het rapport bevat een toelichting over het algemene kader, een beschrijving van de aanpak en een 

omstandige rapportering per beheersmaatregel. 
Bepaalde maatregelen werden ook opgenomen in het meerjarenplan zodat telkens bij de 
goedkeuring van de jaarrekening een stand van zaken wordt meegegeven. 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad wordt verzocht kennis te namen van het rapport.  

Het rapport werd geagendeerd op een gemeenschappelijke commissie van beide raden ( cfr. 
goedkeuring kader organisatiebeheersing). 
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Juridische grond 

Gemeentedecreet artikel 43 §  2, 87 § 1, 99, 100, 101 en 256 
OCMW-decreet artikel 52, 9°,86 § 1, 98, 99, 100 en 256 
 

Adviezen - argumenten 

MAT gunstig 

Besluit: 

De gemeenteraad neemt kennis van het rapport organisatiebeheersing 2016 – 2017 zoals gevoegd 
in bijlage. 

 
 

Facility 

3. Aankoop zitmaaier groendienst - wijze van gunnen : 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, § 3, 5°, 
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de 
vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om 
een opdracht van dagelijks bestuur. 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2007 houdende vaststelling van de opdrachten 

voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks 

bestuur. 
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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

 

Adviezen - argumenten 

In het kader van de opdracht “Aankoop zitmaaier groendienst” werd een bestek met nr. 2018/183 
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 zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 5 juli 2018 voorgesteld. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 137.135,62 Actie: LEEF001999006 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR: 2430000/020000 2018 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit  
 

Artikel 1 
Het bestek met nr. 2018/183 en de raming voor de opdracht “Aankoop zitmaaier groendienst”, 
opgesteld door de Facilitaire dienst worden goedgekeurd. 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 
€ 111.570,24 excl. btw of € 134.999,99 incl. 21% btw. 
 

Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking: 

- WILLEMEN nv, HERMAN DE NAYERSTRAAT 2 te 2550 Kontich; 
- Machineland Van der Stock, Grote Baan 138 te 9100 Nieuwkerken-Waas; 
- Hugo De Schutter, Broekstraat 21 te 1880 Ramsdonk; 
- MDS DIRECT, Eikenstraat 15 te 2840 Reet; 
- Van Dyck Marcel Belgium NV, Provinciebaan 71 te 2235 Houtvenne. 
 

 

Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

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

Financiën 

4. OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2017 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

 

Het budget van 2017 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2016. 

Het oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2017. 

 

 
Feiten en context 
 

Het budget 2017 evenals het meerjarenplan 2014-2023 werden opgemaakt volgens de regels zoals 

opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 

Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2017 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 

Het totaal aan activa en passiva op de balans 2017 bedraagt € 35.783.433 en uit de staat van kosten en 

opbrengsten 2017 blijkt een tekort van het boekjaar van € 192.949. 

De jaarrekening 2017 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 3.089.049 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 111.565. 
De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2017 € 4.063.529.  
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Juridische grond 

 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de 

organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van 

het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te 

beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

 

 
Adviezen – argumenten 
 

Op 13 juni 2018 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2017 met toelichting en 

hiervoor positief advies gegeven. 

Er werd eveneens overlegd over de beleidsnota van de secretaris.  

De jaarrekening 2017 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie intergemeentelijke 
samenwerking en beleidsplanning op 20 juni 2018. 

Besluit: 

Artikel 1 : De gemeenteraad neemt akte van de OCMW jaarrekening 2017 als volgt : 

 

Balans J6 

Actief 35.783.433 

Passief 35.783.433 

Staat kosten en opbrengsten J5 

Operationele opbrengsten 20.877.212 

Werkingskosten 19.711.457 

Operationeel tekort of overschot  1.105.755 

Financiële opbrengsten 763.158 

Financiële kosten 294.515 

Financieel tekort of overschot 468.643 

Andere opbrengsten 0 

Andere kosten 1.757.347 

Andere tekort of overschot - 1.757.347 

Overschot of tekort van het boekjaar - 182.949 

 

Artikel 2 : De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de provinciegouverneur overgezonden; zij 
wordt terzelfdertijd overgezonden aan de gemeenteraad, die binnen de vijftig dagen na de 
overzending zijn opmerkingen ter kennis kan brengen aan de provinciegouverneur. 

 

 

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

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

5. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2017 met toelichting in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

25/06/2010: goedkeuring ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus 
(BBC) van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s met invoering vanaf 1/1/2014 
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17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding 
van het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 
te beslissen over eventuele vervroegde toetreding 

Feiten en context 

Het budget 2017 evenals het meerjarenplan 2017-2022 werden opgemaakt volgens de regels zoals 
opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2017 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 
 

Adviezen - argumenten 

Op 13 juni 2018 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over de jaarrekening 2017 met toelichting en hiervoor positief advies 
gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
beleidsnota van de gemeentesecretaris.  
 
De jaarrekening 2017 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op 20 juni 
2018. 
 
Het raadslid G. Meeusdoet de volgende tussenkomst (woordelijke weergave): 
 
REKENINGEN 2017 OCMW en GEMEENTE 
 
Mijn tussenkomst zal hier beperkt zijn en het gaat absoluut niet over personen maar wel 

over het beleid dat door deze meerderheid gevoerd wordt 

 
In deze ga ik op de bal spelen en niet op de man of vrouw . 
 
Tweemaal per jaar komt het algemeen beleid in zijn geheel ter sprake op de 
gemeenteraad. 
 

Het betreft het budget waarbij de meerderheid zijn beleid naar voren brengt, omkaderd 
in de meerjarenplanning en het specifieke budget voor dat jaar en anderzijds is er de 
rekening waarbij nagegaan wordt wat voor dat jaar in werkelijkheid uitgegeven is. 
 
Alsdan kan men in de rekening uitdrukkelijk zien wat bereikt of niet bereikt is. 
 

Voor de gemeenteraadsleden is het een moeilijke oefening zoals ten andere in de 
raadscommissie aangehaald en door de BBC (beleids- en beheerscyclus) is dit alles niet 
meer zo overzichtelijk als in vroegere tijden, waar men artikel per artikel kon 
controleren. 

 
Er zijn heel wat gelijke krachtlijnen op het vlak van het beleid zowel voor gemeente als 
voor OCMW. 

 
Wat buiten kijf staat is dat de gemeente financieel gezond is. 
 
Dit was ook zo bij het begin van de legislatuur, maar wij hebben wel kunnen zien dat de 
financiële spaarpot enorm toegenomen is en dit ten koste van allerlei zaken. 
 
In feite dient men het beleid te verwijten dat zij handelt als een vrek (zoveel mogelijk 

geld innen en zo weinig mogelijk uitgeven en dit op een onbehoorlijke wijze). 
 
Dit is echter niet goed voor de algemene gezondheidstoestand van de gemeente en haar 
inwoners. 
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Vrekken krijgen gewoonlijk achteraf wel zware rekeningen gepresenteerd. 

 
In feite beschikt men over een spaarpot van officieel afgerond € 17.000,00 maar in 
realiteit is er € 21.000.000,00 aan liquiditeiten. 
 

Wat enorm opvalt is de bijzonder spectaculaire daling van de investeringen, waar 
bovenop nog leningen zijn terugbetaald en geen nieuwe zijn afgesloten. 
 
Geld lenen is nochtans zeer goedkoop, maar hoeft niet met zoveel liquiditeiten tenzij 
men zeer zwaar zou investeren (wat duidelijk niet gebeurt). 
 
Ook wanneer men naar deze rekening kijkt merkt men dat slechts een bijzonder klein 

deel van de vooropgezette budgettaire investering tevoorschijn komt in de rekening en 
dus niet uitgevoerd is. 
 
Samenlopend is er dan ook bespaard op de werkingskosten. 
 

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de gehele infrastructuur zowel voor gebouwen en 

wegen waar zeer weinig of niets in geïnvesteerd is en waar ook op de werkingskosten 
bespaard is zodanig dat er nu een jarenlang gebrek aan onderhoud is. 
Er zijn weinig gebouwen die hier aan ontsnappen en wanneer we de toestand van 
bijvoorbeeld de sporthallen nagaan met alle gebreken die daar aanwezig zijn evenals 
onze wegeninfrastructuur met inbegrip van voet- en fietspaden waar niet in 
geïnvesteerd wordt, maar waar men ook niet voor deugdelijke herstellingen zorgt en 
alles er verwaarloosd bij ligt. 

 
Het is erg dat er niet geïnvesteerd wordt maar het gebrek aan onderhoud verergert 
natuurlijk de toestand. 
 
In 2017 heeft men voor het onderhoud wel personeel aangenomen, maar de vraag is of 
dit nog veel kan goedmaken als men geen echte investeringen gaat doen en ik vrees dat 
dit enkel met het oog op de verkiezingen is. 

 

Ik ga natuurlijk niet in herhaling vallen dat bijvoorbeeld deze toestanden geleid hebben 
tot het vertrek van BBC Kangoeroes naar Mechelen, waar men deze bijzondere publiciteit 
voor de Stad in dank zal aannemen 
 
Dit is duidelijk een beleid van stilstand. 

 
Wat het OCMW betreft heeft men enkel het woonzorgcentrum afgewerkt (men kon 
moeilijk de werken stilleggen) en voor het overige is er quasi ook in geen enkel gebouw 
geïnvesteerd hoewel er duidelijke vragen geweest zijn van bvb. het lokaal 
dienstencentrum.  
 
Om zijn spaarpot verder te vullen heeft men nog een en ander verkocht. 

 
In deze bestuursperiode mag men gerust spreken over desinvesteren in plaats van 
investeren. 
 
Frappant is dat de gelden van de verkoop van het ziekenhuis overgeheveld zijn naar de 

gemeente om deze spaarpot aan te dikken terwijl hiermede een derde van de schuld van 
het OCMW zou kunnen afgebouwd worden waardoor deze alleen reeds een mindere 

toelage zou dienen te ontvangen. 
 
Werkingsmiddelen afschaffen of terugdraaien en verkopen is niet altijd lonend. 
 
Een voorbeeld hiervan is de thuiszorg waar de (winstgevende) tak van dienstencheques 
is afgeschaft en waar het verlies van destijds een kleine € 300.000,00 opgelopen is tot 

€ 400.000,00. 
 
Deze “privatisering” kost derhalve geld.  
 
Verder zijn er blijkbaar ook problemen geweest met het invullen van personeel, wat op 
sommige vlakken de dienstverlening sterk aan banden heeft gelegd. 
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Hetgeen dan wel uitgevoerd is en waar derhalve investeringen gedaan zijn, is reeds 

beslist en voorbereid in de vorige bestuursperiode. 
 
Daarbij denken we aan de verdere uitvoering van Willebroek Morgen, het Brouwershof, 
De Schalk waar men vijf jaar gedaan heeft over de afbraak van een voetbalstadion, 

gemeentehuis, projecten van de sociale huisvestingmaatschappij o.a. Akkerlaan en 
Tuinwijk, verkavelingen van site Denaeyer, aanzet Belair. 
 
Al deze zaken zijn in het vorige college goedgekeurd samen met een integraal 
accommodatiebeleidsplan waar Willebroek als eerste gemeente in Vlaanderen mee heeft 
kunnen uitpakken. 
 

Door de stilstand is het ook in een bijzonder eigenaardige rol dat onze fractie deze 
bestuursperiode heeft meegemaakt. 
 
Langs de ene kant moet men dan blij zijn dat al hetgeen uitgevoerd wordt uit de vorige 
periode dateert, zodat men hier niet kan tegen zijn maar langs de andere kant is deze 

stilstand ook dramatisch voor de toekomst. 

 
Er is door dit beleid geen enkele visie op de toekomst gericht en er zijn absoluut geen 
nieuwe plannen aan bod gekomen ,geen RUP’s (enkel zonevreemde in opmaak) geen 
nieuwe structuurplannen, geen echte meerjarenplanning. 
 
Na Willebroek morgen lag het in de bedoeling om het echte centrum aan te pakken, maar 
daar zijn nog geen studies of plannen voorhanden, evenmin als aankopen met het oog 

aldaar een visie te ontwikkelen. 
 
Verder zijn een aantal belangrijke dossiers, waar geen voortgang gemaakt is zoals de 
ontsluitingsweg Brownfieldlaan Willebroek Noord (vandaag na 6 jaar op de agenda), de 
ontsluiting van de Kersdonk, welke noodzakelijk is voor de leefbaarheid van bepaalde 
delen van de gemeente. 
 

Heeft men er ook aan gedacht dat al de nieuwe verkavelingen en de kilometers wegenis 

die er aangelegd wordt samen met het openbaar groen, ook onderhoud vergt waar men 
iets moet voor voorzien op het vlak van personeel en dergelijke? 
 
Het verenigingsleven zowel op sport als cultureel vlak is hier ook de dupe want uiteraard 
zijn daar ook geen investeringen maar heeft men via zogenaamde marktconforme 

tarieven deze verenigingen flink laten betalen. 
 
Nochtans wijst men op een sociaal weefsel en hoe belangrijk dit kan zijn, maar buiten 
het maken van bijzonder talrijke beloften wordt er niets of zeer weinig verwezenlijkt. 
 
Veel geblaat en weinig wol en aldus zijn er ook parallellen met de Federale Regering. 
 

Mobiliteit en verkeer zijn in de huidige maatschappij een zeer duidelijke en belangrijke 
topic. 
 
Ook hier kan men het gebrek aan investeringen vaststellen en verkeersonveilige 
situaties aankaarten. 

 
Hier zijn wel een aantal vooral kleine initiatieven genomen maar dit neemt niet weg dat 

onderhoud en degelijke investeringen naar de toekomst meer dan noodzakelijk zijn en 
dat men creativiteit aan de dag zal moeten leggen om een en ander op te lossen. 
 
Ook hier is er sprake maar dan letterlijk van stilstand(vooral om onze gemeente uit te 
rijden) om maar van het parkeerprobleem te zwijgen. 
 

Mits weinig geld dikwijls op te lossen (destijds zijn onder mijn beleid de parkings achter 
de post en achter de Trippstraat aangelegd) 
 
Voor sommige zaken is het op dat vlak toch niet moeilijk om de spaarpot open te 
trekken. 
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Bovendien is er geen nieuw mobiliteitsplan opgemaakt, wat toch een duidelijke 

noodzaak is. 
 
Veiligheid is een ander belangrijk thema en de meerderheid wil hier zijn paradepaardje 
van maken. 

 
Ook wij als fractie hechten veel belang aan de veiligheid. 
 
Of de opslorping van de politie door Mechelen een goede zaak is, kan ik betwijfelen. 
 
Een grondige samenwerking op voet van gelijkheid zou een betere optie geweest zijn. 
 

Er is geen ernstig onderzoek gevoerd naar een samenwerking met Klein-Brabant of de 
Rupelstreek waar de verhoudingen totaal anders zouden liggen. 
 
De voorzitter onderbreekt het raadslid en vraagt zich aan de rekening te houden. De 
politie is niet het agendapunt. 

 

Het raadslid antwoordt dat de rekening wel de dotatie aan de politie bevat en deze ook 
ter sprake kan komen.  
 
Het raadslid De Laet voegt eraan toe dat het niet aan de voorzitter toekomt raadsleden 
te censureren.  
 
De voorzitter is van oordeel dat de rekening van het vorig jaar voorligt en niet een keuze 

voor de poltiezone Klein Brabant, waarop het raadslid repliceert dat de voorzitter een 
tussenkomst van een raadslid niet mag censureren en van een voorzitter verwacht wordt 
dat hij de neutraliteit laat respecteren en niet de kaart van de meerderheid trekt. 
 
De voorzitter stelt dat het politiedossier drie à vier jaar oud is en een uitgemaakte zaak 
vormt.  
 

Raadslid Meeus stelt dat die keuze gevolgen heeft die zichtbaar zijn in de rekening en 

men raadsleden niet monddicht kan maken. 
 
Hij herneemt zijn tussenkomst met de bedenking dat burgemeester van Mechelen hier 
wel een bijzonder goede zaak aan gedaan heeft, waar hij heel wat geld uithaalt, waar 
Willebroek weinig of niets van ziet. 

 
Wanneer we omrekenen naar het geld dat hier wel geïnvesteerd wordt, kunnen we 
stellen dat er mogelijk een stroom van Willebroek naar Mechelen vloeit.(stroom 
officieren die moeten betaald worden, materiaal…) 
 
In ieder geval dien ik hier spijtig genoeg opnieuw te herhalen: “Mechelen wikt en beslist, 
Willebroek knikt en slikt” 

 
Bovendien wordt deze greep steeds sterker en het integrale veiligheidsbeleid waarbij 
Mechelen in concreto een en ander in deze gemeente inpalmt en leidinggevend personeel 
levert en het feit dat men dit toelaat door beslissingen te laten nemen over ons 
grondgebied, belooft weinig goeds. 

 
Aldus merkt men ook de afbouw van de dienstverlening in Willebroek, waar men zich om 

allerlei redenen naar Mechelen dient te verplaatsen. 
 
Het is een feit dat er veel meer gepatrouilleerd wordt en liefst met zeer opvallende 
wagens met loeiende sirenes, maar als men de huidige kostprijs zou omzetten naar de 
uitbreiding van een Willebroeks korps zou dit vroeger korps flink aanzwellen en als men 
dan in samenwerking gaat met gelijkwaardige partners is er veel mogelijk. 

 
Verder stapt men dan in een aantal projecten waar een gemeente als Willebroek weinig 
baat bij heeft en waar men als geldverslindend en als doodgeboren kind gerust de lage-
emissiezone toe mag rekenen. 
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Sommige investeringen zijn zeer lonend op het vlak van bestrijding van zowel 

verkeersinbreuken, kleine en soms ook zeer grote criminaliteit. 
 
Bij al onze buren zijn deze camera’s ook aanwezig en dit is bijna niet meer weg te 
denken. 

