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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 26 september 2017  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 
 
Tinneke Huyghe, Frank Vanwelkenhuysen, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Maaike Bradt, schepenen. 
 
Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 
Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel Eeraerts, 
Anita Moens, Rudi Kennes, Herman Moeremans, Seney Ugurlu, Sofie 
Deloof, Ronald Moerenhout, Lars Van Aken, Thierry Serrien, Irena 
Hermans, Carla Steenackers, raadsleden. 
 
Herman Bauwens, secretaris 
 
Afwezig geëxcuseerd: Reinilde Van Moer, ocmw-voorzitter. 
 
Dirk De Smedt, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 7 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Bouwen en wonen 

Milieudienst 

2. IGEMO: Goedkeuring jaarlijkse verklaring van de gemeente Willebroek in het kader van de 
BTW-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen 

Ruimtelijke ordening 

3. Vastleggen rooilijnen en weguitrusting nieuwe wegenis V2017/0003 

IVA Innova 

4. Voorlopige vaststelling afschaffing, wijziging, opening en rooilijn van voetweg 42 en 
buurtweg 26 te Tisselt 

5. Desaffectatie en afstand voetweg achter Tulpenstraat aan Huisvesting Willebroek 
6. Definitieve vaststelling gedeeltelijke wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te 

Willebroek 
7. Verkoop restperceel hoek Scheldelaan Dendermondsesteenweg 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 8 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

8. Bijkomende punten 
 
  



3 

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 
29 augustus 2017. 
 
 

Bouwen en wonen 

Milieudienst 

2. IGEMO: Goedkeuring jaarlijkse verklaring van de gemeente Willebroek in het kader van de 
BTW-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 IGEMO levert voornamelijk diensten aan de deelnemende gemeenten en vormt hierbij een 
duurzaam samenwerkingsverband met de deelnemende gemeenten die geen of een 
beperkt recht op btw-aftrek hebben met het oog op rationalisering, schaalvoordeel en het 
beheersen van beheers- en exploitatiekosten. 

 Hiermee heeft IGEMO steeds alle kenmerken vertoond van een kostendelende vereniging 
(zoals tot en met 30 juni 2016 bedoeld in (oud) artikel 44 52, lbis w.btw, het KB nr. 43 en 
de Aanschrijving nr. 3 van 9 mei 1996) die in principe t.a.v. de diensten verstrekt aan haar 
leden toepassing kan maken van een btw-vrijstelling. 

 Gelet op artikel 2 van het KB nr. 43 en de administratieve toelichting ter zake, kon IGEMO 
tot en met 30 juni 2016 evenwel niet zelf functioneren als kostendelende vereniging in het 
kader van de samenwerking met deelnemende gemeenten. 

 Tot en met 31 december 2016 werd dan ook enkel geen btw aangerekend door IGEMO 
over de prestaties t.a.v. deelnemende gemeenten in de mate dat deze prestaties gevat 
waren onder "exclusieve dienstverlening" zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten van 
IGEMO. 

 Met ingang van 1 juli 2016 werd de btw,-reglementering omtrent de vrijstelling voor 
kostendelende verenigingen/zelfstandige groeperingen gewijzigd en werden de 
toepassingsvoorwaarden versoepeld (cf. nieuw artikel 44 52bis W. btw). 

 Bij Circulaire nr.31/2016 (nr. ET 127.540) van 12 december 2016 werd door de btw-
administratie noodzakelijke toelichting gegeven bij de gewijzigde btw-reglementering voor 
kostendelende verenigingen/zelfstandige groeperingen. 

 Gelet hierop kan IGEMO vanaf 01.01.2017 optreden als kostendelende 
vereniging/zelfstandige groepering t.a.v. de deelnemende gemeenten en kan de 
dienstverlening van IGEMO aan de deelnemende gemeenten onder bepaalde 
voorwaarden in principe integraal van btw worden vrijgesteld. 

 Hieromtrent verstrekte IGEMO toelichting aan de deelnemende gemeenten aan de hand 
van een PowerPointpresentatie waaromtrent infosessies werden gehouden door IGEMO 
op 30 juni 2017 respectievelijk 7 juli 2017. 
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Feiten en context 

 lngevolge de gewijzigde btw-reglementering treedt IGEMO vanaf 1 januari 2017 op als 
zelfstandige groepering t.a.v. haar deelnemende gemeenten en dit overeenkomstig artikel 
44, §2bis W.btw 

 IGEMO draagt de bewijslast om toepassing te kunnen (blijven) maken van de btw-
vrijstelling beoogd door artikel 44, §2bis W.btw inzake zelfstandige groeperingen t.a.v. de 
deelnemende gemeenten. Zij dient hiertoe de nodige stukken te kunnen voorleggen. 