 
Is het veiligheidsgevoel van de Willebroekenaar gegroeid? 
 
Volgens de gemeentemonitor is dit hoegenaamd niet het geval. 
 
Bij veiligheid en veiligheidsgevoel spelen nog andere factoren een rol buiten de politie en 
voor deze factoren heeft men blijkbaar geen of minder oog en speelt de verwaarlozing 

van een aantal zaken ook hier een rol. 
 
Er zijn in deze gemeente teveel mensen die uit de boot vallen en de steunverlening door 
het OCMW is van 2,5 naar 3,5 miljoen gestegen, terwijl de gemeentelijke bijdrage deze 
tendens absoluut niet volgt wat een duidelijke beleidsoptie is. 

 

Aldus wordt de sociale sector niet goed bediend. 
 
Dit is ook een algemene filosofie waarbij de Staatssecretaris ook de fondsen voor de 
armoedebestrijding niet volledig heeft aangewend. 
 
Wat de ontvangsten betreft en de fiscaliteit zijn er in het verleden reeds voldoende 
tussenkomsten geweest en is onze fractie gekant tegen forfaitaire belastingen. 

 
Over sommige taksen zullen we het dan ook niet meer hebben, waar wij de mening 
toegedaan zijn dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dienen te dragen en men 
ook bedrijfsvriendelijk moet zijn. 
 
In deze gemeente zijn de personenbelastingen gedaald, maar zijn de andere belastingen 
duidelijk gestegen. 

 

Ook de bedrijven betalen meer, waarbij de belasting op drijfkracht is afgeschaft, maar 
duidelijk verdeeld over de bedrijven en waar men een algemene belasting heft die de 
vroegere belastingen op de bedrijven samengeteld, sterk overtreft. 
 
Er zijn wel twee nieuwe pestbelastingen ingevoerd die vooral de zelfstandige treffen. 

 
Ook de forfaitaire belastingen treffen de kleine man/vrouw en zeker de alleenstaanden 
of eenouder gezinnen. 
 
Ik stel vast dat de geschiedenis zich herhaalt doordat de doorstortingen die dienen te 
gebeuren door de Federale of Vlaamse overheid op zich laten wachten. 
 

Een opvallend punt in deze rekening is de enorme toename van de belasting op 
leegstand. 
 
Er wordt desbetreffend ongeveer € 265.000,00 geïnd. 
 

Dit geld zou moeten gebruikt worden voor remediëring vermits iedereen tegen leegstand 
is, maar er ook positieve injunctie moet zijn om hieraan te verhelpen. 

 
Spijtig gaat het hier enkel maar om te incasseren. 
 
De dure city marketing waarbij logo, vlaggen en wimpels gebruikt worden duwen de 
leegstand in het centrum niet weg en ik denk ook niet met bedrijven te verplichten  
winkels in ons centrum in te richten. 

 
Verder worden ook nog een € 125.000,00 aan boetes geïnd wat ook een bijzonder 
exponentiële stijging inhoudt 
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Op een vorige raad beweert men dat heel veel voor de middenstand gedaan wordt, maar 

zelf heb ik hier weinig van gemerkt behalve de € 100,00 belasting die ik desbetreffend 
dien te betalen en als ik publiciteit wens te maken zal ik daar ook nog voor betalen. 
 
Als er op dat vlak iets nieuws gedaan wordt dan is het dankzij de middenstand zelf die 

initiatief nemen. 
 
Waarschijnlijk gaat men stellen dat de investeringen slechts uitgesteld zijn en dat er nu 
dit jaar wat verwezenlijkingen komen. 
 
Wil men bij de kiezer dan nog in allerlaatste instantie de indruk wekken dat er toch iets 
gerealiseerd is, zodat men de rest vergeet? 

 
Uitvoeringen in het verkiezingsjaar zijn ten andere gemiddeld 30% duurder, zodat dit 
ook geen gezonde keuze is. 
 
Het raadslid Serrien kan zich grotendeels bij de bedenkingen aansluiten en geeft mee dat 

de bevolking ook andere noden heeft waar niet voldoende aan wordt tegemoet gekomen. 

Hij bedoelt hier mee o.a. de openbare ruimte, de voet- en fietspaden, de zwakke 
weggebruiker. Hij verwijst eveneens naar enkele eigenaardigheden in de rekening m.b.t. 
het Grimbergheplein en de vrachtwagenparkings. 
 
Voor schepen Spiessens is het alsof het verkiezingsdebat al begonnen is.  
Voor hem is het belangrijk dat de gemeente financieel gezond is . Nu is er ruimte voor 
investeringen en die was er in het begin niet. 

De personeelskosten zijn onder controle. Het nieuwe personeel zal enkel een lichte 
stijging van € 300.000,00 met zich meebrengen. 
Er zijn in totaal ongeveer30 miljoen aan uitgaven en 32,6 miljoen aan ontvangsten zodat 
er ruimte is voor investeringen. 
De schuldgraad per inwoner is van 1900 naar 1200 euro gebracht en zoals het raadslid 
stelde is het netto actief per inwoner toegenomen van 2400 in 2014 naar 3300 in 2017. 
Tot daar kan hij het raadslid nog volgen maar nadien begint het te dwalen. 

 

De gemeentebelastingen werden van 8,5 naar 7,5 % gebracht zodat ze op de hoogte zijn 
van het Vlaamse gemiddelde. Op die manier laat de gemeente 4,8 miljoen euro liggen. 
Ook de werkingskosten zijn onder controle. Nu is er een dienst facility die de staat van 
de gebouwen met een specifiek programma opvolgt 
 

Nooit is er zoveel in wegen geïnvesteerd. 
 
Hetwoonzorgcentrum is afgewerkt en daar verstaat de schepen de stelling van het 
raadslid niet dat de opbrengst van de verkoop van een deel van het ziekenhuis had 
moeten dienen voor de afbouw van de leningen van het OCMW. Vooreerst is het niet 
evident een lening af te betalen en is het geen optie die gelden op de rekening van het 
OCMW te laten staan terwijl de gemeente er gebruik van kon maken om geen leningen af 

te moeten sluiten. 
 
Het OCMW had geen grote investeringen meer zodat het daar ook niet voor kon dienen.  
De Brownfieldlaan en de ontsluiting van Kersdonk zijn er nog niet omdat de Vlaamse 
overheid nieuwe studies heeft opgestart, maar het beleid heeft daar niet op gewacht en 

zelf initiatieven genomen zodat de oplossing 10 jaar sneller tot stand zal komen. 
Wat de politie betreft vindt hij de bemerking heel simplistisch. De gemeente geeft niet 

meer uit en heeft minstens 20 personeelsleden meer. Mechelen beschikt over veel meer 
know how. In een andere situatie hadden de kosten met 1,5 miljoen euro kunnen 
oplopen. 
Het samengaan met Klein Brabant beschouwt hij als oude koeien die men uit de gracht 
haalt. 
 

De middenstand doet inderdaad zelf meer omdat het geld krijgt van de gemeente. 
 
De algemene bedrijfsbelasting is inderdaad aangepast. Waar grote bedrijven minder 
betaalden naarmate ze groter waren betalen ze nu meer, net zoals in andere steden. 
De stijging van de GAS boetes geeft gewoon aan dat er meer mensen worden beboet 
hetgeen vroeger niet het geval was. 
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De burgemeester sluit zich aan door te stellen dat hij zich herhaaldelijk heeft moeten 

inhouden. Hij voelt zich in een circus waarin 5 jaar niets is gezegd en pas nu van alles 
wordt bovengehaald. Zoals de sp.a nu van deur tot deur gaat, dat is pas stilstand. 
Voor het eerst in deze gemeente voert men een structureel en integraal armoedebeleid. 
Men gaat naar de mensen toe, hetgeen nog nooit gebeurde. Er zijn in de tussenkomst 

heel wat onwaarheden verteld. Veel is voor discussie vatbaar. Vroeger had men alleen de 
politie en nu is er een Dienst integrale veiligheid binnen de gemeentelijke organisatie die 
alle veiligheidsaspecten opvolgt. 
De fusie werkt heel goed. Binnen enkele weken zullen cijfers worden bekendgemaakt.  
 
Op het vlak van de sociale economie worden mensen meer dan ooit geactiveerd. Er is een 
dienst onderwijs opgericht die het beleid op termijn moet voorbereiden. Voordien was er 

geen sprake van een missie en visie over het onderwijs. 
 
Er is sterk gewerkt aan 1 organisatie hetgeen o.a. resulteert in 1 geconsolideerde 
rekening. Blijkbaar heeft men een verkeerde bril opgezet als men kijkt naar de 
organisatieveranderingen die geleid hebben tot het Huis van de zorg en het Huis van de 

Vrije Tijd. 

Die veranderingen in de interne organisatie hebben de effciciëntie en effectiviteit 
verbeterd.  
De modernisering van de infrastructuur vraagt een goede voorbereiding en bijgevolg 
tijd. Ook het wonen werd aangepakt en het verbeteren van de woonkwaliteit. Er is nog 
veel werk. Het resultaat zal in de nabije toekomst merkbaar worden. De burgemeester 
stelt dat hij nog veel verder kan gaan, maar sp.a doet zijn ogen toe alsof zij niets heeft 
gezien. 

 
Dat is o.a. het geval met het dossier van de Brownfieldlaan dat straks ter sprake komt.. 
Bovendien leest men niet wat in de meerjarenplanning staat. Daar kan men vinden wat 
zal worden geïnvesteerd. 
 
Schepen Spiessens voegt er aan toe dat hij de bedenking over de sociale uitgaven niet 
begrijpt. De dotatie is gedaald hetgeen wil zeggen dat men goed werkt. Er is een 

budgettair overschot en een goede autofinancieringsmarge. 

Wat de thuiszorg betreft geeft hij aan dat het niet de kerntaak van het OCMW is om bij 
begoede bugers diensten te verlenen. 
 
Het raadslid geeft aan dat men duidelijk van mening verschilt, maar het opgespaarde 
geld moet van ergens komen. Het had kunnen dienen om beter te functioneren. Het 

raadslid wil hiermee een algemene lijn van het beleid invullen.  
Voor het OCMW is het duidelijk: hoe minder OCMW hoe beter. 
 
Voor de schepen moet het OCMW niet over een hoog overschot beschikken. 
 
Raadslid Reyntiens stelt dat, indien men alle excuses van de meerderheid zou geloven, 
waarom is er dan nog geen volwaardig jeugdhuis, waarom staat het gras dan zo hoog, 

waarom werken douches niet, waarom is er geen visie over heel wat beleidsectoren, 
waarom is er een slecht veiligheidsgevoel, waarom zijn er zoveel parkeerproblemen. …… 
dat kan men niet aanrekenen aan het vorig bestuur waar twee partijen van de 
meerderheid deel van uitmaakten. 
 

De burgemeester wil het over deze legislatuur hebben en geeft aan dat N-VA en CD&V in 
het vorig bestuur gevraagd hadden richting te geven aan heel wat zaken zoals 

Willebroek Morgen en die dossiers ook zijn opgenomen in het meerjarenplan. 
Hij wijst er op dat heel wat diensten  werden opgericht zoals de dienst facility waardoor 
een betere planning mogelijk is. Voor het groen gaat het niet anders dan in de vorige 
legislatuur waarin ook een onderbezetting was bij piekmomenten. Niemand kan sinds 
het verbod om onkruid met chemische producten te bestrijden de piekmomenten 
vermijden. Er werd materiaal aangekocht maar het blijft moeiilijk zelfs nadat aan het 

management is gevraagd alle personeel en voertuigen maximaal in te zetten. In het 
kader van het project Proper Willebroek is een nieuwe aanzet gegeven aan verschillende 
acties waarbij de sociale werkplaats niet alleen voor de opruiming van het huisvuil, maar 
ook voor de bestrijding van het onkruid is ingezet. Men kan echter niet toveren.Er is 
weekendwerk ingevoerd en diensten beginnen nu al van 6 uur 30 om het groen in de 
goten weg te ruimen. 
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De capaciteit kan dus beter en  men zal daar rekening mee houden in het volgende 

budget.  
 
Parkeerproblemen probeert men dan weer aan te pakken bij de herinrichting van de 
wegenis. Ook pleintjes worden heringericht met veel kinderactiviteiten. 

Tenslotte wordt ook aan het onveiligheidsprobleem gewerkt en verschillen de cijfers 
vandaag met die van 2015 en 2016. 
 
Schepen Huyghe geeft aan dat een nieuw jeugdhuis aanvankelijk gepland werd in 
Willebroek Zuid, maar door een gebrek aan draagvlak uiteindelijk deel zal uitmaken van 
de infrastuctuur op De Schalk. In afwachting hiervan is een nieuwe lokatie gevonden in 
de Breendonkstraat. Zij verwijst ook naar het budget van € 50.000,00 dat voor de 

speelpleinen wordt vrijgemaakt. 
 
Raadslid De Laet had graag een overzicht ontvangen van de investeringen die door de 
vorige en de nieuwe beleidsploeg zijn beslist. Om een verschil te kunnen maken tussen 
het oude en het nieuwe beleid. 

Hij hoort wel zeggen dat nooit zoveel is geïnvesteerd en stelt dat het vorige bestuur 

effectief voor 50 miljoen investeerde. 
Hij vraagt concreet naar investeringsbedragen, niet de afwerking van het 
woonzorgcentrum maar wel van wat er nieuw is. 
Hij is ook verwonderd over de doorbraak in het dossier van de ontsluiting van Kersdonk. 
Hij verwijst naar studies die reeds in 2012 bestonden en de problemen om 
administraties, gemeenten en provincies op 1 lijn te krijgen. Deze studies zijn 
ondertussen gedateerd. Blijkbaar is men fier dat men niet wacht op de Vlaamse overheid  

en nu zelf het heft in eigen handen neemt met een plandelegatie die er nog niet is. In 
feite staat men even ver als in 2012. 
Wat de belastingen betreft geeft de schepen van financiën aan dat de opcentiemen op de 
personenbelasting gedaald zijn van 8,5 naar 7,5 terwijl hij niet spreekt over de invoering 
van een forfaitaire belasting.  
De eerste daling van 8,5 naar 8,3 is wel ingezet in de vorige bestuursperiode en de 
nieuwe coalitie had zelfs een schorsing van de vergadering nodig om zich bij het voorstel 

aan te kunnen sluiten.  

 
De burgemeester zal de diensten vragen of zij het gevraagde huiswerk kunnen maken en 
wil daar vandaag nog geen antwoord op geven. Wat Kersdonk betreft heeft ondertussen 
het traject van de sneltram een rol gespeeld.  
Destijds had de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij het project on hold gezet. Nu is 

het project via de minister en de toekenning van subsidies terug op tafel. De 
ontsluitingsweg ook geen lijntje meer op een plan maar een duidelijk uitgewerkt tracé. 
Men heeft niet stilgezeten en er werden meerdere alternatieven uitgewerkt. Die 
ontwikkelingen zijn nodig om tegemoet te komen aan de groei van Willebroek en zijn 
behoefte aan propere industrie. 

De voorzitter stelt vervolgens voor om tot de stemming over te gaan. 
 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 

Lerberghe, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi Kennes, Carla Steenackers 

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

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

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

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

Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 
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De gemeenteraad besluit om jaarrekening 2017 met toelichting goed te keuren. 
 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2017 bedraagt € 116.941.699 en uit de staat van kosten 
en opbrengsten 2017 blijkt een overschot van het boekjaar van € 3.128.089. 
 
De jaarrekening 2017 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van  
€ 17.057.683 en een positieve autofinancieringsmarge van € 2.897.181. 

 
 

6. Rapportering visumtoepassing 2017 

Motivering 

Feiten en context 

Jaarlijks dient de financieel beheerder in volledige onafhankelijkheid te rapporteren aan de 

gemeenteraad inzake de toepassing van de visumplicht in de organisatie. 

 
 
Juridische grond 
 
Ingevolge de artikels 94, 1° en 160 § 2 van het gemeentedecreet zijn alle verbintenissen met een 
financiële of budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben, onderworpen aan een verplicht 
visum van de financieel beheerder. 

 
In het kader dienen alle beslissingen die een uitgave tot gevolg hebben door de diensten vooraf 
aan de financieel beheerder voor te leggen die deze onderzoekt op wettigheid, waaronder ook 
kredietcontrole, en regelmatigheid. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit kennis van de jaarlijkse visumrapportage van de financieel beheerder te 
nemen.  
 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

7. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling De Naeyer 'Noordperceel' - 

goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Binnen de nieuwe residentiële verkaveling op de site van het voormalige De Naeyer werden reeds 
een aantal deelzones ontwikkeld, waarbij telkens ook nieuwe wegenis werd aangelegd, later over 
te dragen naar het openbaar domein. 
 
Ten noorden van het historisch plein bevindt zich eveneens nog een zone bestemd voor 

woningbouw.  Binnen het masterplan voor de ganse site wordt ook hier deels wonen aan nieuwe 
weginfrastrcutuur voorzien.   
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Voor de residentiële verkaveling ter hoogte van dit ‘Noordperceel’ werd door de gewestelijke 

stedenbouwkundig ambtenaar (Vlaanderen) op 26 januari 2018 de stedenbouwkundige vergunning 
verleend.  Het wegtracé werd door de Gemeenteraad van Willebroek goedgekeurd op 19 december 
2017. 
 

Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de verkavelaar voor de 
realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit deelproject ter 
kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
voorbesprekingen en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken diensten 

en instanties.  Zo kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle 
opgelegde voorwaarden.  Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het 
college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Mediapar nv, Drapstraat 1 
te 9270 Laarne-Kalken, en worden geraamd op € 309.407,35 incl. btw, te vermeerderen met de 

kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde 
werken voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten 
en voorwaarden de verkavelaar dient te voldoen. 
 