 

Juridische grond 

 Artikel 44 §2 bis W.btw :"Van de belasting zijn vrijgesteld de diensten verricht aan hun 
leden door zelfstandige groeperingen van personen onder de navolgende voorwaarden: 
1. de leden van de groepering oefenen op geregelde wijze een activiteit uit die op grond 

van dit artikel is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn. De vrijgestelde 
handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, 
vertegenwoordigen een overwegend deel van de activiteit van de leden; 

2. de activiteiten van de groepering bestaan in het verrichten van diensten aan haar 
leden die direct nodig zijn voor hun vrijgestelde activiteit of voor hun activiteit waarvoor 
zij niet belastingplichtig zijn. lndien de groepering ook handelingen verricht aan niet-
leden, vertegenwoordigen de handelingen verricht aan haar leden een overwegend 
deel van de activiteit van de groepering; 

3. de aan ieder lid aangerekende vergoeding of retributie vertegenwoordigt enkel de 
terugbetaling van zijn aandeel in de door de groepering gedane gezamenlijke uitgaven; 

4. de vrijstelling leidt niet tot concurrentieverstoring. ln geval van toetreding of vertrek van 
een lid, bij wijziging van de activiteit van de groepering of van één van haar leden of bij 
stopzetting van de activiteit; is de groepering ertoe gehouden het voornoemd kantoor 
daarvan in te lichten binnen de maand die volgt op voormelde gebeurtenis." 

 Punten 22 en 23 Circulaire nr.31/2016 (nr. ET L27.540) van 12 december 2016: "De 
vrijgestelde handelingen of de handelingen waarvoor de leden niet belastingplichtig zijn, 
moeten geregeld worden verricht en een overwegend deel van de activiteit van de leden 
vertegenwoordigen. Die voorwaarden gelden in hoofde van elk lid van de groepering (het 
is bijvoorbeeld niet toegestaan dat een bepaald lid uitsluitend belaste handelingen verricht) 
en mogen dus niet worden beoordeeld op het niveau van de zelfstandige groepering in 
haar geheel.  De zelfstandige groepering blijft evenwel verantwoordelijk voor de correcte 
toepassing van de btw-vrijstelling. Het is aldus niet noodzakelijk dat de leden van een 
zelfstandige groepering uitsluitend vrijgestelde handelingen stellen of handelingen 
waarvoor ze niet btw-belastingplichtig zijn. Zij mogen tevens belaste handelingen stellen. 
Het totaalbedrag, berekend per kalenderjaar, van de handelingen met een recht op aftrek 
van de btw dient minder dan 50% van zijn totale jaaromzet te bedragen. Dit wordt 
beoordeeld op het einde van het kalenderjaar en wordt per lid berekend." 

 

Adviezen - argumenten 

Opdat de gemeente deel kan blijven uitmaken van de zelfstandige groepering IGEMO en opdat 
geen btw moet worden aangerekend over de diensten die IGEMO aan de gemeente verstrekt, 
moet IGEMO zich ervan jaarlijks vergewissen dat is voldaan :  

 aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de gemeente als lid van de zelfstandige groepering 
IGEMO en die afhankelijk zijn van de activiteiten van de gemeente; 

 aan de voorwaarden m.b.t. het gebruik door de gemeente van de diensten af te nemen van 
de zelfstandige groepering IGEMO voor vrijgestelde activiteiten of activiteiten buiten 
toepassingsgebied van de btw. 

 
De bijgevoegde verklaring in het kader van de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen is 
het gepaste middel voor IGEMO om aan haar bewijsverplichtingen t.a.v. de btw-administratie te 
voldoen en om de eventuele btw-vrijstelling van haar diensten t.a.v. de gemeente te kunnen 
blijven garanderen. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de ondertekening van de bijgevoegde jaarlijkse verklaring van 
de gemeente Willebroek in het kader van de btw-vrijstelling voor zelfstandige 
groeperingen. 
 

 
Nick Van kerckhoven (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Ruimtelijke ordening 

3. Vastleggen rooilijnen en weguitrusting nieuwe wegenis V2017/0003 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 18 mei 2017 een aanvraag – ingediend door 
Jan Foqué, Bezelaerstraat 126 te 2830 Willebroek – tot het verkavelen van gronden in 6 kavels voor 
woningbouw + 1 kavel voor grondafstand wegenis, het aanleggen nieuwe wegenis en het verplaatsen 
van een elektriciteitscabine op terreinen gelegen Roterijstraat 9 tem 19, afdeling 5 – sectie A, nrs. 
472L, 480B en 480D.   
 
Het dossier werd op 15 juni 2017 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 25 augustus 2017 voorwaardelijk 
gunstig advies over de aanvraag. 
 

Feiten en context 

De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft. Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden 
verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 
 
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, de 
weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.  
 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 23 juni 2017 tot en met 22 juli 2017 openbaar gemaakt volgens de regels 
vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingvergunningen. Er werd één bezwaarschrift 
ingediend.  
 
Het schrijven bevat geen bezwaren tegen voorliggende aanvraag maar bevat louter een vraagstelling 
omtrent de mogelijke toekomst van een perceel. Het bezwaarschrift werd behandeld in collegezitting 
d.d. 25 augustus 2017.   
 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.17 
§2 en artikel 4.2.25. 
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Omzendbrief 77bis – 3 maart 1980 betreffende de verkavelingsvergunning – aanleggen van nieuwe 
wegen.  
 
Artikel 2, 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer; 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden afvalwater en hemelwater.  
 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid.  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
Gelet op 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: 

 de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 

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

 

Adviezen - argumenten 

Voorliggende aanvraag betreft het verkavelen van een terrein in 6 bouwloten voor 
eengezinswoningen, 1 perceeltje voor de oprichting van een distributiecabine en 2 percelen voor 
grondafstand bestemd voor wegenis en openbaar groen. Binnen de aanvraag wordt de aanleg van 
nieuwe wegenis voorzien met eveneens de aanleg van riolering.  
 
De verkaveling situeert zich in woongebied, grenzend aan agrarisch gebied. De agrarische zone is 
uitgesloten uit de verkaveling. De percelen worden momenteel gebruikt als akkerland en de 
bestaande distributiecabine wordt verplaatst naar het lot (lot 8) voorzien binnen de verkaveling voor 
deze cabine. Op het grafisch plan is de bouw- en tuinzone per lot ingetekend.  
 
Binnen de verkaveling is wonen de hoofdbestemming. De ontwerpvoorschriften laten eveneens 
nevenbestemmingen toe  voor zover de draagkracht van de woonfunctie en de omgeving in het 
algemeen niet in het gedrang wordt gebracht, met een maximum van 50% van de vloeroppervlakte.  
 
De ontwerpvoorschriften voorzien qua gabarit voor de loten 1-5 twee opties. 
Optie 1 voorziet een gelijkvloers van minimaal 9m en maximaal 15m, de verdieping is minimaal 9m en 
maximaal 12m. De kroonlijst is zowel aan de voor- als de achtergevel gelijk (minimaal 6m, maximaal 
6,50m). De dakbasis is 9m met een zadeldak (40°) evenwijdig aan de voorgevellijn. 
Optie 2 is een gelijkvloers van minimaal 9m en maximaal 15m, de verdieping is minimaal 9m en 
maximaal 12m. De kroonlijst is aan de voor- als de achtergevel verschillend. Aan de voorgevel is dit 
minimaal 6m – maximaal 6,50m. De achtergevel op een bouwdiepte van 12m heeft een 
kroonlijsthoogte van minimaal 3,50m – maximaal 4m. De dakbasis is 12m met een zadeldak (40°) 
evenwijdig aan de voorgevellijn. 
 
Voor lot 6 is 1 of 2 bouwlagen mogelijk. De diepte is minimaal 9m en maximaal 15m over een 
minimale breedte van 8m en maximaal 9m, zoals aangeduid op plan. De kroonlijst is aan de voor- of 
achtergevel minimaal 3,50m, maximaal 6,50m. Het dak is een zadeldak met een helling van 35-45° of 
een plat dak.  
 