Juridische grond 

Artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en meer 
bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de goedkeuring van het 
voorgestelde wegtracé; 
 
Op 26 januari 2018 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijke 
stedenbouwkundig ambtenaar (Vlaanderen); 

 

Het wegtracé werd door de Gemeenteraad van Willebroek goedgekeurd op 19 december 2017. 
 
Door Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs werd een ontwerpbundel 
opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in het project De Naeyer ‘Noordperceel’;  
 
De werken worden geraamd op € 309.407,35 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 

aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting); 
 
In toepassing van artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 
waarbij bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de 
omstandigheden vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen 
onderworpen worden: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 

2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 

De ontwikkelaar dient verplicht in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en 

de nutsvoorzieningen; 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 
 

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van voorliggend dossier in zitting van 8 
juni 2018.   
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   
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Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 
wegenis na definitieve overdracht. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van het project De Naeyer ‘Noordperceel’. 

 
 

8. Wegenis- en rioleringswerken verkaveling Dorpsstraat-Kebbinglei - 

goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Iva Innova plant een gemeentelijke verkaveling van 18 residentiële loten ter hoogte van de 
Kebbinglei te Blaasveld op de terreinen ingesloten door de Kebbinglei, Dorpsstraat en spoorweg.  
Binnen deze verkaveling wordt nieuwe wegenis voorzien. 
 
Op 18 mei 2018 werd voor deze verkaveling een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door 
het college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 24 april 2018. 

 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de samenwerkingsovereenkomst met de mede-
eigenaar voor de realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit 
project ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 
voorbesprekingen en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken diensten 
en instanties.  Zo kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle 
opgelegde voorwaarden.  Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het 
college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

De kosten voor deze werken zijn deels ten laste van de Iva Innova (87 %), deels ten laste van de 
mede-eigenaar,  Leo Clinkers, Mechelsebaan 4 te 2570 Duffel (13 %), en worden geraamd op € 
651.666,18 incl. btw, ontwerpkosten, uitbreiding nutsleidingen,… .  Hiervan is € 84.716,60 ten 
laste van de mede-eigenaar.    
Daarnaast dient nog de kost voor de verkavelingsvergunning in rekening te worden gebracht a rato 
van het aantal percelen binnen de verkaveling: 

 € 4.840,00 ten laste van Iva Innova 

 € 605,00 ten laste van mede-eigenaar 
 
Aangezien een gedeelte van de werken gefinancierd wordt door de mede-eigenaar, wordt naast het 
ontwerpdossier ook nog de samenwerkingsovereenkomst tussen de Iva Innova en de mede-
eigenaar met betrekking tot vermelde werken voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

Juridische grond 

Artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en meer 
bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de goedkeuring van het 
voorgestelde wegtracé; 
 
Op 18 mei 2018 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen; 
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Het wegtracé werd door de gemeenteraad van Willebroek goedgekeurd op 24 april 2018. 

 
Door Landmeetkundig Studiebureau bvba Foqué Jan, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, werd 
een ontwerpbundel opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Dorpsstraat-Kebbinglei;  

 
De werken worden geraamd op € 651.666,18 incl. btw en incl. ontwerpkosten, uitbreiding 
nutsleidingen, archeologisch onderzoek,… waarvan 87 % ten laste van de Iva Innova (gemeente) 
en 13 % ten laste van de mede-eigenaar. 
 
Een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de Iva Innova en mede-eigenaar. 
 

Gelet op de raming voor de owerken zal de opdracht worden gegund bij openbare procedure.  
Volgende wetgeving is van toepassing bij deze procedure, of ligt aan de basis hiervan: 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het K.B. van 22 juni 2017) – 
Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen.  

 Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet van 16 februari 2017) – Wet betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 

wijzigingen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van voorliggend ontwerpdossier in zitting 
van 15 juni 2018.   
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Een gedeelte van de wegeniswerken valt ten laste van de Iva Innova, meer bepaald € 571.789,58.  
Deze uitgave werd voorzien binnen de meerjarenplanning op budgetsleutel AR 2620007 / BI 
061090 / Actie LEEF003004007. 
 

Een visum van de financieel beheerder is nog niet noodzakelijk.   
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : NVT Datum :  NVT 

Beschikbaar krediet: € 589.548,00 Actie: LEEF003004007 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 571.789,58 AR: 2620007 2018 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de samenwerkingsovereenkomst met de mede-
eigenaar voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling Dorpsstraat-
Kebbinglei. 
 
Artikel 2 
Aan de gemeentediensten opdracht te geven deze opdracht te gunnen bij openbare procedure.   
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IVA Innova 

9. Project Uitbreiding Brownfieldlaan - goedkeuring bestek aanstellen 

ontwerper 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 

Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-
ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  
§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen Appeldonkstraat en 
de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 

wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  

 
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 
met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 
de woonwijk toeneemt.  
 
§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 
Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 

Projectgebied  
 
In opdracht van Guido Bernaerts, de privaat partner in het Brownfieldproject Willebroek Noord,  
werd het ontwerp van de wegeninfrastructuur – “Brownfieldlaan” - opgemaakt door het 
studiebureel ARCADE; 
 

De ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan is inmiddels gerealiseerd; 
 
Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 

verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit; 
 
 
 Gelet op het belang  van deze ontsluiting Willebroek : 

 
 Het bannen van zwaar vrachtverkeer in de woonkernen 
 Rechtstreekse ontsluiting van het bedrijvenpark De Veert met de A12 
 De aanleg van een veilig bovenlokaal fietspad richting Boom 
 De aanleg en ontsluiting van het nieuwe gemeentelijke containerpark 

 
is een spoedige realisatie van de Brownfieldlaan onontbeerlijk. 

 

Feiten en context 

Overwegende dat de privaat ontwikkelaar in gebreke blijft in de voorziene realisatie van het 
verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en verbinding met het KMO-bedrijvenpark De 

Veert blijft uit heeft het bestuur besloten zelf actie te ondernemen tot realisatie van voornoemde 
aansluiting en verbindingswegenis; 

 
Met als doel een spoedige realisatie van voornoemde ontsluiting werd door de gemeentelijke 
diensten en het IVA proactief onderhandeld met de eigenaars van de zate van het nog aan te 
leggen deel van de Brownfieldlaan; 
 
De nodige overeenkomsten met de grondeigenaren IGS, INFRABEL, NMBS HOLDING en de 
privaatontwikkelaar Guido Bernaerts zelf bereikt werden bereikt; 

 
Om de effectieve realisatie van de Brownfieldlaan in een zo kort mogelijk tijdspanne te verzekeren 
werd met de mede-actoren uit de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord 
afgesproken dat de gemeente i.p.v. de private actor de procedure tot aanstelling van een 
ontwerper zal opstarten; 
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De opdracht omvat het ontwerp startend vanaf een vastgelegd schetsontwerp/traject tot en met de 

opvolging van de uitvoering; 
 
Volgende afbakening van het projectgebied wordt voorgesteld: 

 De Brownfieldlaan takt vandaag aan op de rotonde aan de Appeldonkstraat-

Hoeikensstraat te Willebroek Noord, maar dient bijkomend te worden verbonden met 
Bedrijvenpark De Veert via een traject langsheen de spoorlijn Leuven-Sint-Niklaas;  
 

 De ontwerpopdracht omvat het volledige ontwerp van het uitbreiden van de bestaande 
Brownfieldlaan te Willebroek; 

 
Ook de opvolging van de subsidieaanvraag bij Vlaio behoort tot de opdracht; 

 
De dienst openbare werken heeft hiervoor een bestek “Project Uitbreiding Brownfieldlaan - 
goedkeuring bestek aanstellen ontwerper” opgemaakt; 
 
Aan de gemeenteraad wordt volgende  documenten in het kader van het ‘Project Blaasveld’ 

voorgelegd ter goedkeuring: 

 
1. Het bestek voor het aanstellen van een ontwerper. 

 

Juridische grond 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met 
externe partners waaronder Pidpa. 
 

Gelet op de raming voor de ontwerpopdracht zal de opdracht worden gegund bij openbare 
procedure.  Volgende wetgeving is van toepassing bij deze procedure, of ligt aan de basis hiervan: 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het K.B. van 22 juni 2017) – 

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen.  

 Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet van 16 februari 2017) – Wet betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 

wijzigingen. 
 
Ook volgende wetgeving is van toepassing op het bestek: 

 Wet van 20 maart 1991 – Wet houdende regeling van de erkenning van aannemers van 
werken en haar uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en de wijzigingen ervan vastgelegd in het K.B. 
van 19 januari 2005 – Koninklijk Besluit in verband met de veiligheidscoördinatie, met 

inbegrip van alle latere wijzigingen. 
 Wet van 8 december 2013 betreffende voorafgaande aangifte en registratie van 

aanwezigheden voor wat de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen betreft – met inbegrip 
van uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 19 januari 2005 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 

Gelet op voorgestelde procedure is het de bevoegdheid van de gemeenteraad goedkeuring te 
hechten aan vermeld bestek en de procedure tot aanstellen van een ontwerper. 
 

Adviezen - argumenten 

Het bestekOW/TV/01 werd opgesteld op basis van het standaardbestek voor ontwerpopdrachten 
met betrekking tot wegenis- en rioleringswerken; 

 
De opdracht omvat het ontwerp startend vanaf een vastgelegd schetsontwerp/traject tot en met de 
opvolging van de uitvoering; 
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Volgende afbakening van het projectgebied wordt voorgesteld: 

 
• De Brownfieldlaan takt vandaag aan op de rotonde aan de Appeldonkstraat-Hoeikensstraat te 
Willebroek Noord, maar dient bijkomend te worden verbonden met Bedrijvenpark De Veert via een 
traject langsheen de spoorlijn Leuven-Sint-Niklaas;  

 
De ontwerpopdracht omvat het volledige ontwerp van het uitbreiden van de bestaande 
Brownfieldlaan te Willebroek; 
 
Ook de opvolging van de subsidieaanvraag bij Vlaio behoort tot de opdracht; 
 

Voorafgaandelijk aan de uitvoering de aanbesteding zal een samenwerkingsovereenkomst/dading 

afgesloten worden tussen de actoren van de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst 
Willebroek Noord;  

Hierin zal naast de uitvoeringsvoorwaarden ook het gemeentelijk aandeel in de kosten procentueel 
worden vastgelegd, het gemeentelijk aandeel wordt hierbij begroot op 40%; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Op basis van een ‘ruime’ raming wordt de totaalinvestering voor de uitbreiding van de 
Brownfieldlaan, na aftrok van de subsidies van het Vlaio, begroot op € 1.000.000,00; 

 
In overleg met de mede-actoren uit de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Willebroek 
Noord werd besloten tot de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst/dading waarbij de 
gemeente onder voorwaarden een deel van de kosten zal dragen voor de aanleg uitbreiding van de 
Brownfieldlaan;  
 
Deze bijdrage zal om en bij 40% bedragen van de netto investeringskost (investering na aftrok 

subsidies Vlaio); 
 
In het investeringsbudget 2018 en het meerjarenplanning werden hiervoor de nodige middelen 
voorzien, met name: 
 

 LEEF005004003: Ontwikkeling bedrijventerrein Willebroek Noord (AR 2240007 / BI 
020000/INVLEEF0050/LEEF005004/Actie LEEF005004003 voor  € 600.000,00) 

  
In dit bedrag werd ook het gemeentelijk aandeel van de studiekosten inbegrepen; 
   

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 

Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het bestek met referentie OW/TV/01 voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het Project uitbreiding Brownfieldlaan; 
 
Artikel 2 
Aan de gemeentediensten opdracht te geven deze opdracht te gunnen bij openbare procedure. 

 

 

10. Gunning en toewijzing projectmatige verkoop project centrumpark 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor 

de huidige legislatuur: 
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Parking Schoolweg: 

Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid  

De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de 

deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar 

de verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra 

parkeergelegenheid zoals bv de parking Schoolweg, met bijzondere aandacht voor 

vrachtwagenparkings.  

 

In de marge van dit project werd ook de verkoop van een perceel grond met PREKAD 1ste afdeling 

sectie A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552 m² en de realisatie van een 

strategisch project, gelegen in het centrumpark aan de Schoolweg en Stationsstraat , as 

watertoren – stationsomgeving te Willebroek opgenomen, dit onder de actie LEEF00002010; 

 

Het IVA INNOVA heeft een actieve rol in het verwerven van onroerende goederen in functie van alle 

gemeentelijke ontwikkelingsprojecten, in casu “Willebroek Morgen”; 

 

In de voorbije jaren werden in uitvoering en realisatie van het deelproject “zone bibliotheek”  de pastorij 

en de woningen Stationsstraat nrs 7, 9, 11, 13 en 15 verworven; 

 

Na de realisatie van het centrumpark bleef als residu het  perceel grond met PREKAD 1ste afdeling sectie 

A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552 m²;  

 

De ontwikkeling van de percelen “hoek Schoolweg – E. Vanderveldestraat “ is van strategisch belang, dit 

door enerzijds de ligging langs de “As watertoren – station” en anderzijds als verbindingsproject tussen 

“het Pleintje, de centrumparking Schoolweg en de achterliggende woonwijken; 

 

Feiten en context 

 

De grond, voorwerp van deze verkoop, is gelegen aan de rand van het commercieel centrum en langs de 

voornaamste ontsluitings-as.   De locatie heeft een zuid-gerichte gevel in het nieuwe centrumpark; 

 

Het stedenbouwkundige project “Willebroek Morgen‟ gaat hier uit van een kernversterkend project; 

 

De gemeente ambieert beide functies –woningbouw en centrumpark op deze locatie te combineren; 

 

De visie ontwikkeling en realisatie van het strategisch project op voormelde grondperceel kadert in de 

ruimere visie  van het kernversterkende project “Willebroek Morgen”; 

 

Gelet op het kernversterkend- en strategisch belang besluit het IVA dit grondperceel op projectmatige 

wijze te verkopen, analoog met het vroegere te koop aangeboden project op de hoek Schoolweg- E. 

Vanderveldestraat; 

 

Omdat dat naast de prijs ook de kwaliteit groot belang is voor de gemeente dient ook na de verkoop van 

de gronden het project opgevolgd te worden dit  met het oog op een garantie tot realisatie van de 

vooropgestelde kwaliteit; 

 

Hiervoor is het aangewezen aan  de toekomstige ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren tot de 

ondertekening van een realisatieconvenant; 

 

Een bestek werd door het IVA opgesteld in nauw overleg met alle betrokken diensten; 
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In het bestek werd rekening gehouden met de feitelijke toestand en inrichting van het perceel, de 

omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP Centrum, definitieve ontwerpen 

Willebroek Morgen Fase 3 en 4; 

 

Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 

 

Voor de evaluatie, door het Schepencollege bijgestaan en geadviseerd door ambtenaren, 

worden volgende criteria en waarden in afnemend belang vastgelegd: 

 

1 de prijs  60 punten 

2 de kwaliteit van het voorgesteld project  15 punten 

3 kwaliteit en relatie met de omgeving  15 punten 

4 methodiek en continuïteit    5 punten 

5 engagement - realisatieconvenant    5 punten 

  

Totaal  100 punten 

 

Juridische grond 

 

De nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 

 

De de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 

 

Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 

toezicht op de gemeenten; 

 

Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 

 

De bevoegdheid  van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan overeenkomsten 

afgesloten met kandidaat-kopers; 

 

Het bestek “Projectmatige verkoop perceel centrumpark te Willebroek “met ref. IVA/AVB/2018/01; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

 

Adviezen – argumenten 

 

De projectmatige verkoop “Hoek Centrumpark” werd in de maand februari 2018 opgestart; 

 

De er werd geen minimumprijs ingesteld, in het budget 2018 werd weliswaar aan inkomstenzijde een 

bedrag ingeschreven van € 240.000;00; 

 

Voorstel tot oproep kandidaten via volgende weg: 

a) publicatie op de website  van de gemeente 

b) Immoweb verschijning minimum 12 weken, gepubliceerd vanaf februari 2018. 

c) aanschrijving 25 projectontwikkelaars 

 

Uiterste datum indiening offerte vermeld in het bestek werd bepaald op 13 april 2018, dit om de 

kandidaten voldoende kans en tijd te geven een onderbouwde projectstudie en ontwerp af te leveren; 
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Op Immoweb werd het artikel 110 keer bezocht, met als resultaat 3 telefonische informatieaanvragen en 

1  dossieraanvraag per e-mail; 

 

De schriftelijke mailing vanuit het IVA INNOVA werd verstuurd aan 25 projectontwikkelaars; 

 

Bij het afsluiten van de termijn der biedingen op  13 april 2018 werden 2 kandidaturen ontvangen, 

waarvan beide uit de schriftelijke mailing naar de projectontwikkelaars; 

 

Met name: 

 INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 Mechelen 

 DCA NV ism Stramien – Lilsedijk 50 te 2340 Beerse 

 

Alle biedingen waren regelmatigheid en werden op hieronder vermelde gunningscriteria beoordeeld; 

 

De dienst ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken en het IVA INNOVA hebben onafhankelijk alle 

biedingen beoordeeld op de gunningscriteria; 

 

Daarna werden van de toegekende scores per criterium de gemiddelde waarden genomen: 

het detail van de individuele scores per gunningcriterium werden opgenomen in het gunningsverslag 

evenals de uitgeschreven motivering der beoordelers (zie hiervoor het gunningsverslag in bijlage); 

 

Op basis van het gunningsverslag en de toegekende scores op de gunningscriteria wordt voorgesteld het 

project  “projectmatige verkoop hoek Centrumpark” toe te wijzen aan het Bouwbedrijf INVESTPRO NV – 

Steenweg op Blaasveld 56A te2801 Mechelen; 

 

Financiële gevolgen 

 

Dit project is een desinvestering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 

Voor het jaar 2018 werd in het budget INVLEEF001 onder AR2600000/061090/LEEF001002010 een 

bedrag van € 240.000,00 aan inkomstenzijde voorzien; 

 

De inschrijver, INVESTPRO NV, met de hoogste scoren , alhier als kandidaat-koper en realisator van zijn 

voorgestelde project, stelt als aankoopprijs de som van € 420.000,00 voor; 

 

Dit bedrag is  in het jaar 2018 invorderbaar; 

 

 

 

 

 

 

 

1 de prijs (offerteprijs/hoogste prijs)*60  60 punten 

2 de kwaliteit van het voorgesteld project  15 punten 

3 kwaliteit en relatie met de omgeving  15 punten 

4 methodiek en continuïteit    5 punten 

5 engagement - realisatieconvenant    5 punten 

  

  

Totaal  100 punten 

Inzendingen in oplopende volgorden van prijsbieding Score op 100 

1) DCA NV-STRAMIEN                        € 402.120,67                            

88.12 

2) INVESTPRO NV     € 420.000,00 93.00 



25 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 

 

Artikel 1 

goedkeuring te hechten aan de gunning en toewijzing van de “projectmatige verkoop Hoek Centrumpark” 

- 1ste afdeling sectie A nr. 1064/A/P0000 met een gemeten oppervlakte van 552m² -  aan het bouwbedrijf 

INVESTPRO NV – Steenweg op Blaasveld 56A te 2801 Mechelen - dit tegen de betaling van de koopsom 

ten bedrage van € 420.000,00 en de uitvoering van de voorwaarde zoals opgenomen in het bestek en het 

ingediende project van voormelde inschrijver; 

 

Artikel 2 

opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot de opmaak van een 

realisatieconvenant, de voorwaarde uit de gunning en het bestek met ref. IVA/AVB/2018/01; 

 

Artikel 3 :  

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 

dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal optreden bij 

het verlijden der akte 

 

 

11. Bezettingsovereenkomst NMBS - Brownfieldlaan 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-
ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  

§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen Appeldonkstraat en 

de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 
wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 
met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 
de woonwijk toeneemt.  
§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 

Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 
Projectgebied  
 
In opdracht van Guido Bernaerts, de privaat partner in het Brownfieldproject Willebroek Noord,  
werd het ontwerp van de wegeninfrastructuur – “Brownfieldlaan” - opgemaakt door het 
studiebureel ARCADE; 

 
De ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan is inmiddels gerealiseerd; 

 
Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 
verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit. 
 