In geval van aaneengesloten bebouwing sluit het bouwvolume en het dak harmonisch aan bij de 
naburige woning. De algemene voorschriften leggen op dat de gebouwen worden opgetrokken in 
esthetisch verantwoorde en duurzame materialen.  
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Het algemeen uitzicht en de keuze van materialen moet in harmonie zijn met het karakter en uitzicht 
van de omgeving. Er dient een samenhangend, esthetisch geheel te worden gerealiseerd, hetzij door 
harmonie of contrast.  
 
Een inpandige garage kan worden voorzien, maar moet binnen de daarvoor voorziene zone (binnen 
de bouwzone) worden ingericht. Voor kavel 6 zijn twee garages toegestaan.  
 
Het niet bebouwde gedeelte dient als groene tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd. 
Met uitzondering van terrassen, toegangen, niet-overdekte constructies zoals zwembaden of 
(zwem)vijvers. In de voortuin kan de afsluiting of haag die wordt geplaatst maximaal 1m hoog zijn. In 
de andere zones behoudens voortuin kan dit 2m hoog zijn. Qua materiaal kan een draadafsluiting, 
houten afsluiting of hagen. Betonnen afsluitingen zijn niet toegelaten.  
 
Inzake constructies in de tuin kunnen bijgebouwen die de tuinfunctie ondersteunen (poolhouse, 
tuinhuis,..). De oppervlakte van bijgebouwen is maximaal 25m². Qua materiaalgebruik is hetzelfde 
materiaal als het hoofdgebouw verplicht of hout. Eveneens kan een zwembad of (zwem)vijver van 
maximaal 30m².  
 
De wegenis binnen voorliggende verkaveling is bestemd voor lokaal verkeer en de hiervoor 
noodzakelijke infrastructuur, voet- en fietspaden, parkeerruimte, nutsvoorzieningen, pleinaanleg, 
groenaanleg, straatmeubilair,..  
 
Kavel 8 wordt voorzien voor het plaatsen van een elektriciteitscabine.  
 
De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) gelegen in ‘woongebied.’ In deze 
zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van art. 5.1.0 van het koninklijk besluit van 28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen. 
De voorschriften luiden als volgt : “De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, 
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor 
groene ruimten, voor sociaal culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter 
maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.” 
 
Het bedoelde terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch 
binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Wegens het 
ontbreken van enig gedetailleerd ordeningsplan dient de vergunningverlenende overheid de 
voorliggende aanvraag te evalueren aan de hand van de gebruikelijke inzichten en noden betreffende 
een goede ordening der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht 
zijnde plan.  
 
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. 
 
Aan Eandis werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 13 juli 2017 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht met referentie NLAN/1707/1302. 
 
Aan Pidpa werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 19 juli 2017 werd een voorwaardelijk gunstig 
advies uitgebracht met referentie D-23-251. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 19 juli 2017 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 170485 L-17-717. 
 
Aan Integan werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 30 juni 2017 werd een gunstig advies 
uitgebracht met referentie NO/DN/LB. 
 
Aan Proximus NV werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 14 juli 2017 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht met referentie CUO-CDR/JMS 393244. 
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Aan Telenet werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 29 juni 2017 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht met referentie 25012740. 
 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 5 juli 2017 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie P15208-001/01. 
 
Aan Polder Vliet en Zielbeek werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 4 juli 2017 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. 
 
Aan Dienst Milieu werd op 19 juni 2017 om advies gevraagd. Op 26 juni 2017 werd een gunstig advies 
uitgebracht. 
 
Het advies van de GECORO werd niet gevraagd om reden van de beperkte omvang van de geplande 
werken. 
 
Volgens art. 4.2.20. §1. kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten 
verbinden. Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning 
uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de 
vergunning op zich dient te nemen. 
 
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, 
vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde 
openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd. 
 
De ontwikkelaar dient verplicht in te staan voor de aanleg van de weg- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen als lastvoorwaarden in de 
verkavelingsvergunning worden opgelegd. 
 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moet de 
gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het openbaar 
domein worden opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het 
volledig technisch dossier moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden 
afgeleverd.  
 
Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden 
ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht 
verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan 
oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de 
zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de 
zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 
In zitting van 25 augustus 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het PV van de sluiting van openbaar 
onderzoek. Er werd een bezwaarschrift ingediend. 
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Het college van burgemeester en schepenen besluit om, in toepassing van art. 4.7.16 van de Vlaamse 
Codex, het dossier voor advies over te maken aan de Gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met 
een Gunstig advies vanwege het college van burgemeester en schepenen mits volgende 
voorwaarden: 
 

 De uitgebrachte adviezen, bijgevoegd bij dit besluit, strikt worden nageleefd. 

 De kosten voor het eventueel uitbreiden/verzwaren van de nutsleidingen (inclusief riolering) 
vallen  volledig ten laste van de verkavelaar.   

 De verkavelaar zal zich hiervoor tijdig in verbinding stellen met de verschillende nutsbedrijven 
(HidroRio, Eandis, Pidpa, Integan, Telenet en Proximus). 

 Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde 
tracé, inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan 
om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan 
deze overdracht verbonden, neemt de verkavelaar ten zijne laste (Algemeen reglement op het 
bouwen dd. 27 juli 1953, hoofdstuk 2 – artikel 8). 

 Bijgaande verkavelingsvoorschriften worden strikt toegepast 

 Zie advies Eandis dd. 13/07/2017 met referentie NLAN/1707/1302. 
De oprichting van een distributiecabine voor elektriciteit is nodig voor de uitrusting van deze 
verkaveling. Conform de verkavelingsvoorwaarden moet de verkavelaar de benodigde grond 
kosteloos afstaan aan de distributienetbeheerder, die de kosten voor de oprichting van de 
cabine(s) ten laste neemt.  

 Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van voorliggend dossier 
“V2017/0003” en besluit het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad. Waarna de raad een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen.” 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist het wegtracé en de zaak der wegen goed te keuren van het 
verkavelingsontwerp ingediend door Jan Foqué op 18 mei 2017 tot het verkavelen van gronden in 6 
kavels voor woningbouw + 1 kavel voor grondafstand wegenis, het aanleggen nieuwe wegenis en het 
verplaatsen van een elektriciteitscabine op terreinen gelegen Roterijstraat 9 tem 19, afdeling 5 – 
sectie A, nrs. 472L, 480B en 480D.   
 
Artikel 2 
De gemeenteraad legt tot uitrusting van de woonzone volgende lasten op aan de verkavelaar: 

- aanleg van verharde wegen 
- aanleg van groenvoorzieningen 
- aanleg van parkeergelegenheid 
- aanleg van de nutsleidingen (inclusief riolering).  De ontwikkelaar zal zich hiervoor tijdig in 

verbinding stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, Pidpa, Integan, 
Telenet en Belgacom). 

 
De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen, betreffen slechts “geraamde” 
bedragen, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende 
nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 3 
De openbare verlichting moet de verkavelaar gratis, vrij en onbelast overdragen aan de gemeente, die 
hiervan de eigenaar blijft. 
 
Artikel 4 
De verkavelaar staat  in voor alle benodigde verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel 
indienen bij de gemeente. 
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Artikel 5 

De uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd.  
 
Artikel 6 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbaar groen (aangeduid als kavel 7A en 7B op plan 3/3 
“Rooilijnplan/Innemingsplan”) worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij 
het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt 
de verkavelaar ten zijne laste.  
 

 
Nick Van kerckhoven (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

IVA Innova 

4. Voorlopige vaststelling afschaffing, wijziging, opening en rooilijn van voetweg 42 en 
buurtweg 26 te Tisselt 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Het projectgebied waarbinnen de betrokken buurtwegen zich bevinden is gelegen op het grondgebied 
deelgemeente Tisselt (Willebroek) ter hoogte van de Blaasveldstraat tussen de huisnummers 73A en 
101 en omvat de voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26; 
 

 
 
Voetweg nr. 42 loopt ter hoogte van Blaasveldstraat 87/97 tussen twee gebouwen met een hoogte 
van ongeveer 5 m;  
 
De voetweg heeft er een beperkte breedte van +/- 100 cm en een lengte van +/- 40 m; 
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Het gebruikscomfort is hier tot een minimum beperkt zodat kruiselings verkeer is onmogelijk. 
 
Sociaal en politioneel toezicht in dit gedeelte van de voetweg is haast onmogelijk wat mogelijk 
aanleiding kan geven tot mogelijke overlast; 
 
 
Feiten en context 
 
Voorgesteld wordt om de voetweg ter hoogte van de huisnummers 87/97 af te schaffen, op deze wijze 
kan de toegang tot deze gang worden afgesloten langs beide zijden; 
 
De afschaffing van de voetweg ter hoogte van huisnummers 87/97 noopt tot regularisering van 
buurtweg nr. 26, welke op plan aansluiting vindt op dit af te schaffen deel; 
 
De knoop van de noordoostelijke tangent van voetweg nr. 42 en buurtweg nr. 26 dient aansluiting te 
vinden naar de Blaasveldstraat; 
 
Tevens dient een oplossing te worden gevonden voor het gedeelte van de voetweg nr. 42 vanaf 
huisnummer 65 tot huisnummer 85, dit gedeelte van de voetweg wordt immers nog gebruikt door de 
eigenaars van de woningen nrs. 65 tem 85. 
 
Voorgestelde wijzigingen: 
 
Wat betreft buurtweg nr.26 : 
 
Buurtweg nr. 26 is nog in gebruik door de landbouwers van de achterliggende velden; 
  
Echter om deze buurtweg nr. 26 te kunnen bereiken vanaf de Blaasveldstraat rijden de landbouwers 
nu over perceel B/378/P en B/113/H, 
 
Ter hoogte van perceel B/114/S  kan het  oorspronkelijk tracé van deze buurtweg nr. 26 opnieuw  
gevolgd worden; 
 
De regularisering bestaat erin om weg 26 administratief om te leggen vanaf perceel B/114s volgens 
het huidig tracé bestaande uit asfaltverharding zoals weergegeven op het plan. 
 
Wat betreft voetweg nr.42 : 
 
De aansluiting van de noordoostelijke tangent van voetweg nr. 42 naar de  Blaasveldstraat kan via 
een strook van 1,00 meter breedte op perceel B/378p; 
 
Ondanks de privatieve kavel getuigt het uitzicht van de aanwezige asfaltverharding, de aanwezige 
openbare verlichting enz… dat het hier gaat om een openbare weg (Corr. Aarlen, 29 okt.1955, J. 
Liege, 1955-56, 92: een weg open voor bet publieke, private eigendom, geasfalteerd, 3 m. breed, met 
een naambordje geplaatst door de gemeente, heeft alle kenmerken van een openbare weg en wordt 
derhalve als dusdanig beschouwd.); 
In die zin kan de gemeente een strook van 1 m breedte op perceel B/378p inkleuren als voetweg nr. 
42; 
 
Wat betreft het gedeelte van voetweg nr.42 vanaf aansluiting voetweg nr. 41 (huisnummer 65): 
 
De voetweg zal ter hoogte van huisnummer 85  "doodlopen" wanneer de voetweg verder wordt 
afgeschaft; 
 
Om het comfort van de gebruikers van dit deel van de voetweg te vergroten kan ook hier een strook 
van 1.00 meter breedte op kavel B/392/L worden ingekleurd  als voetweg nr. 42; 
 
 
 



12 

Ook dit deel van perceel B/392/L heeft, ondanks het feit dat het op een privatieve kavel ligt, een 
openbaar karakter, immers, de toegang tot dit deel van perceel B/392/L is niet beperkt tot een bepaald 
aantal gebruikers (de achterliggende aangelanden): iedereen die gebruik wil maken van voetweg nr. 
42 gebruikt dit deel van perceel B/392/L om de voetweg te bereiken; 
 
Het feit dat de toegang tot een weg niet beperkt blijft tot een bepaalde categorie van gebruikers toont 
het openbaar karakter van de weg aan (Luik, 22 maart 1954, J. Liege, 1954-55, 25.); 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 
februari 1956 betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gepubliceerd in het BS  van 15 april 2014. 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het zeer beperkte gebruikscomfort, veiligheid, het beperkte sociaal en politioneel toezicht is 
wenselijk het deel van voetweg nr. 42 ter hoogte van de huisnummers 87/97 af te schaffen; 
 
Gelet op het huidig gebruik en de bestaande infrastructuur is het wenselijk het vroegere tracé van de 
buurtweg nr. 26 aan te passen naar huidig tracé; 
 
Gelet op huidig gebruik en rekening houdende met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 42 is 
het aangewezen de strook op perceel B/378/P in te kleuren als deels nieuwe voetweg nr. 42 en 
eveneens verlenging van weg nr.26 met aansluiting op Blaasveldstraat ter hoogte van huisnummer 
101; 
 