Feiten en context 

De zate van het nog te realiseren deel Brownfieldlaan richting KMO-Bedrijvenpark De Veert is 
gelegen op gronden van IGS, INFRABEL, NMBS HOLDING en de privaatontwikkelaar Guido 
Bernaerts zelf; 
 
Door uitblijven van resultaten en de noodzaak van de realisatie “Brownfieldlaan” werd door de 
dienst GGZ - IVA INNOVA zelf actie ondernomen tot mogelijke verwerving van de zate 
“Brownfieldlaan”;  
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In voorgaande was het was het een hele zoektocht om betrokken diensten en ambtenaren te 

bereiken om van zowel INFRABEL en NMBS HOLDING (nu weer NMBS gelet op steeds wijzigende 
structuren); 
 
Na intens overleg met de diensten van NMBS, werd naar analogie met de bezettingsovereenkomst 

met INFRABEL, overeenstemming bereikt; 
 
Het perceel in eigendom van NMBS is gelegen tussen het perceel van INFRABEL(naast spoor 3) en 
het bedrijf IGS en zal in hoofdzaak de zate vormen van de wegenis van de aan te leggen 
Brownfieldlaan; 
 
Ingevolge de bereikte overeenstemming heeft NMBS ons onlangs het ontwerp “Toelating tot 

precaire bezetting van een goed van het openbaar domein NMBS” met referentienr. 07890/00670 
overgemaakt; 
 

Juridische grond 

Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat NMBSL haar patrimonium via een bezettingsovereenkomst ter beschikking stelt; 
 
Gelet op het voorliggende ontwerp “Toelating tot precaire bezetting van een goed van het 
openbaar domein NMBS” met referentienr. 07890/00670, gekend als perceel 10 op het 
patrimoniumplan P 305400128; 

 

Overwegende dat NMBS het belang van de van lokale en bovenlokale fiets- en wegverbindingen 
onderschrijft en hierdoor bereid is tot voorliggende bezetting toe te laten; 
 
De jaarlijkse bezettingsvergoeding bedraagt 0,20 EUR/m2 voor 4947,41 m2, dus een totaal van  
989,48 EUR/jaar. 
 

Overwegende dat de duur van de bezettingsovereenkomst negen jaar bedraagt en daarna jaarlijks 
verlengbaar is; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 3.217 Actie: LEEF003004015 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 989,48 AR: 6100800 2018 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:   

 
Artikel 1  
Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst  “Toelating tot precaire bezetting van een goed van 
het openbaar domein NMBS” met referentienr. 07890/00670, waarbij de jaarlijks indexeerbare 
bezettingsvergoeding  € 989,48 zal bedragen; 
 
Artikel 2   

het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van voorliggende bezettingsovereenkomst; 
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12. Definitief onteigeningsbesluit – definitieve vaststelling van het 

grondinnemingsplan Site De Naeyer inzake de administratieve 

onteigeningsprocedure - onteigeningsmachtiging 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 6 juni 2009 sloot de gemeente Willebroek een Brownfieldconvenant af voor de ontwikkeling van 
de site van de oude papierfabriek De Naeyer. Vervolgens werd in 2012 een Realisatieconvenant 
opgesteld evenals een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Oostdijk definitief vastgesteld. 

 
In uitvoering van dit RUP Oostdijk werd door de gemeente een onteigeningsplan opgemaakt en 
definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 29 oktober 2013. Dit met het oog op de 
eenduidige ontwikkeling van het Projectgebied site De Naeyer enerzijds, evenals de realisatie van 
de nieuwe rooilijnen en wegenis conform het RUP Oostdijk anderzijds. 
 

Naar aanleiding van dit onteigeningsplan deelden een aantal eigenaars mee toepassing te willen 

maken van het zelfrealisatiebeginsel.  Hieraan gevolg gevend werd het eerdere onteigeningsplan 
door de gemeenteraad ingetrokken in zitting van 25 november 2014. 
 
Eerder werd een addendum bij de ‘Realisatieovereenkomst Site Denayer’ goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 24 oktober 2014, waarbij de gemeentelijke engagementen inzake de onteigening 
van de projectgronden werden gewijzigd. 

 
In zitting van 24 april 2018 nam de gemeenteraad een voorlopig onteigeningsbesluit met 
voorlopige vaststelling van het onteigeningsplan Site De Naeyer. Dit op grond van artikel 10 van 
het Vlaamse Onteigeningsdecreet. Vervolgens werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 
mei 2018 tot en met 8 juni 2018. 
 

Feiten en context 

Initieel werd een onteigeningsplan verbonden aan het RUP Oostdijk, voor zowel de ontwikkeling 

van het projectgebied site De Naeyer als de realisatie van de in het RUP voorziene wegenis 
(Mechelsesteenweg). 
 
Echter konden alle private kavels binnen de projectzone van de Brownfieldconvenant en 
Realisatieconvenant minnelijk verworven worden. Ook alle restpercelen langsheen de 
Mechelsesteenweg konden verworven worden, met uitzondering van twee percelen. 

 
Het betreft volgende twee percelen: 
 
- WILLEBROEK, Afdeling 2, Sectie B, nr. 487L; 
- WILLEBROEK, Afdeling 2, Sectie B, nr. 488P. 

 

Beide percelen behoren in eigendom toe aan de Belgische Staat, met name de FOD Financiën. 
 
Op het bijgevoegde onteigeningsplan ‘Site De Naeyer’ van landmeetbureau TALBOOM van april 
2018, worden beide percelen aangeduid als INNAME 5j en 5k. Hun oppervlakte bedraagt 

respectievelijk 162,53 m² en 289, 58 m². 
 
Beide percelen zijn gelegen langsheen de heraan te leggen Mechelsesteenweg, ter hoogte van het 

kanaal Willebroek-Brussel. 
 
Overeenkomstig het RUP Oostdijk maken beide percelen deel uit van een te realiseren publiek plein 
en de te verbreden wegenis. Beide percelen zijn aldus bestemd om deel uit te maken van het 
openbaar domein.  
 
In het verleden werd met het oog op de verwerving van deze percelen een schattingsverslag 

bekomen bij het Aankoopcomité te Mechelen (kenmerk 12040/34MR de dato 02/12/2013). De 
totale onteigeningsvergoeding voor beide percelen werd op 20.996,72 euro geraamd. 
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Vervolgens werden onderhandelingen gevoerd om beide percelen minnelijk aan te kopen van de 

FOD Financiën en dit via het Federaal Aankoopcomité. Bij schrijven van 23 januari 2018 werd 
hiertoe een bod uitgebracht overeenkomstig het schattingsverslag. 
Echter deelde het Federaal Aankoopcomité mee dat een hoger bod werd ontvangen en dat niet tot 
een minnelijke verkoop kon worden overgegaan. Verzocht wordt bij schrijven van 26 maart 2018 

aan de gemeente om de onteigeningsprocedure op te starten voor beide percelen. Enkel op deze 
manier is de gemeente Willebroek zeker van een eigendomsverwerving van deze percelen. 
 
De verwerving van beide percelen is onontbeerlijk voor de heraanleg van de Mechelsesteenweg en 
de aanleg van een stedelijk plein. Dit ook overeenkomstig de bestemmingen zoals voorzien door 
het RUP Oostdijk alwaar een bredere wegenis en aanleg van een publiek plein wordt voorzien. 
 

Teneinde deze grondverwervingen te kunnen verzekeren dient alsnog overgegaan te worden tot 
onteigening van deze percelen. 
 

Juridische grond 

Gelet op artikel 16 van de Gecoördineerde Grondwet; 
 

Gelet op artikel 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut;  
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams 
Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. 
 

Adviezen - argumenten 

1. Onteigenende instantie 
 

Overeenkomstig artikel 28, §1 van het Vlaamse Onteigeningsdecreet, moet het definitief 

onteigeningsbesluit de onteigenende instantie vermelden. 
 
In voorliggend geval zal de gemeente Willebroek zelf als onteigenende overheid optreden. Zij 
beschikt daartoe over de vereiste onteigeningsbevoegdheid conform artikel 6, 1° van het 
Onteigeningsdecreet. 
 

Tot slot dient de gemeente Willebroek niet langer een onteigeningsmachtiging aan te vragen en te 
bekomen bij de Vlaamse overheid. 
 

2. Rechtsgrond 
 
Overeenkomstig artikel 28, §1 van het Vlaamse Onteigeningsdecreet, moet het voorlopig 
onteigeningsbesluit de rechtsgrond voor de onteigening bevatten. 

 
De rechtsgrond voor de voorgenomen onteigening betreft artikel 7 van het Vlaamse 
Onteigeningsdecreet, dat voorziet dat gemeenten kunnen overgaan tot onteigening in de gevallen 

waarin ze oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of 
het beleid inzake de gemeentelijke aangelegenheden. 
 
Voorliggende onteigening heeft de realisatie van een publiek stedelijk plein evenals de heraanleg 

van de Mechelsesteenweg tot doel. Dit betreffen infrastructuurwerken van gemeentelijk belang, 
zodat de gemeente Willebroek hiertoe de onteigeningsbevoegdheid kan hanteren. 
 
Oorspronkelijk werden de percelen mee opgenomen in het onteigeningsplan dat aan het RUP 
Oostdijk werd verbonden. Gezien dit RUP kon worden gerealiseerd zonder onteigeningen, werd het 
eerdere onteigeningsplan ingetrokken. Gelet op de verstreken tijdsduur kan aan dit RUP niet 

opnieuw een onteigeningsplan worden verbonden. 
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Bijgevolg resteert enkel artikel 7 van het Vlaamse Onteigeningsdecreet, dat voorziet dat 

gemeenten tot onteigening kunnen overgaan voor infrastructuurwerken betreffende gemeentelijke 
aangelegenheden. 
 

3. Algemeen nut 

 
Art. 16 van de Grondwet bepaalt: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten 
algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en 
voorafgaande schadeloosstelling.” 
 
Artikel 3 van het Vlaams Onteigeningsdecreet bevestigt dat onteigening slechts mogelijk is ten 
algemenen nutte. 

 
Te dezen bestaat er een op 14 maart 2013 goedgekeurd RUP Oostdijk dat aan het plangebied de 
ruimtelijke ordening heeft geregeld van o.a. site Denaeyer met een planologische 
bestemmingswijziging van vervuilend industriegebied naar openbaar domein en woongebied.  
 

De voorgenomen onteigening strekt ertoe de verdere realisatie van dit RUP mogelijk te maken, met 

aanleg van een stedelijk plein en heraanleg van de Mechelsesteenweg overeenkomstig dit RUP. 
Dergelijke werken kaderen in het algemeen belang en strekken ertoe enerzijds de 
verkeersveiligheid te verbeteren en anderzijds de woon- en leefkwaliteit van de omgeving te 
vergroten. 
 
Analoog kan gewezen worden op de vaste rechtspraak die stelt dat verwezenlijkingen van een RUP 
kaderen in het algemeen belang. 

 
- zie o.m. Raad van State (10e k.) 9 april 2004, nr. 130.212 dat, na te hebben verwezen 

naar art. 2.4.3, §1, VCRO, beslist: “Overwegende dat ingevolge deze bepaling de 
onteigening ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan uit kracht van het 
decreet van algemeen nut lijkt te zijn; dat in zoverre het middel niet ernstig is” (zie 
eveneens 5.19 van het arrest RvS (10e k.) 19 april 2012, nr. 218.950). 

- zie het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 186/2011 van 8 december 2011 in B.10.2, 

waarin het Hof stelt: “Het begrip “algemeen nut” wordt ter zake ruimer geïnterpreteerd dan 

bij een onteigening die tot een ander doel strekt: de onteigening tot verwezenlijking van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uit kracht van het decreet zelf geacht van openbaar 
nut te zijn”. 

 
Bijkomend geldt ingevolge artikel 14 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de 

Brownfieldconvenanten, geldt bovendien dat handelingen in het kader van een brownfieldproject 
dat voorwerp uitmaakt van een Brownfieldconvenant steeds beschouwd worden als handelingen 
van algemeen belang voor de toepassing van de ruimtelijke ordeningsregelgeving. Op 6 juni 2009 
werd een Brownfieldconvenant afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de actoren zijnde nv 
Vaartland, nv Denaeyer Papier in vereffening, OVAM, Waterwegen, en Zeekanalen, gemeente 
Willebroek en de Regisseurs zijnde Gemeente Willebroek, Provinciebestuur Antwerpen, OVAM en 
Waterwegen en Zeekanaal nv. 

 
De decreetgever heeft derhalve zelf bepaald dat de realisatie van brownfieldprojecten, wanneer 
daartoe het geëigend stedenbouwkundig planningsinstrument voorhanden is, geacht wordt van 
algemeen belang te zijn. 
 

De onteigening ten behoeve van de heraanleg van openbaar domein is onmiskenbaar van 
algemeen belang. 

 
4. Noodzaak 

 
Opdat een onteigening gelegitimeerd zou zijn, moet zij steunen op werkelijke feiten en moet er een 
redelijk verband bestaan tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel. 
 

Wanneer de onteigening (her)aanleg van openbaar domein beoogt waarvoor een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan werd opgemaakt dat een bestemmingswijziging inhoudt om woongebied 
en openbaar domein mogelijk te maken, vloeit de noodzaak om tot realisatie daarvan over te gaan 
op zich reeds voort uit dat ruimtelijk uitvoeringsplan, dat verordenende kracht heeft en daarom 
ook daadwerkelijk dient gerealiseerd te worden. 
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In voorliggend dossier konden alle restpercelen langsheen de Mechelsesteenweg verworven 

worden. Ook de verwezenlijking van het RUP Oostdijk is volop in uitvoering. 
 
Echter resteren enkel nog twee percelen van de FOD Financiën, die verhinderen dat het publieke 
plein kan worden aangelegd alsook de Mechelsesteenweg kan worden heringericht. 

 
Het RUP Oostdijk voorziet daarbij dat de gemeente instaat voor de realisatie van het openbaar 
domein binnen het plangebied. Ook in uitvoering van de Brownfield- en realisatieconvenant dient 
de gemeente de nodige gronden voor het openbaar domein binnen het Projectgebied te verwerven. 
 
Bovendien vormt de Mechelsesteenweg een belangrijke verbindingsweg binnen de gemeente, zodat 
de herinrichting ervan noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. 

 
Tot slot kon geen minnelijke verwerving worden bereikt, gezien de FOD Financiën aangaf niet tot 
een onderhandse verkoop te kunnen overgaan. 
 
Het onteigeningsplan met in bijlage de projectnota bevat dan ook enkel alle percelen die nodig zijn 

voor de heraanleg van het openbaar domein.  

 
De noodzaak wat betreft de inname van de percelen die nodig zijn voor de realisatie van het 
project staat dan ook vast. 
 

5. Openbaar onderzoek 
 
Overeenkomstig artikel 17 en volgende van het Vlaamse Onteigeningsdecreet werd het 

onteigeningsplan en voorlopig onteigeningsbesluit met bijlagen aan een openbaar onderzoek 
onderworpen.  De eigenaars van de onroerende goederen zoals opgenomen op het 
onteigeningsplan, werden hiervan individueel in kennis gesteld. 
 
Het voorlopig onteigeningsbesluit werd van woensdag 9 mei 2018 tot en met vrijdag 8 juni 2018 
ter inzage op het gemeentehuis te Willebroek gelegd. 
 

Er werden geen bezwaren ontvangen. 

 
Uit het verslag van sluiting van het openbaar onderzoek kan blijken dat alle formaliteiten vervuld 
werden. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Voor het gemeentebestuur zijn er operationele kosten te verwachten, waarvoor dient te worden 
verwezen naar schattingsverslag bekomen bij het Aankoopcomité te Mechelen (kenmerk 
12040/34MR de dato 02/12/2013). Deze kosten worden geraamd op 20.996,72 euro. 