Gelet op huidig gebruik en rekening houdende met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 42 
(doodlopend na afschaffing) is het aangewezen de strook van 1.00m breedte op perceel B/392/L in te 
kleuren als nieuwe voetweg nr. 42 aansluitende op de Blaasveldstraat ter hoogte van huisnummer 
101; 
 
De bewoners van de woningen langs de Blaasveldstraat met huisnummers 77A tot en met 85 
behouden de mogelijkheid hun woning aan de achterzijde te ontsluiten (te voet of met fiets); 
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt de dato 14 
juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk.   
 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
Financiële gevolgen 
 

 Er zijn geen financiële gevolgen voor de opening van voetweg nr. 42 op grondgebied Tisselt 
aangeduid als deel 3 op het Rooilijnplan, over een breedte van 1,00 meter en met een totale 
oppervlakte van 13 m². 
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 Er zijn geen financiële gevolgen voor de opening van buurtweg nr. 26 op grondgebied Tisselt 
aangeduid als delen 2 en 4 op het Rooilijnplan, over een breedte van 4,13 meter en met een 
totale oppervlakte van 107 m². 

 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en de motivatienota tot gedeeltelijke afschaffing – wijziging en opening van buurtweg 
nr. 26 te Tisselt  en gedeeltelijke afschaffing-wijziging en opening van voetweg nr. 42 te Tisselt 
opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, Kasteelstraat 9 te 2280 
Grobbendonk, voorlopig vast te stellen; 
 
Artikel 2 
het “Rooilijnplan” voor de opening van buurtweg nr. 26 (deel 2 en 4) met een breedte van 4.13 m en 
een totale oppervlakte van 107 m²  en voetweg nr. 42 (deel 3)met een breedte van 1.00 m en een 
totale oppervlakte van 13 m², opgemaakt de dato 14 juni 2017 door SB-V Studiebureau Verhaert, 
Kasteelstraat 9 te 2280 Grobbendonk, voorlopig vast te stellen; 
  
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek conform de huidige regel–en wetgeving; 
 
 

5. Desaffectatie en afstand voetweg achter Tulpenstraat aan Huisvesting Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
Het stedenbouwkundig project “Willebroek stad” werd in de jaren 1960-70 door de plaatselijke SM 
voor Huisvesting van Willebroek gerealiseerd; 
  
Ingevolge art.80 van de huisvestingscode en nadien vervangen door art.65 van de Vlaamse 
Wooncode dient de wegenis, voetpaden en andere infrastructuur overgedragen te worden door de 
verkavelaar (VHM) aan de gemeente om het in het gemeentelijk openbaar domein in te lijven: 
 
Op 21 juni 1983 werden delen voornoemde infrastructuur middels  een administratieve akte aan de 
gemeente Willebroek overgedragen; 
 
 
Feiten en context 
 
Enkele jaren geleden is Huisvesting Willebroek cvba-so gestart met de opmaak van een masterplan  
houdende de herontwikkeling en vernieuwing van de site “Willebroek Stad”, bestaande  en verouderde 
wooncomplexen zullen plaats ruimen voor nieuwe kwalitatieve en gezonde woningen; 
 
Het masterplan voorziet ook in een vernieuwde wegenis, infrastructuur en groenvoorziening; 
 
Het masterplan werd opgedeeld in verschillende fasen waarbij nu kortelings zal gestart worden met de 
realisatie van de deelfasen  Akkerlaan en hoek Breendonkstraat; 
 
Tot de projectzone van het deelproject hoek Breendonkstraat (voormalig voetbalplein) behoren ook 
enkele woningen aan de Tulpenstraat en een achterliggende voetweg; 
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Voor de realisatie van het deelproject hoek Breendonkstraat is het noodzakelijk om voornoemde 
woningen te slopen en samen met de voetweg de vrijgekomen gronden toe te voegen aan de project-
bouwzone; 
 
Voormelde voetweg werd destijds, na realisatie van “Willebroek stad” door de toenmalige SM voor 
Volkshuisvesting, kosteloos overgedragen aan de gemeente Willebroek (akte van afstand de dato 21 
juni 1983); 
 