 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: [Vul het krediet in] Actie: [Vul actienr in] Dienstjaar 

Vast te leggen: 20.996,72 AR: [Vul AR in] 2018 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel  1  
De gemeenteraad stelt het nieuwe grondinnemingsplan dd. 3 april 2018, opgemaakt door 
Landmeter-expert Tom Peeters (LAN 040036) definitief vast en beslist definitief tot onteigening van 
deze percelen over te gaan. 
 
Artikel 2 
Een kopie van dit definitief onteigeningsbesluit en haar bijlagen wordt binnen vijftien werkdagen 

per beveiligde zending aan de eigenaars bezorgd. Een uittreksel hiervan wordt bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad evenals op de gemeentelijke website. 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

13. Project fietsenzenders - lastenovereenkomst 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Er werd in het college van 28 juli 2017 beslist om de fietszenders te laten plaatsen door de 
fietsenhandelaars.  
 
In het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2017 werd beslist om:  
een lastenovereenkomst op te maken met de fiestenhandelars om de samenwerking, de 

verkoopprijs en plaatsingsprijs vast te leggen.  

 
In de gemeenteraad van 19 december 2017 werd de lastenovereenkomst met de fietsenhandelaars 
goedgekeurd.  
 

Feiten en context 

In het kader van enerzijds het schrijven van de commissie voor bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer d.d. 13 januari 2017 in verband met de automatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van het project fietsenzenders en anderzijds de nieuwe wetgeving 
General Data Protection Regulation dient de de lastenovereenkomst tussen het gemeentebestuur 
Willebroek en de fietsenhandelaars aangepast te worden.  
 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 (vastellen van 
samenwerkingsovereenkomsten is een bevoegdheid van de gemeenteraad); 

 
General Data Protection Regulation (GDPR of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – 
AVG genoemd), inwerkingtreding 25 mei 2018 m.b.t. het beheer en de beveiliging van persoonlijke 
gegevens van Europese burgers.  
 

Adviezen - argumenten 

Overleg tussen de stad Mechelen, gemeente Willebroek en PZ Mechelen-Willebroek d.d. 4 mei 
2018.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraard keurt de gewijzigde lastenovereenkomst tussen het gemeentebestuur van 
Willebroek en de fietsenhandelaars voor de samenwerking inzake de fietsenzenders goed.  
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

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

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

14. Plaatselijk Tewerkstellingsagentschap (PWA) vrijwillige ontbinding door 

vereffening 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Lars Van Aken, N-VA-fractie en de 
heer Ronnie Moerenhout, CD&V-fractie, overeenkomstig artikel 22 van het 
gemeentedecreet. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

In 2015 kondigde de Vlaamse regering een hervorming van het PWA-stelsel aan, nl. de organisatie 
van wijkwerk-trajecten voor langdurig werkzoekenden en leefloongerechtigden.  
In eerste instantie was de opstartdatum 1/1/2017. Deze werd ondertussen verschoven naar 1/1/2018. 
De PWA-beambten werden per 1/1/2017 overgeheveld van RVA naar VDAB. 
In afwachting van het nieuwe stelsel bleef het PWA-stelsel bestaan tot 31/12/2017.  
 
Op 5/7/2017 werd het decreet Wijkwerken goedgekeurd dat per 1/1/2018 van start is gegaan. 
De lokale besturen kregen een belangrijke regierol toebedeeld om het toekomstige wijkwerken vorm 
te geven. Gemeenten kregen de opdracht om een lokale organisator aan te duiden, werkplekken te 
voorzien en te waken over de aanvullendheid van de wijkwerkactiviteiten.  
Sinds 1 januari 2018 is OCMW Willebroek ingestapt in een samenwerkingsverband met Igemo voor 
de organisatie van het nieuwe wijkwerk 
 

Feiten en context 

In de omzendbrief van  de VDAB van 5 januari 2018 worden de VZW ’s die de PWA werking tot 
31/12/2017 hadden georganiseerd ’s op de hoogte gesteld van de scenario ’s die zich voor de 
toekomst aanbieden. 
Aangezien de VZW PWA Willebroek geen nieuwe taken werden toebedeeld en bijgevolg geen enkele 
activiteit meer organiseert en is het aangewezen tot een vrijwillige ontbinding door vereffening over te 
gaan. 
De twaalf leden van de gemeenteraad die in de VZW werden aangeduid moeten worden gemachtigd 
om deze beslissing in de algemene vergadering te nemen . 
 
Juridische grond 

 
Statuten van de PWA Willebroek dd. 11 september 1997 ( BS 22/01/1998) 
Gemeentedecreet artikel 42 § 1( volheid van bevoegdheid) 
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de 
Europese politieke partijen en stichtingen, artikel 20, 22, 23 en 24. 
 

Adviezen - argumenten 

Nvt. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit :  
 
De afgevaardigden van de gemeenteraad in de VZW PWA Willebroek te mandateren om tot 

vrijwillige ontbinding door vereffening over te gaan. 

 

Facility 

15. Busvervoer BKO gemeente Willebroek - Onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking - Goedkeuring gunning 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Lars Van Aken, N-VA-fractie en de 
heer Ronnie Moerenhout, CD&V-fractie, overeenkomstig artikel 22 van het 
gemeentedecreet. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

In het kader van de opdracht met als voorwerp “Busvervoer BKO gemeente Willebroek” werd een 
bestek met nr. 2018/181  opgemaakt door Facility. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 82.644,62 excl. btw of € 99.999,99 incl. 21% 

btw. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 mei 2018 goedkeuring aan 
de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de OPZVB. 
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 25 mei 2018 om de 
gunningsprocedure te starten en volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 
- AUTOBUSSEN CANNAERTS BVBA, Blauwenhoek 55 te 1840 Londerzeel 

- MICHELINE CARS BVBA, Pastorijstraat 20 te 2830 Willebroek 
- Tripp Taxi, Oud-Strijdersstraat 19 te 2830 Willebroek 
- QUO VADIS BVBA, Hoeikensstraat 11 te 2830 Willebroek 
 

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. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de goed 
te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 
 

Adviezen - argumenten 

De offertes dienden het bestuur ten laatste op 15 juni 2018 te bereiken; 
Er werd 1 offerte ontvangen:- Tripp Taxi, Oud-Strijdersstraat 19 te 2830 Willebroek € 140.160,00 
excl. btw of € 148.569,60 incl. 6% btw; 

 
Op 18 juni 2018 stelde Facility een verslag van nazicht van offertes op.; 
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De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met voormelde elementen, de Diensten te gunnen 
aan de enige bieder nl. Tripp Taxi, Oud-Strijdersstraat 19 te 2830 Willebroek tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 140.160,00 excl. btw of € 148.569,60 incl. 6% btw; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2018/046  Datum :20/6/18 

Beschikbaar krediet:  Actie: WELZ002001006 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 148.569,60 over vier jaar AR: 6139999 2018-2022 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit :  
 

Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 18 juni 2018, 
opgesteld door Facility. 

 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
 
Artikel 3 
De opdracht “Busvervoer BKO gemeente Willebroek” wordt gegund aan de economisch meest 

voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Tripp Taxi, 
Oud-Strijdersstraat 19 te 2830 Willebroek, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 
140.160,00 excl. btw of € 148.569,60 incl. 6% btw (2018-2022) 
 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/181. 

 

Artikel 5 
Het college legt hiervoor een bedrag van € 148.569,60 vast op artikelnummer 
6139999/094500/WELZ002001006. 
 
 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

16. Addendum 4 aan de Publiek Private Samenwerkingsovereenkomst 

Brownfieldproject Willebroek Noord 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Lars Van Aken, N-VA-fractie en de 

heer Ronnie Moerenhout, CD&V-fractie, overeenkomstig artikel 22 van het 

gemeentedecreet. 

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Om de ontwikkeling van het herwaarderingsproject Willebroek Noord, inmiddels ook een erkend 
brownfieldproject, mogelijk te maken en tot de herontwikkeling van de Fase 1 projectgronden te 

kunnen overgaan werd op 10 juli 2007 tussen het gemeentebestuur, de POM Antwerpen en de 
privaat ontwikkelaar een Publiek- Private Samenwerkingsovereenkomst afgesloten; 
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Bij beslissing van de gemeenteraad van Willebroek van 26 juni 2007 werd de 

samenwerkingsovereenkomst betreffende de publiek-private samenwerking in het 
brownfieldproject Willebroek Noord goedgekeurd; 
 
Op 10 juli 2007 daaropvolgende werd voormelde samenwerkingsovereenkomst tussen het 

Gemeentebestuur, de POM Antwerpen en de Privaat ontwikkelaar ondertekend; 
 
In artikel 17 –“Bestemming en inplantingsverplichtingen” van de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord werd bedongen dat de private partner-
ontwikkelaar (Guido Bernaerts) zou instaan voor de ontsluiting: 
  
§4. De Private Partner zal bij de ontwikkeling van het Projectgebied tussen de Appeldonkstraat 

en de spoorweg de interne wegontsluiting van de Projectgronden laten aansluiten op de 
wegontsluiting van de KMO-zone “De Veert”, zodat alle bedrijven in dit gebied een rechtstreekse 
wegontsluiting bekomen zonder gebruik te moeten maken van de wegen doorheen de woonwijk.  
 
§5. De Private Partner draagt substantieel bij tot het conflictloos samenleven van de woonwijk 

met het bedrijventerrein tijdens en na de uitvoering van het Project, zodat de leefkwaliteit binnen 

de woonwijk toeneemt.  
 
§6. De Private Partner verbindt zich er tevens toe om een overeenkomst te sluiten met 
Waterwegen en Zeekanaal NV voor de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur van het 
Projectgebied  
 
In het kader van diezelfde Overeenkomst kwam op 25 februari 2014 een verkoop tot stand m.b.t. 

het perceel bestemd voor de aanleg van het containerpark (i.e. een gedeelte van het groter perceel 
gekadastreerd onder de gemeente Willebroek, 1ste afdeling, sectie A, nummer 530 L 4 met een 
oppervlakte van ongeveer 7.000m²), en dit na de goedkeuring van de gemeenteraad van 
Willebroek van de belofte tot verkoop gedaan door de nv De Wille op 19 december 2013. Deze 
verkoop werd vooralsnog echter niet uitgevoerd en werd niet notarieel verleden. 
 

Feiten en context 

Tot op heden is enkel de ontknoping met de A12-N177 en aansluiting 1ste deel Brownfieldlaan  
gerealiseerd; 
Echter de voorziene realisatie van het verdere verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en 
verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert blijft uit – de aanleg van een nieuw containerpark 
dringt zich op; 
Gelet op het belang  van deze ontsluiting voor Willebroek : 

 • Het bannen van zwaar vrachtverkeer in de woonkernen 
 • Rechtstreekse ontsluiting van het bedrijvenpark De Veert met de A12 
 • De aanleg van een veilig bovenlokaal fietspad richting Boom 
 • De aanleg en ontsluiting van het nieuwe gemeentelijke containerpark 
is een spoedige realisatie van de Brownfieldlaan en de definitieve verwerving gronden gemeentelijk 
containerpark onontbeerlijk. 
Overwegende dat de private partner in gebreke blijft in de voorziene realisatie van het verdere 

verloop van de Brownfieldlaan – aansluiting en verbinding met het KMO-bedrijvenpark De Veert 
komt ook het vergunnen van de verdere ontwikkeling op de site in het gedrang; 
 
Met het uitblijven van de nodige omgevingsvergunningen is de private partner er zichzelf van 

bewust dat de verdere aanleg van de Brownfieldlaan een noodzaak is; 
 
Op vraag van alle partijen met inbegrip van de private partner werd besloten tot de opmaak van 

een overeenkomst (voorliggende addendum 4) waarin concreet alle noodzakelijke acties gekoppeld 
aan timing en uitvoerder en met bovendien de nodige financiële garanties worden opgenomen; 
 
In voorliggend ontwerp addendum 4 treden op als publieke partners: de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij (POM Antwerpen) en de gemeente Willebroek,  
 

De private partner, de heer Guido Bernaerts treedt op voor zijn vennootschappen: 
 

 NV Vaartkaai, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en 
met ondernemingsnummer 0448.158.014; 
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 NV Antwerp South Logistics, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, 

Bisschoppenhoflei 20, en met ondernemingsnummer 0426.441.890; 
 NV De Wille, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en met 

ondernemingsnummer 0875.326.416; 
 NV Wanli Europe, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 20, en 

met ondernemingsnummer 0460.187.004; 
 

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 op het raads van 22 mei 2007 houdende de goedkeuring en uitvoering van de definitieve 
versie voor een publiek- publieke samenwerkingsovereenkomst; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 juni 2007 houdende de goedkeuring van de Publiek-Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord; 
 
Gelet op de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord de dato 10 juli 2007; 

 

Adviezen - argumenten 

Verbintenissen van de private partner: 
 
De private partner verbindt zich ertoe de Brownfieldlaan verder aan te leggen en te voltooien op 
zijn kosten; 

 

Het trace is voorzien zoals op het plan in bijlage van het addendum, doch zal definitief door de 
gemeente Willebroek worden vastgelegd in de vergunningsaanvraag; 
 
De timing van de werken is gekoppeld aan de uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning voor 
gebouwen op de site en de vergunning voor de aanleg van het resterende gedeelte van de 
Brownfieldlaan; 

 
Deze uitvoeringstermijn bedraagt 365 kalenderdagen en dewelke uitsluitend kan worden verlengd 
met het aantal weerverletdagen zoals officieel vastgesteld door het KMI; 
 
Bij de voltooiing van de werken zal de private partner de zate van de volledige (d.i. de bestaande 
en de nieuw aangelegde) Brownfieldlaan, alsook de erop aangelegde weg en uitrusting van 
gemeentelijk niveau kosteloos in eigendom overdragen aan de gemeente Willebroek; 

 
Ter waarborging van de verbintenissen die hij middels onderhavig addendum aangaat verbindt de 
private partner zich ertoe om een abstracte, autonome, onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

bankgarantie op eerste verzoek af te leveren, ten belope van een bedrag van € 1.000.000,00; 
 
Deze bankgarantie moet worden uitgegeven door een eerste klas Europese bank met zetels in 
België en zal worden verstrekt ten gunste van de POM Antwerpen en de gemeente Willebroek; 

 
De Private Partner verbindt zich ertoe deze bankgarantie af te leveren bij de ondertekening van dit 
addendum; 
 
Verbintenissen van de gemeente: 
De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om de aanvraag van de vergunning voor de aanleg 

van de Brownfieldlaan op haar kosten in te dienen 
De gemeente Willebroek zich, zonder afbreuk te doen aan de discretionaire beslissingsmarge van 
de bevoegde instanties, maximaal inspannen om de goedkeuring te bekomen voor het tracé der 
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wegen, alsmede – in voorkomend geval – voor de aanpassing van het rooilijnenplan en de atlas der 

buurtwegen; 
De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe zich maximaal in te spannen om de gronden die nodig 
zijn voor de aanleg van de Brownfieldlaan en die vooralsnog niet in eigendom aan de Private 
Partner toebehoren, zoals aangeduid op het bijgevoegde plan, te verwerven, minstens hierop tijdig 

de nodige rechten te verkrijgen; 
De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om bij de voltooiing van de werken een forfaitair 
bedrag van € 400.000,00 (inclusief de eventueel verschuldigde btw) te betalen aan de private 
partner ten titel van een eenmalige tussenkomst in de aanleg van de Brownfieldlaan; 
De gemeente Willebroek verbindt zich ertoe om bij de voltooiing van de werken de overdracht van 
de zate van de volledige (d.i. de bestaande en de nieuw aangelegde) Brownfieldlaan, alsook de 
bijhorende uitrusting van gemeentelijk niveau te aanvaarden en in te staan voor het onderhoud en 

het herstel ervan; 
 
Gezamenlijke verbintenissen tussen private partner en gemeente: 
Partijen verbinden zich ertoe om de verkoop van het perceel bestemd voor de aanleg van het 
containerpark (i.e. deel van het groter perceel gekadastreerd onder de gemeente Willebroek, 1ste 

afdeling, sectie A, nummer 530 L 4 met een oppervlakte van ongeveer 7.000m²), dewelke op 25 

februari 2014 tot stand is gekomen door de goedkeuring van de gemeenteraad van Willebroek van 
de belofte tot verkoop gedaan door de nv De Wille op 19 december 2013, uit te voeren en deze 
verkoop notarieel te laten verlijden binnen de drie maanden na de ondertekening van dit 
addendum. 
 
Zekerheden: 
Indien de private partner de werken niet heeft aangevat op de uiterste aanvangsdatum zal hij een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse vertragingsvergoeding is van 
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , het schadebedrag is nog te bepalen; 
Indien de private partner de werken niet heeft voltooid binnen de gestelde termijn zal hij een 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, deze dagelijkse vertragingsvergoeding is van 
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling opeisbaar, het schadebedrag is nog te 
bepalen; 
Indien de private partner ernstig in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, hebben de POM 

Antwerpen en de gemeente Willebroek het recht om één of meerdere overeenkomsten te sluiten 

voor rekening van de Private Partner met één of meerdere derden voor de uitvoering van het 
geheel of een gedeelte van de nog uit te voeren werken, de POM Antwerpen en de gemeente 
Willebroek kunnen deze vervangingsbevoegdheid uitoefenen zonder voorafgaandelijke rechterlijke 
tussenkomst; 
Door ondertekening van dit addendum verleent de private partner aan de POM Antwerpen en de 

gemeente Willebroek reeds alle rechten en toelatingen die nodig zijn om – in geval van de in dit 
artikel bedoelde vervanging – de subsidies voor de wegeniswerken, toegekend bij het besluit van 
de Vlaamse regering in zijn naam aan te vragen en voor zijn rekening te innen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Op basis van een ‘ruime’ raming wordt de totaalinvestering voor de uitbreiding van de 
Brownfieldlaan, na aftrok van de subsidies van het Vlaio, begroot op € 1.000.000,00; 

 

Ter waarborging van de verbintenissen in onderhavig addendum aangaat verbindt de private 
partner zich ertoe om een abstracte, autonome, onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

bankgarantie op eerste verzoek af te leveren, ten belope van een bedrag van € 1.000.000,00; 

In overleg met de mede-actoren uit de Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst 
Brownfieldproject Willebroek Noord werd besloten tot de opmaak van voorliggend addendum 4 
waarbij de gemeente onder voorwaarden een deel van de kosten zal dragen voor de aanleg 

uitbreiding van de Brownfieldlaan;  

Deze bijdrage zal ingevolge het ontwerp ‘Addendum 4 aan de Publiek Private 
Samenwerkingsovereenkomst Brownfieldproject Willebroek Noord’  de forfaitaire som van € 
400.000,00 bedragen dit incl. BTW; 

In het investeringsbudget 2018 en het meerjarenplanning werden hiervoor de nodige middelen 
voorzien, met name: 
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 LEEF005004003: Ontwikkeling bedrijventerrein Willebroek Noord (AR 2240007 / BI 

020000/INVLEEF0050/LEEF005004/Actie LEEF005004003 voor  € 600.000,00) 

In dit bedrag werd ook het gemeentelijk aandeel van de studiekosten inbegrepen; 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerp addendum 4 aan de Publiek Private 
samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord; 
 
Artikel 2 

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

 

17. Bijkomende punten 

 

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) 
 

 

Werken aan de brug over de Rupel op de N177 (Willebroek – Boom) 
 
Op 28 mei is “De Vlaamse Waterweg” gestart met een grondige renovatie van de brug over de 
Rupel (N177 Willebroek-Boom). 
Deze werken verlopen gefaseerd en zullen uiteindelijk tot eind november van dit jaar duren (zie 
www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom). 
Dergelijke werken veroorzaken steeds veel overlast. Daarom werden onder andere de 

bedieningstijden van het veer “Klein-Willebroek-Boom” tijdens de periode van de werken 
aanzienlijk uitgebreid (van 05.30 u tot 22.30 u) en verdubbelde de overzetfrequentie. Dit is op zich 
een zeer goede zaak. 
 
Vandaag, 7 juni, de eerste dag van de werken dat de brug effectief de ganse dag gesloten was, 
veroorzaakte dit vanaf 07.30 u evenwel een geweldige chaos en toeloop  ter hoogte van het veer in 
Klein-Willebroek, waar de wachttijden opliepen tot ruim 45 minuten. 

Leerlingen kwamen te laat op school; mensen te laat op hun werk. Anderen keerden terug naar 
huis en wisselde de fiets in voor hun auto. Voor wie die mogelijkheid niet had was het gewoon 
afwachten … 
 
Volgende vragen, problemen, opmerkingen komen nu bovendrijven:  
 

1. Waarom heeft er geen degelijke communicatie plaatsgevonden? Enkel langs Boomse 
zijde is er een infovergadering georganiseerd. Waarom nam het Gemeentebestuur geen 
enkel initiatief om de inwoners van (Klein-)Willebroek grondig te informeren over de 

grote impact van deze werken op onze mobiliteit. Het enige wat we hebben kunnen 
terugvinden is een kleine mededeling op de website van de gemeente met een 
verwijzing naar De Vlaamse Waterweg? 

2. Waarom kan de toegang tot de brug wel 2 weken voor TML en niet voor de 

examenperiode van de leerlingen ? 
3. Wat met mensen die in de klassieke 2-shiftensystemen werken ? 
4. Wat met mensen die in de horeca werken en die afhankelijk zijn van de drukte in de 

zaak om naar huis te kunnen/mogen ? 
5. Wat met de capaciteit die vandaag ontoereikend is ? 
6. Wat met de te lange wachttijden ? 
7. Wat met zwaardere elektrische fietsen, bromfietsen, scooters enz … ? 

8. Waarom tijdelijk geen ander type van vaartuig ? 
9. Wat tussen 22u30 en 5u30 voor fietsers en voetgangers? 

 

http://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom
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Onze voorstellen: 

 
1. Asap met de betrokkenen een overlegmoment organiseren. Druk vanuit de betrokken 

gemeentebesturen op de overheid om dit bij hoogdringendheid aan te pakken. 
2. Aanpassing van het werkschema zodat gedurende de examens de brug voor fietsers open 

kan blijven, tenminste een aantal uren per dag. 
3. Uitbreiding van het tijdslot voor permanente oversteek tot minimaal vanaf 5u tot en met 

23u. Tijdens de weekenden tot 01u. 
4. Tijdens de overige uren ofwel varen op afroep ofwel een andere mogelijkheid - (mini)bus, 

taxi, … - om mensen toch over te brengen van Boom naar Klein-Willebroek of omgekeerd. 
5. Uitbreiden van de capaciteit per oversteek. 
6. Een ergonomische toegang tot het schip. Ander type zoals een echte veerpont. 

 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Ik verwijs hiervoor naar het persbericht van de gemeente d.d. 8 juni 2018. 

De schepen leest deze niet voor maar zijn hierna wel in het verslag opgenomen. 

 
“Sinds donderdag 7 juni gingen de werken aan de baanbrug te Boom een nieuwe fase in. 
Omdat de brug sindsdien niet meer toegankelijk is voor fietsers, werd de werking van de 
veerdienst aanzienlijk uitgebreid. Na een eerste evaluatie neemt de gemeente ook extra 
maatregelen opdat de pendelaars tussen Willebroek en Boom zo weinig mogelijk hinder 
zouden ondervinden. 
 

Tweede veerboot 
Luc Spiessens, schepen van mobiliteit in Willebroek: “Bij het begin van deze nieuwe fase 
was het, ondanks de uitgebreide communicatie, voor een aantal fietsers en bromfietsers 
nog even aanpassen aan de gewijzigde verkeerssituatie. Dat zorgde gisteren voor een 
langere wachtrij bij de veerboot dan was voorzien. Uit de geplande evaluatie, samen 
mijn Boomse collega-schepen voor mobiliteit Dany Bosteels en de verantwoordelijken bij 
de Vlaamse Waterweg, werd meteen voor de nodige bijsturing gezorgd. De Vlaamse 

Waterweg, die deze werken coördineert, bevestigde ons dat er tijdens de drukste 

momenten in juni en september, tussen 7.30 en 8.30 uur, een tweede veerboot zal 
worden ingezet. Hierdoor worden de wachttijden tot een minimum beperkt.” 
 
Signalisatie 
Bij de ‘Blauwe Bruggen’ in Heindonk wordt extra signalisatie geplaatst zodat fietsers die 

over de dijken vanuit de richting van Mechelen komen, tijdig worden geïnformeerd dat 
de volgende oversteek niet toegankelijk is. Zo komen deze fietsers niet voor 
verrassingen te staan en wordt de veerdienst tussen Klein-Willebroek en Boom tevens 
ontlast. 
 
Fietsenstalling 
Ter hoogte van de steiger in Klein-Willebroek wordt zo snel mogelijk een fietsenstalling 

geplaatst. Schepen Spiessens: ”Fietsers die hun fiets aan de overkant van de Rupel niet 
meer nodig hebben, kunnen zo als voetganger de veerboot gebruiken. Op die manier 
sparen we tijd bij het in- en uitstappen en vergroten we de capaciteit van het veer.” 
 
Mindervaliden 

Personen met een verminderde mobiliteit kunnen steeds een beroep doen op de 
transportmogelijkheden die de gemeente voorziet. Zo is er de Rolkar Rivierenland, de 

Minder Mobielen Centrale en de Handicar die gereserveerd kan worden via het 
Welzijnsloket van de gemeente.  
 
Snelle uitvoering van de werken 
“De werken aan de baanbrug waren onvermijdelijk. De brug was in zeer slechte staat en 
om de veiligheid te garanderen moest er worden ingegrepen. Om de overlast tot een 

minimum te beperken, worden de werken zo snel mogelijk uitgevoerd. Er wordt zelfs in 
dubbele shiften gewerkt. Zowel vanuit de gemeente Willebroek, de gemeente Boom en 
de Vlaamse Waterweg worden de werken en de verkeerssituatie nauwgezet 
gemonitord”, besluiten de schepenen van Willebroek en Boom.”  
 
En het aanvullend persbericht van De Vlaamse Waterweg: 
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“Gisteren ging de renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom een volgende fase 
in. De fasewissel ging tijdens de spits gepaard met lange wachttijden voor voetgangers 
en fietsers aan het veer. Waterweg-beheerder De Vlaamse Waterweg nv en de betrokken 
gemeenten Boom en Willebroek nemen nu extra maatregelen om de wachttijden tijdens 

de spits te verminderen.  
 
Na 80 jaar van intensief gebruik is renovatie hoognodig. Vochtinsijpeling, roest en 
betonrot zijn maar enkele problemen die grondig aangepakt moeten worden. Een aantal 
van de werken kan de aannemer alleen maar uitvoeren wanneer de brug open staat. Dat 
maakt dat de brug niet opengesteld kan worden voor verkeer en de bruggebruiker op 
alternatieven aangewezen is. 

 
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het veer Boom – Klein-Willebroek, 
dat zijn vaartijden tijdens de werken aanzienlijk uitbreidt: van 5.30 u tot 22.30 u ieder 
kwartier zonder opname van middagpauze en dat op weekdagen, in de weekends en op 
feestdagen.  

 

Ondanks de uitbreiding van de vaartijden stelden we gisteren vast dat de wachttijden 
aan het veer tijdens de ochtendspits opliepen. Hoewel het verkeer zijn weg zoekt en de 
wachttijden vanochtend al bijna de helft korter waren dan gisteren, willen we – samen 
met de gemeentes Boom en Willebroek - extra maatregelen nemen om de wachttijden 
aan het veer op piekmomenten verder te verminderen.   
 
We zijn met de veerman tot een akkoord gekomen om tijdens de schoolmaanden in de 

ochtendspits (van 7.30u tot 8.30u) de reserveveerboot (die in principe ongebruikt moet 
klaar liggen en uit voorzorg naar Boom was gebracht) in te leggen die kruiselings zal 
varen met het bestaande veer. Op die manier hopen we de wachttijd voor pendelaars en 
scholieren te halveren. Deze namiddag (08/06) worden twee schippers opgeleid, die 
maandag kunnen starten. 
 
Bovendien installeert de gemeente Willebroek een tijdelijke fietsenstalling aan de 

veersteiger in Klein-Willebroek, zodat scholieren en pendelaars hun fiets niet mee het 

veer moeten opnemen. Ook die maatregel kan de wachttijden verder helpen 
verminderen.  
 
Wij hopen op die manier de hinder voor deze noodzakelijk werken enigszins te beperken. 
Hoe dan ook zullen we de situatie ter plaatsen op de voet opvolgen en de genomen 

maatregelen evalueren.” 
 
Vervolgens geeft de schepen op de vragen, toegelicht door het raadslid Kennes,  de 
volgende antwoorden: 
 

1. Aangezien de brug in Boom ligt is besloten decommunicatie van daar uit op te 
zetten.Zowel voor de projectvergadering op 30/10/2017 en 18/02/2018 was de 

gemeente Willebroek vertegenwoordigd. Op het overlegmomenten van 
18/02/2018 werd beslist een gezamenlijk infomoment in Boom te organiseren. 
DVW nam de communicatie op zich en verwijzen we ook naar de persteksten van 
de gemeente Willebroek en DVW en de informatie beschikbaar op de website van 
DVW - https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom.  

 
2. Een doorgang voor TML was oorspronkelijk niet voorzien in het bestek van de 

werken en werd pas begin 2018 door de Federale Wegpolitie aan DVW opgelegd 
omwille van de veiligheid. Afrit Boom is immers op de A12 te kort en bevat te 
weinig capaciteit waardoor richting Antwerpen op de A12 gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan. Wanneer het verkeer komende vanuit Brussel afrit Willebroek-
Noord kan gebruiken om Boom binnen te rijden is de capaciteit groter zonder het 
verkeer op de A12 te hinderen. 

Het is vooral de bedoeling de werken te concentreren rond de zomervakantie 
aangezien dat de meest verkeersluwe periode is. Maar, aangezien dit fysiek niet 
mogelijk in slechts 2 maanden werd gestart eind mei en lopen de werken tot 
begin november. Met het zwaartepunt voor de meeste hinder rond de 
zomermaanden, dat dit gelijk loopt met de examenperiode is een spijtig toeval, 
dat beseft DVW. 

https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom
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3. Daarvoor werden in samenspraak met de vertegenwoordiger van de werkgevers 
(VOKA) de uren van de veerdienst uitgebreid naar 05u30 en 22u30. 
Mocht dit niet volstaan zal VOKA de betrokken bedrijven met elkaar in contact 
brengen om collectief vervoer tussen beide oevers te organiseren. 

De tellingen van de eerste dagen wijzen uit dat het aantal veergebruikers op deze 
tijdstippen zéér beperkt is. (1 à 4-tal wachtenden om over gezet te worden) 
En heeft VOKA op 11/06 telefonisch meegedeeld dat er bij de bedrijven geen 
animo bestaat om collectief vervoer te organiseren. 

 
4. Het is onmogelijk om voor iedereen 24/24 de veerdienst in te schakelen. De 

veerboot beschikt niet over een radar om bij volle nacht te varen en werkt nu 

reeds op het maximaal veilig mogelijke. 
 
5. De capaciteit werd door DVW vanaf 11/06 bijgestuurd door een 2e veerboot in te 

zetten tijdens de ochtendspits tussen 07u30 en 08u30. Wachttijden zijn zelfs 
vanaf vrijdag 08/06 quasi gehalveerd.  

 

6. Wachttijden zijn quasi verdwenen door de 2e veerboot tijdens de ochtendspits. 
 
7. Elektrische fietsen en bromfietsen kunnen ook op het veer. Bovendien kunnen 

deze gebruikers ook gemakkelijk het alternatief van de omleiding over de Blauwe 
bruggen nemen met minder inspanningen. 

 
8. Een ander type vaartuig heeft niet de correcte vrijboord (hoogte vanaf de 

waterlijn tot het dek) om gemakkelijk aan te meren. Per definitie heeft een groter 
schip ook een grotere vrijboord waardoor dit niet of moeilijker kan aanmeren 
(+bijkomend tijdverlies) en is niet op de markt beschikbaar om slechts voor 
enkele maanden te huren. 
DVW geeft maximaal aandacht aan minder-hinder en trekt nu reeds voor dit 
project alleen al ca. 330.000 euro uit voor minder-hinder maatregelen. Er zijn ook 
(morele) grenzen aan wat maatschappelijk mag besteed aan dergelijke 

maatregelen. 

 
9.  Dienen de alternatieven op te zoeken. (bijvoorbeeld carpoolen, deelauto’s, taxi, 

collectief vervoer werkgevers,…) 
 

 

Antwoorden op uw voorstellen: 
 
1. Overlegmoment: 
 De situatie werd/wordt continue opgevolgd in overleg met Boom en DVW met het 

gekende resultaat.   
 
2. Aanpassing werkschema: 

 De fasering van de werken ligt vast.  Het volledig afsluiten is nodig uit 
veiligheidsoverwegingen.  

 
3. Uitbreiding tijden veerdienst: 
 De huidige tijden van de veerdienst werd maximaal afgestemd en bijgesteld op de 

beschikbare technische middelen.  
 

4. Andere transportmogelijkheden: 
 Er zijn geen bijkomende vragen geweest noch noden met de huidige 

mogelijkheden. 
 
5. Uitbreiden capaciteit: 
 Is reeds gebeurd om de wachttijden tijdens de ochtendspits tot een normaal 

niveau te brengen. 
 
6. Toegankelijkheid veerboot: 
 Is niet zomaar beschikbaar om voor slechts enkele maanden te laten 

(om)bouwen. (rekening houdende met een correcte vrijboord en eenvoud tot in- 
en ontschepen) 
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Voor het raadslid trekken de bedrijven zich niets aan van de uuregeling en is er geen 
overleg geweest zoals VOKA het stelt. Mensen zijn fietsvergoedingen kwijt en onkosten 
worden niet betaald. Hij betreurt dat men de uuregeling niet kan aanpassen en vraagt 
zich af of het veer in de winterperiode dan wel in het donker kan varen.  

Mensen moeten nu hun plan trekken.  
Volgens het raadslid is het wel degelijk mogelijk, mits een beperkt aantal maatregelen, 
mensen buiten de werkuren op de brug door te laten. Nu moet men rondrijden hetgeen 
voor de duur van de werken kan oplopen tot 2.000 km. 
 
Voor hem heeft een brug twee oevers en is het in dit geval jammer te horen dat de 
communicatie in Boom wordt georganiseerd. Op termijn zijn er nog andere werken 

mogelijk in Boom met een weerslag op het verkeer naar Willebroek zodat het raadslid nu 
al vraagt te overleggen om de hinder te beperken. 

 
De burgemeester verwijst naar het protocoloverleg met de Vlaamse Waterweg van 
16/6/2016 waarin: de afrit Willebroek-Noord aan de zijde van Puurs als een voorwaarde 

van de gemeente is gesteld voor de werken aan de brug. De afrit aan de carting en het 

ronde punt aan de zijde van Puurs hadden klaar moeten zijn. De veiligheidsdiensten 
wensten geen extra belasting ter hoogte van het kruispunt aan het Fort van Breendonk. 
Als er nog werken in Boom zijn gepland met een bovengemeentelijke impact dan zal men 
nog moeten bekijken welke preventieve maatregelen moeten worden getroffen.  
 
Het raadslid breekt nog een lans voor de bedrijven zonder syndicale delegatie die geen 
fietsplan hebben zoals Atlas Copco en geen oor hebben naar de problemen van hun 

werknemers. 
 
Voor het raadslid De Laet moet het mogelijk zijn om via de beperkte infrastructuur van 
de afrit aan de zijde Puurs het verkeer komende van Klein Willebroek toe te laten en 
zodoende het kruispunt aan het Fort van Breendonk te ontlasten. Hij vraagt om dat 
opnieuw te bekijken. De burgemeester zal de vraag stellen maar vermoedt dat er een 
veiligheidsprobleem is .Hij zal het meenemen in de evaluatie van de werken.  

 

 
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) 
 

Belevingspark Bel-Air 
 
Vorige week werd het heraangelegd park “Bel Air” onder een stralende zon heropend. Volgens de 
bevoegde schepen, die het park opende, is het de bedoeling om van een “passief” park naar een 
zogenaamd “belevingspark” te gaan. Iets wat we overigens toejuichen. Alle mogelijke initiatieven 
om de Willebroekenaar in een gezonde omgeving te laten sporten en bewegen kunnen op onze 
steun rekenen. 

Tijdens de contacten die we daar zelf hadden zijn er toch twee belangrijke opmerkingen gemaakt. 
 
Bezorgde ouders vonden ons met de terechte bemerking dat het centrale kunstwerk redelijk 
onveilig is voor spelende kinderen. Ondanks het feit dat her en der verwittigingen zijn aangebracht 
dat het verboden is om het kunstwerk te beklimmen zal dit op (kleine) kinderen en 

jongvolwassenen weinig indruk maken. Ook de vorm - met een beetje verbeelding zie je er zelfs 
een klimrek in - nodigt eigenlijk uit tot het beklimmen ervan. 

 
Wij vragen dan ook, rekening houdende met de verlofperiode die voor de deur staat, dat er 
maatregelen zouden worden genomen om te zorgen dat kinderen dit kunstwerk kunnen 
beklimmen. 
 
Een tweede bemerking kwam van de atleten, die de overigens mooie Finse piste kwamen 

“inlopen”.  
Een stuk van die Finse piste gaat immers door een - op zijn Willebroeks gezegd - donker gat, zelfs 
overdag. Het pad loopt namelijk dwars door een dikke bamboehaag, die op zichzelf al haast 
ondoordringbaar is, gevolgd door een zeer dichte begroeiing. Dat betekent dat we daar een 
onveilige, donker situatie creëren. Met het verkorten van de dagen in het vooruitzicht zou dit 
bijzonder jammer zijn. 
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Onze vragen zijn dan ook: 1) wat was het advies van de Sportdienst bij de aanleg van deze mooie 
piste (inzake parcours edm); 2) ofwel op die plek enige verlichting te voorzien ofwel zodanig 
snoeiwerk te laten uitvoeren zodat men toch steeds een minimale lichtinval heeft. 
 

 
Schepen Bradt antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Kennes: 
 
De sportdienst werd betrokken bij de inplanting van de Finse piste en heeft dan ook 
positief advies gegeven. De meerwaarde van deze Finse piste is – in tegenstelling tot de 
gebruikelijke plaatsen zoals naast een sporthal of in een sportcentrum – de natuurlijke 
omgeving waarin het zich bevindt.  

Het kronkelende traject doorheen het park maakt het juist heel aangenaam om er te 
lopen. Er werd bewust voor gekozen om heel het park te doorkruisen en zo de 
natuurbeleving ten volle te ervaren. Bepaalde stukken zijn inderdaad iets minder open 
maar het pad is steeds goed beloopbaar. Periodiek onderhoud is dan ook ingepland: het 
aanvoeren en proper houden van de houtschors (bodembedekking van de piste) en het 

bijsnoeien van de beplantingen langs de piste. 

 
Deze Finse piste neigt naar een natuuromloop en daar zijn we heel tevreden over. 
Natuuromlopen zijn tegenwoordig heel populair. Zo werden er in oktober twee 
natuuromlopen in het Broek geopend door Sport Vlaanderen in samenwerking met 
Natuur & Bos.  
 
Bij de opmaak van de plannen werd duidelijk afgesproken om geen verlichting in het 

park te voorzien, evenmin voor de Finse piste. Het park en dus de Finse piste zijn 
toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.  
 
Wat betreft de opmerking ivm het kunstwerk Rekamkeizum: 
Er zullen nog duidelijkere borden bevestigd worden met de vermelding dat het verboden 
is om op het kunstwerk te klimmen. Daarentegen is het wel de bedoeling dat men op de 
onderste delen van het kunstwerk kan zitten.  Het is een interactief kunstwerk waarbij 

gevraagd wordt om de nodige voorzichtigheid en gezond verstand aan de dag te leggen. 

 
Voor het raadslid moet men beletten dat kinderen het kunstwerk beklimmen. Er steken 
gevaarlijke bouten uit.  
 
De schepen geeft aan dat nog delen moeten worden opgespoten en een houten vloer 

wordt gelegd.  
 
De burgemeester zal de preventiedienst vragen een risico analyse op te stellen. 
 
Voor de piste blijft het raadslid er bij dat het begroeide deel, zeker in de winter te donker 
is en het aangewezen is beplantingen te snoeien. Ervaren lopers vinden het parcours 
onveilig. 

 
De schepen volgt de adviezen van de sportdienst zij zal er wel over waken dat het nodige 
onderhoud wordt voorzien.  
 
 

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) 
 
Onveilige verkeerssituatie in de Jozef Wautersstraat 
 
Het is niet de eerste keer dat de Jozef Wautersstraat hier ter sprake komt tijdens deze legislatuur. 
En we begrijpen ten volle dat door de werken in het centrum van de gemeente het niet altijd 

gemakkelijk is om omleidingen voor de verkeersstromen te vinden die alle inwoners 
tevredenstellen. 
De mensen van de Jozef Wautersstraat zien dan ook erg uit naar het einde van deze werken. Door 
de enorme drukte, zeker tijdens de spits, hebben zij immers veel hinder.  
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Tot wel 4 grote autobussen denderen - en dat is letterlijk te nemen - op sommige tijdstippen langs 

hun voordeur. Ook het slechte wegdek van het kruispunt gelegen ter hoogte van bakkerij Apers 
zorgt voor het nodige bijkomende gedreun. 
Tenslotte nemen roekeloze chauffeurs er dikwijls een loopje met de wegcode en kruisen auto’s 
elkaar op het voetpad, met alle gevolgen van dien. Weggezakte straatstenen en inwoners die af en 

toe moeten wegspringen zijn geen uitzondering meer.  
Hogere snelheid dan toegelaten vormen eveneens een groot probleem. 
 
Vandaar onze vragen: 
 

1. Wanneer gaat de Schoolweg opnieuw open voor alle verkeer  en wanneer zullen de 
bussen van De Lijn dat traject  opnieuw gaan volgen? 

 
2. Kan het Gemeentebestuur aan De Lijn te vragen om kleinere bussen in te zetten op 

lijnen zoals deze omdat zij echt door “een tuinwijk” - toch nog steeds de 
oorspronkelijke naam van deze wijk - rijden ? 

 

3. Kan er, uiteraard op wisselende tijdstippen, geflitst worden op het betrokken 

traject? Dit op de snelheidsovertredingen. Toestellen om het passerend verkeer te 
registreren hebben daar reeds gehangen en hebben geen impact. 

 
4. Kan er aan het voornoemde kruispunt een nivellering plaatsvinden zodat het 

passerende verkeer een minder hinderlijk karakter krijgt ? 
 

5. Tot slot denken we dat er toch nog eens moet overwogen worden om zeker tussen 

de twee kruispunten (dat is namelijk de bottleneck)een zone 30 te installeren 
indien het voor de ganse straat niet mogelijk is. 

 
Burgemeester Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Kennes: 
 
De wegenwerken in het centrum zijn nagenoeg afgerond. De Schoolweg en 
Stationsstraat zijn weer opengesteld voor het verkeer. Er geldt dus niet langer een 

omleiding langs de Jozef Wautersstraat. De verkeersintensiteit zal bijgevolg automatisch 

weer afnemen in deze straat, zeker aangezien ook het busverkeer weer deels langs de 
Schoolweg kan rijden. 
 
Metingen gebeurden verschillende malen in het omleidingstraject.  
 

Rond mobiliteit is er een 30-50-70 plan in opmaak. 
 
Noot van de dienst Openbare werken: er zou nog verwezen kunnen worden naar de 
werken Tuinwijk fase 2 die na het bouwverlof zullen starten en waarbij de Jozef 
Wautersstraat tijdelijk zal worden afgesloten … maar een exacte planning is er nog 
niet.  De straat zal dan dus autoluw worden. 
 

Het raadslid vraagt de snelheid in de straat te controleren waarop de burgemeester 
antwoordt dat momenteel metingen aan de gang zijn in de Scheldelaan - hoek 
Vanderveldestraat. Hij zal na een evaluatie laten nakijken wat verder kan. 
 
 

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) 
 
Stand van zaken verkoop voormalig CC De Ster 
 
Ik verwijs naar mijn vraag dienaangaande van augustus 2017. Is De Ster ondertussen al verkocht? 
 

Schepen Huyghe antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid De Laet.: 
 
In overeenkomst met de ontwikkelaar NV GANDS was sprake van een uitvoerbare 
bouwvergunning als voorwaarde. Tegen de bouwvergunning werd beroep aangetekend 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met ontwikkelaar GANDS NV werd 
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afgesproken dat de verkoop, ondanks  het lopende ‘beroep’ tegen de bouwvergunning, 

dient gerealiseerd te worden. 
NV GANDS zou op voorwaarde van  het verkrijgen van een lening (zonder goedgekeurd 
project) het goed aankopen zonder de uitspraak van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen af te wachten. 

De vraag tot financiering werd niet ingewilligd. 
 
De stand van zaken met betrekking tot  het beroep bij de RvVB : 
De debatten werden afgesloten in zitting van 26 maart 2018. 
Het is nu wachten op het arrest van de RvVB. Volgens de griffie van de RvVB is de 
gemiddelde duurtijd tot het vellen van een arrest plusminus 60 dagen. De kamers van de 
RVVB hebben geen zomersluiting bijgevolg kunnen we het arrest komende weken 

verwachten, de dienst IVA INNOVA volgt de publicaties van de arresten op. Zodra het 
arrest bekend is kunnen er verdere acties in het dossier ondernomen worden. 
 

 
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) 
 
Handelskernversterkende subsidies 
 
In navolging van het “Strategisch commercieel plan” heeft het gemeentebestuur een 
subsidieregeling uitgewerkt om de aantrekkelijkheid en het ondernemerschap in haar commerciële 
centra en specifiek het kernwinkelgebied te stimuleren. 

Sinds 1 september 2017 is er een gemeentelijk handelskernversterkend subsidiereglement dat in 
december van vorig jaar werd aangepast. Het nieuwe reglement trad op 1 januari van dit jaar in 
werking. Het reglement bestaat uit 3 mogelijke subsidies: 1) Starterssubsidies ; 2) 
herlokalisatiesubsidies en 3) subsidies voor gevelrenovatie; 
 
Onze vragen: 

1. Hoeveel subsidieaanvragen heeft het gemeentebestuur reeds ontvangen (per categorie)? 

2. Hoeveel dossiers werden reeds goedgekeurd? 

3. Over welke bedragen (toegezegd/uitgekeerd) spreken we (per categorie)? 
 
Schepen Vanwelkenhuysen antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid De Laet: 
 
Het subsidiereglement werd via verschillende kanalen bekend gemaakt zoals de website, 

communicatie naar Willebroek Winkelhart en Unizo. 
Daarnaast werden er bijkomende inlichtingen ingewonnen door een aantal 
ondernemingen (5à10). 
Desondanks werden er tot op heden geen aanvragen ontvangen. 
 
Onder de geïnteresseerden bevonden zich een aantal mensen die buiten de projectzone 
vallen om een subsidie toegewezen te krijgen  en/of die niet aan de subsidie-

voorwaarden voldeden (o.a. minimale duurtijd dat de handelszaak geopend moet zijn , 
subsidieerbare werken en/of eigen investering) 
 
Het raadslid concludeert het antwoord dus  drie maal nul is. 

 
 

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) 
 

Parkeerproblemen Willebroek-Noord / omgeving Appeldonkstraat - Vorsepoelweg 
 
Het feit dat er in Willebroek-Noord parkeerproblemen zijn  – net zoals op zoveel andere plaatsen in 
Willebroek – is het Gemeentebestuur zeker niet ontgaan. Recent werden wij gecontacteerd door 
een aantal bewoners van de Appeldonkstraat die suggereerden om de Vorsenpoelweg breder te 
maken om meer parkeerplaats te creëren evenals een rechtstreekse toegang tot de achterliggende 

tuinen, die aldus zouden ontsloten worden.  
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Onze vragen: 

1. Werd deze piste in een recent verleden onderzocht? 
2. Is dit een realistische piste? 
3. Zijn er alternatieven in de buurt? 

 

 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt op devraag toegelicht door het raadslid Moens: 
 
In het RUP Willebroek Noord-Driesblokstraat werd de ontwikkeling van het binnengebied 
Vorsenpoelweg opgenomen. 
Deze ontwikkeling voorziet onder andere in plein-groenvoorziening, extra 
parkeerplaatsen, ontsluiting achterzijde van de aangelande woningen enz… 

 
Om deze gebiedsontwikkeling te realiseren heeft het IVA INNOVA reeds tal van 
bebouwde gronden en tuinpercelen aangekocht.  
 
In voorgaande raadszitting van 24 april 2018 werd met het oog op een latere ontsluiting 

nog goedkeuring verleend tot verwerving van de woning gelegen Vaartstraat 107. 

 
Momenteel beschikt de gemeente over ongeveer 80% van de benodigde grondpercelen. 
Het IVA blijft zich verder inzetten tot de verwerving op basis van ‘vrijwillige verkoop’ 
van de benodigde grondpercelen met tot doel de realisatie van het RUP mogelijk te 
maken. 
Ondertussen is het niet aangewezen delen van de weg te verbreden. Mogelijk zijn er nog 
alternatieven. Veel hangt af van de bereidheid van de overige 20% van de gronden die 

nog moeten worden verworven. 
 
Raadslid De Laet stelt dat meerdere ondertekenaarsvan een petitie bereid zijn 
grondafstand te doen. 
 
Voor de schepen is dat een nieuw gegeven. Zij zal de dienst hiervan op de hoogte stellen. 
 

 

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) 
 
Onveilige situatie voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het nieuwe 

appartementsgebouw, Westdijk 71 
 
De inwoners van het recente appartementsgebouw Westdijk 71 worden geconfronteerd met een 
bijzondere en ook onveilige verkeerssituatie: als zij hun appartement willen betreden of verlaten, 
kunnen ze niet anders dan zich op het fietspad te begeven. Het voetpad van de Westdijk houdt 
immers op te bestaan ter hoogte van huisnummer 70, tot voor kort de laatste woning. Bovendien 
is het jaagpad langs het kanaal druk bereden door auto’s en fietsers.  De inwoners werden onlangs 

in kennis gesteld van een rechtbankvonnis aangaande een identieke situatie, waarbij de 
voetgangers veroordeeld werden omdat zij zich ongepast op het fietspad begaven!  Zij  menen te 
weten dat er door een simpele wijziging van verkeersborden kan voorkomen worden dat zulke 
betwisting zou kunnen ontstaan. Op meerdere plaatsen in de gemeente – onder andere langsheen 
de Tisseltsestweenweg - werd dat opgelost door het plaatsen van verkeersbord “D 9” in plaats van 

“D 7“ (toegankelijk pad voor én fietsers én voetgangers). 
 

Onze vragen: 
 

1. Is het bestuur op de hoogte van de onveilige situatie voor de zwakke weggebruikers 
(voetgangers én fietsers) ter hoogte van de Westdijk 71? 

2. Welke oplossing voor dit probleem wordt in overweging genomen? Is een wissel van 
verkeersborden een oplossing of dient er meer te gebeuren om zo ook te voorkomen 

dat het fietsverkeer onnodig de drukke baan dient te kruisen? 
3. Wanneer zal deze situatie worden uitgevoerd / aangepast? 
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Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Reyntiens: 

 
Deze problematiek werd reeds behandeld door de verkeerscel. Als advies werd 
geformuleerd het door de D7 verkeersborden aangeduide fietspad te supprimeren t.h.v. 
het appartementsgebouw Westdijk 71.  Fietsers, komende van Tisselt, dienen t.h.v. 

Westzavelland de rijbaan over te streken. 
 
Door deze maatregel in te voeren wordt ook voorkomen dat fietsers richting Vredesbrug 
hun route verderzetten op het voetpad.  
 
Volgens het raadslid zouden de betrokkenen niet op de hoogte zijn. 
De schepen stelt dat diegenen die de toestand hebben gesignaleerd op de hoogte zouden 

moeten zijn van voormelde oplossing. 
 
 
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) 

 
Klachtopvolging bij de Maatschappij voor Volkshuisvesting 
 
Meerdere huurders van de Maatschappij voor Volkshuisvesting hebben ons aangesproken over 
problemen die zij ervaren wanneer zij zich tot de administratie van de Maatschappij wenden met 
klachten over hun woning/appartement. 
Na herhaaldelijk problemen te hebben gemeld, blijken de betrokken diensten binnen huisvesting 

hier nadien geen weet van te hebben, zo melden de klagers ons. 
De huurders worden in het ongewisse gelaten over het antwoord op hun vragen en de mogelijke 
oplossing die wordt voorgesteld.. 
 
Onze  vragen : 
 

1. Wordt er rekening gehouden met de meldingen van de huurders ? Bestaat er een 

klachtenregister? Hoe worden klachten opgevolgd  en hoe worden huurders in kennis 

gesteld van het gevolg dat aan hun klacht gegeven wordt? 
2. Worden de huurders begeleid naar het zelf oplossen van bepaalde problemen? 

 

De voorzitter Eddy Moens antwoordt: 

 

Uw vragen werden overgemaakt aan de volkshuisvesting met het verzoek schriftelijk te 

antwoorden aan de leden van de gemeenteraad. 

 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Vraag naar de stand van zaken met betrekking tot de registratie van  
niet-Belgische kiezers voor de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018 
 

Een grote meerderheid van de niet-Belgische inwoners van Vlaamse gemeenten maken geen 
gebruik van hun stemrecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  

Het is vanuit democratisch oogpunt heel belangrijke om iedereen die stemgerechtigd is, ook niet-
Belgen, te betrekken bij de verkiezingen. Wij willen het college van burgemeester en schepenen 
motiveren om een actieve rol op te nemen om zoveel mogelijk kiesgerechtigde EU-burgers en niet-
EU-burgers te laten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. 
 
Op geregelde tijdstippen publiceert de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe cijfers van de 
geregistreerde kiezers en het overblijvende potentieel in België, 

zie http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1185&cHa
sh=0ad2e5ca4d8ebf7eb61abf3ba0ca47c6 Probleem met deze cijfers is dat niet elke gemeente de 
aanvragen onmiddellijk verwerkt. Het gebeurt dat zij dit pas doen na 31 juli, als de 
registratieperiode is afgesloten. 

http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1185&cHash=0ad2e5ca4d8ebf7eb61abf3ba0ca47c6
http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1649&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1185&cHash=0ad2e5ca4d8ebf7eb61abf3ba0ca47c6
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Gelet op het belang van deze materie zou ik willen vragen of het college van burgemeester en 

schepenen tussentijds een stand van zaken kan maken zodat we zicht krijgen op de reële actuele 
situatie. 
 
Onze vragen: 

 
1. Hoeveel niet-Belgen zijn reeds geregistreerd voor de verkiezingen van oktober? Graag zo 

recent mogelijke absolute en relatieve cijfers, en een vergelijking met het totaal aantal 
geregistreerde niet-Belgische kiezers in 2012. 

2. Welke acties staan er nog gepland om dit te verhogen? 

Burgemeester Bevers antwoordt: 

 

1. Op 22.06.2018 werden er voor de verkiezingen van 14.10.2018 reeds 
binnengebracht, maar nog niet voorgelegd aan het CBS voor 
goedkeuring/weigering: 

  - voor EU burgers: 26 aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst 

  - voor niet-EU burgers: 34 aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst 

 
  Dit aantal zal wellicht nog stijgen, gelet op punt 2. 
 
   Vergelijking met 2012:  

 Voor de verkiezingen van 14.10.2012 werden door het College van 
burgemeester en schepenen goedgekeurd: 

  - voor EU burgers: 35 aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst 
  - voor niet-Eu burgers: 40 aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst 
 

 2. In het College van burgemeester en schepenen 08.06.2018 werd reeds beslist om 
mee te werken aan de campagne Ik stem ook! door brieven te sturen naar EU-
burgers en niet-EU-burgers om ze te informeren over hun recht om te stemmen.  

  Het betreft +/- 1.600 potentiële kiezers EU/niet-EU, die via de dienst Samenleven 
zullen worden aangeschreven. 

 
Er verscheen ook al een artikel in het 2830-magazine 

 
Raadslid De Smedt merkt op dat het de bedoeling is deze personen nogmaals aan te 
sporen te gaan stemmen. 

 
De burgemeester antwoordt dat dat zijn interpretatie van de actie is en deze burgers ook 
rechten hebben. Zij leven ook met ons samen in de gemeente en mogen over hun 
rechten worden geïnformeerd.  
 
Raadslid Serrien voegt er aan toe dat de andere kiezers een uitnodiging ontvangen.  
 

Op de vraag van het raadslid Reyntiens of de brieven vertrokken zijn antwoordt de 
burgemeester dat zij klaar liggen om verzonden te worden. 
  

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen-fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Overal stroomversnellers 
 
Het Vlaams Energieagentschap deed een projectoproep naar lokale energieprojecten. Tijdens de 
campagne vragen zij lokale besturen en hun burgers om zich te engageren voor een lokaal 
energieproject. Zodra 1% van de volwassenen in de gemeente online heeft gestemd op de 
projecten die door de gemeente werden genomineerd, investeert de Vlaamse overheid mee.  
De investeringsprojecten moeten betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema’s:  

• energie-efficiëntie (bijvoorbeeld isolatie, verwarming, verlichting, …);  
• elektrische mobiliteit (behalve elektrische fietsen);  
• groene warmte & WKK (bijvoorbeeld zonneboiler, warmtepomp, warmtenet…);  
• groene stroom (kan enkel in combinatie met één van de vorige thema’s).   
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Lokale besturen kunnen tot 15 juli minstens 2 projecten indienen bij het Vlaams 
Energieagentschap. De publiekscampagne start op 28 augustus en loopt tot 7 oktober 2018. 
 
Onze vragen: 

1. Heeft het gemeentebestuur van Willebroek voorstellen voor lokale energieprojecten 
ontvangen?  

2. Zo ja, welke investeringsprojecten zal het bestuur dan indienen?  
 

 

Schepen Bradt antwoordt: 

 

1.  Er is een project ingediend door Klimaan een startende burgercoöperatie in 
Rivierenland. 
Ze stellen een dossier voor waarbij een zonnepaneel-installatie gekoppeld aan 
een laadpaal met een elektrische deelwagen en/of deel(bak)fietsen zijn 
aangekoppeld. We werken hierna een concreet voorstel uit met een eenvoudige 

10KVA zonne-installatie met terugdraaiende tellen en deelwagen. 

 
2. De gemeente heeft geen concrete investeringsprojecten in de planning staan die 

in aanmerking zouden komen voor deelname aan dit project.   
Aangezien de aanvraag pas kan ingediend worden vanaf twee deelnemende 
projectvoorstellen hebben we bij de organisatie van dit project navraag gedaan of 
er alsnog kan deelgenomen worden met dit ene project.  (zie detail reglement 
onderaan) 

 
Daarnaast kan ik wel nog meegeven dat ik samen met onze deskundigen milieu 
vorige week een overleg hadden met een verantwoordelijke van de regiowerking 
van de provincie. 
Tijdens dit overleg kwam ook het thema klimaat op de agenda. Minister 
Schauvliege heeft een budget van 12 miljoen euro vrijgemaakt hebben voor lokale 

klimaatprojecten. 
 

De gemeente zal hier nog verdere communicatie rond verkrijgen. De datum voor 
indiening is 15/9/2018. 
Indien er niet kan deelgenomen worden aan het project ‘Overal 
stroomversnellers’ zal er bekeken worden of de huidige inzending ook kan 
meegenomen worden naar deze projectoproep/Vlaamse subsidiemogelijkheid. 

Momenteel zijn we ook in onderzoek met de Vlaamse onderzoeksdienst VITO voor 
een onderzoek naar realisatie van warmtenetten. 

  
Fase 1: Indienen projectvoorstellen (tot 15 juli 2018) 

 Steden en gemeenten worden opgeroepen om projectvoorstellen in te 
dienen bij het Vlaams Energieagentschap voor 15 juli 2018. 

 Er moeten per stad/gemeente minstens 2 projectvoorstellen worden 

ingediend die voldoen aan de door de Vlaamse Regering opgelegde 
criteria. 

 Het Vlaams Energieagentschap moedigt lokale besturen aan om hun 
bevolking of lokale organisaties/verenigingen te betrekken bij de selectie 

van de projectvoorstellen. Hoe groter het draagvlak voor de ingediende 
projecten, hoe meer kans de stad/gemeente maakt om in de fase van de 

stemming de drempel van 1% te bereiken 

Het raadslid vraagt om toch nog een oproep te plaatsen waarop de schepen antwoordt 
dat de termijn (15 juli) te kort is. 
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De algemeen directeur verlaat de zaal voor de behandeling van dit agendapunt en het 
secretariaat wordt waargenomen door schepen Huyghe. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Ondersteunende diensten 

HRM 

18. Kennisneming aanstelling van rechtswege van de financieel directeur, 

aanstelling van de adjunct-financieel directeur en vaststellen 

wervingsreserve 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van 

afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste 

plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van een 

algemeen en een financieel directeur die in de plaats treden van de huidige gemeente- en OCMW-

secretaris en respectievelijk de financieel beheerder van gemeente en OCMW. 

 

 

Feiten en context 

De gemeente dient te voorzien in de aanstelling van één financieel directeur. 

 

Tussen de huidige functiehouders financieel beheerders werd een consensusvoorstel bereikt, 

waarbij de financieel beheerder van de gemeente zou worden aangesteld als financieel directeur en 

de financieel beheerder van het OCMW ten persoonlijke titel zou worden aangesteld als adjunct-

financieel directeur. 

 

De gemeenteraad heeft in de zitting van 24 april 2018 het consensusvoorstel, alsook de 

functiebeschrijvingen van de financieel directeur en de adjunct-financieel directeur en de 

salarisschaal van financieel directeur en de adjunct-financieel directeur goedgekeurd. 

 

In zitting van de gemeenteraad van 22 mei 2018 werd de functie van financieel directeur open 

verklaard en werd de opdracht gegeven de kandidaturen van de zittende financieel beheerders op 

te roepen. De financieel beheerders dienden zich binnen de 30 dagen kandidaat te stellen. 

 

Er werd één kandidatuur ontvangen en door het college van burgemeester en schepenen van 22 

juni 2018 als ontvankelijk onderzocht en goedgekeurd. 

 

 

Juridische achtergrond 

 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals 

voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589); 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
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gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 

rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 

 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale 

voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige 

aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op het organisatievoorstel zoals ontvangen vanwege de zittende functiehouders en waarin op 

gemotiveerde wijze tot een gedragen voorstel wordt gekomen met betrekking tot de invulling van 

het ambt van financieel directeur enerzijds en de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde 

functiehouder anderzijds, goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 april 2018; 

 

 

Adviezen - argumenten 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet 

met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet 

voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in 

de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige 

gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente en OCMW; 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en 

uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te 

komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt; 

 

Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om 

enerzijds de nieuwe financieel directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder 

aan te stellen in een adjunct- of passende functie; 

 

Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende financieel 

beheerders op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de 

nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen 

bij wijze van aanwerving en/of bevordering; 

 

Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling diende te worden gekozen;  

 

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van22 mei 2018 besloot om overeenkomstig artikel 

583, §1, eerste lid DLB de titularissen op te roepen om zich kandidaat te stellen voor het ambt van 

financieel directeur; dat de functiebeschrijving en procedure hiertoe door de gemeenteraad van 24 

april 2018 werd vastgesteld; 

 

Overwegende dat het daarbij aangewezen werd geacht om voor de invulling van het ambt in eerste 

instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om 

zich hiervoor kandidaat te stellen; dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en 

expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de 

continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het hoogste ambtelijke niveau moet 

gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat dit ook de bezorgdheid 

vormt van de decreetgever; dat de memorie van toelichting bij het Decreet Lokaal Bestuur de 

keuze voor het oproepen van de functiehouders duidelijk ondersteunt, gelet op de genoemde 

bekommernissen; 
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Dat zodoende werd besloten om het ambt van financieel directeur in te vullen via de oproeping van 

de huidige titularissen; 

 

Overwegende dat kennis werd genomen van het organisatievoorstel van de functiehouders in de 

gemeenteraad van 24 april 2018, hetgeen een gemotiveerd en gedragen voorstel omvat voor de 

aanstellingen die het Decreet Lokaal Bestuur in eerste instantie noodzaakt; 

 

Overwegende dat voor het ambt van financieel directeur vervolgens één kandidaatstelling werd 

ontvangen; dat blijkt dat dit kadert in de afspraken die tussen de functiehouders werden gemaakt; 

 

Overwegende dat dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de financieel beheerder 

van de gemeente van rechtswege wordt aangesteld als financieel directeur bij de gemeente 

 

Overwegende dat het anderzijds aan de gemeenteraad toekomt om de niet aangestelde 

functiehouder aan te stellen overeenkomstig de waarborgregeling voorzien in artikel 589 DLB; dat 

hierin in een aanstelling wordt voorzien hetzij als adjunct-financieel directeur, hetzij in een 

passende functie van niveau A; dit met de waarborging van bepaalde rechten, gezien de functie 

van financieel beheerder niet meer bestaat; 

 

Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur primordiaal uitgaat van een consensusmodel tussen 

de decretale functiehouders resp. de gemeente en het OCMW teneinde de ambtelijke integratie 

efficiënt en tijdig te bewerkstelligen; 

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om deze overgang zo vlot en transparant mogelijk te laten 

verlopen; 

 

Overwegende dat moet worden vastgesteld dat in het voorstel van de zittende functiehouders op 

gemotiveerde en gedragen wijze wordt aangetoond op welke wijze het best en in het belang van de 

organisatie kan overgegaan worden tot invulling van de nieuwe functie als financieel directeur, met 

aandacht voor de gewaarborgde functie voor de niet aangestelde financieel beheerder; 

 

Overwegende dat er geen redenen voorhanden zijn om anders te besluiten; dat het voorstel bij 

consensus tot stand is gekomen na veelvuldig overleg en in het belang van de openbare dienst; dat 

het tevens noodzakelijk is om gemotiveerde leidinggevende functiehouders te behouden teneinde 

de vooropgestelde integratie-oefening tot een succes te brengen; 

 

Overwegende dat dit voorstel bijkomend leidt tot een vlotte overgang naar de nieuwe functies, 

hetgeen des te belangrijker voorkomt in het huidige verkiezingsjaar; dat betwistingen en 

procedures op deze wijze ook worden vermeden; 

 

Zodat bijgevolg enerzijds moet worden vastgesteld dat het voorstel van de zittende functiehouders 

ertoe geleid heeft dat enkel de financieel beheerder van de gemeente zich kandidaat heeft gesteld 

na oproeping, hetgeen overeenkomstig artikel 583 DLB de aanstelling van rechtswege als financieel 

directeur voor gevolg heeft; 

 

Zodat anderzijds de financieel beheerder van het OCMW kan worden aangesteld als adjunct-

financieel directeur; dat dit verantwoord voorkomt gelet op het verruimde takenpakket van de 

financieel directeur, die nu zowel voor de diensten en het personeel van de gemeente als het 

OCMW verantwoordelijk is; dat de adjunct de financieel directeur hierin zodoende kan 

ondersteunen en bijstaan;  

 

Overwegende dat het daarbij aangewezen voorkomt om in een wervingsreserve te voorzien voor 

de niet als directeur aangestelde functiehouder, zodat de continuïteit gegarandeerd blijft; dat op 

die manier vermeden wordt dat op korte termijn een nieuwe procedure tot de invulling van het 
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ambt moet worden doorlopen; dat bijkomend op die manier de opgebouwde ervaring van de 

adjunct-functie maximaal kan worden benut; 

 

Overwegende het belang van de continuïteit van de openbare dienstverlening en het feit dat de 

adjunct-financieel directeur de financieel directeur zal bijstaan in de vervulling van zijn ambt en 

deze zal vervangen als deze afwezig of verhinderd is; 

 

Overwegende dat het van belang is om de continuïteit en de maximale benutting van de 

opgebouwde ervaring te verzekeren, lijkt een opvolging van de financieel directeur bij diens 

pensionering door de adjunct-financieel directeur zonder bijkomende procedure aangewezen. Een 

uitbreiding van de einddatum van de wervingsreserve tot de pensioendatum van de adjunct-

financieel directeur (1/11/2039) is dan aangewezen onder de voorwaarde dat deze 

wervingsreserve enkel blijft gelden voor zover de adjunct-financieel directeur in dienst blijft bij de 

gemeente Willebroek. 

 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 

Kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de heer Guy De Maeseneer, financieel 
beheerder van de gemeente, die daarmee instemt, als financieel directeur met ingang van 23 juni 
2018. 

 
Artikel 2 
De financieel directeur overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, 

in te schalen in de salarisschaal van financieel directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege.  

 
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de financieel 
directeur. De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 
 
Artikel 3 
Overeenkomstig artikel 589, §2 DLB, mevrouw Katja Mampaey, de financieel beheerder van het 
OCMW, die daarmee instemt, aan te stellen als adjunct-financieel directeur met ingang van 27 juni 

2018. 
 
De aanstelling geschiedt overeenkomstig artikel 589 DLB onder volgende waarborgen: 
 

- Met behoud van de aard van het dienstverband; 
- Met behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit; 

- Met behoud van de toelagen en vergoedingen waarop de functiehouder op de 
datum van de overdracht recht heeft; 

- Met behoud van de huidige verlof- en afwezigheidsregeling; 
- Met behoud van de huidige evaluatieregeling; 

 
Artikel 4 
De adjunct-financieel directeur overeenkomstig artikel 586 in te schalen in de salarisschaal van de 

adjunct-financieel directeur die werd vastgesteld in de gemeenteraad van 24 april 2018.  
 

De adjunct-financieel directeur wordt aangesteld met behoud van de aard van het dienstverband 
en heeft zodoende de proefperiode volbracht. 
 
Artikel 5 
De financieel beheerder van het OCMW, die in de gemeenteraad van 26 juni 2018 werd aangesteld 

als adjunct-financieel directeur, wordt geacht te voldoen aan de aanwervings- en 
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bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden vastgesteld voor de functie van 

financieel directeur tot en met 31 december 2023.  
 
Artikel 6 
Een wervingsreserve aan te leggen tot 1 november 2039 met opname van de financieel beheerder 

van het OCMW die werd aangesteld als adjunct-financieel directeur in de gemeenteraad van 26 juni 
2018. Deze wervingsreserve blijft enkel geldig voor zover de adjunct-financieel directeur in dienst 
blijft bij de gemeente Willebroek. 
 
Artikel 7 
Een officiële eedaflegging van de decretale graden te organiseren tijdens de gemeenteraad in 
september 2018. 

 

 

 

 
De voorzitter sluit de vergadering te 22 uur 20. 

 

 

 

 

 

 

Herman Bauwens Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 