 
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 artikel 65 van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse Wooncode zoals 
gewijzigd door het decreet van 17 maart 1998; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op de noodzaak tot herontwikkeling en vernieuwing van de site “Willebroek Stad”, waarbij  het 
sterk verouderde patrimonium plaats zal ruimen voor nieuwe kwalitatieve en gezonde woningen; 
 
Overwegende dat voor de realisatie van  het deelproject hoek Breendonkstraat het noodzakelijk is om 
een aantal woningen langs de Tulpenstraat te slopen en samen met de gemeentelijke voetweg de 
vrijgekomen bouwgrond toe te voegen aan de project-bouwzone; 
 
Voormelde voetweg werd destijds, na realisatie van “Willebroek stad” door de toenmalige SM voor 
Volkshuisvesting, kosteloos overgedragen aan de gemeente Willebroek (akte van afstand de dato 21 
juni 1983); 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek akkoord gaat met de afstand om NIET van de voetweg 
gelegen  2de afdeling sectie C z.n., dit met een gemeten oppervlakte van 331 m² zoals aangeduid in 
groene omranding op het opmetingsplan  opgemaakt door Land- en meetkundig studiebureel Jan 
Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, dit ten voordele van Huisvesting Willebroek cvba-so August 
Van Landeghemplein 2 te Willebroek;  
 
Overwegende dat voornoemde voetweg deel uitmaakt van het openbaar domein voorafgaandelijke 
desaffectatie noodzakelijk is; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Aan voorgestelde afstand zijn geen financiële gevolgen verbonden; 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de desaffectatie van de voetweg, gelegen achter de Tulpenstraat, 2de afdeling sectie C z.n., dit met 
een gemeten oppervlakte van 331 m² zoals aangeduid in groene omranding op het opmetingsplan 
opgemaakt door Land- en meetkundig studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek;  
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Artikel 2   

de grondafstand om  NIET van de voetweg gelegen achter de Tulpenstraat, 2de afdeling sectie C z.n., 
dit met een gemeten oppervlakte van 331 m² zoals aangeduid in groene omranding op het 
opmetingsplan  opgemaakt door Land- en meetkundig studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 
Willebroek, aan de Huisvesting Willebroek cvba-so  August Van Landeghemplein 2 te 2830 
Willebroek; 
 
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; 
 
 

6. Definitieve vaststelling gedeeltelijke wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te 
Willebroek 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Voor de Kraagweg werd er op 01/07/1941 een rooilijnplan opgemaakt bij het besluit nr. A 1.142-6 door 
Commissariaat Generaal voor s’lands wederopbouw. 
  
Het rooilijnplan heeft betrekking op de voetweg nr. 41 en werd bepaald met een breedte van 10,00 m.  
Ter hoogte van percelen 290 L, 290 P, 290 S en 290 K ligt de rooilijn op de muur aan de percelen 633 
L en 633 K en door de percelen 290 L, 290 P, 290 S en 290 K. 
  
Het rooilijnplan van 01/07/1941 werd niet uitvoerd vanaf de woning nr. 43 tot aan het kanaal van 
Willebroek. 
 
 

 
 
 
Feiten en context 
 
In het kader van  een nieuwbouw project langs de Kraagweg wordt een aanvraag ingediend om de 
breedte van voetweg nr. 41 te wijzigen over een gedeelte van de voetweg tussen Kraagweg 43 en de 
achterste perceelsgrens van Groene Laan 64.  
 
Volgens de atlas van de buurtwegen heeft de weg een breedte van 1,50 m. De huidige ingenomen 
breedte van de weg bedraagt ongeveer 2,80 m.  
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Om de bereikbaarheid van de woning Kraagweg 45 te garanderen wordt de breedte van de weg 
gewijzigd naar 5,00 m vertrekkend vanaf de rooilijn langsheen de muur aan percelen 633 L en 633 K.  
 
Voor de verbreding van de weg dient er een strook ingenomen te worden van de percelen 290 L, 290 
P, 290 S en 290 K.  
 
Op dit moment is er tussen de perceelsgrens van deze percelen en de te behouden rooilijn ongeveer 
2,90 m.  
Op deze percelen wordt er zo een strook ingenomen met een breedte van 2,10 m. 
  
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 
februari 1956 betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gepubliceerd in het BS  van 15 april 2014. 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het behoud van de rooilijnbreedte van 10,00 m over de onderhavige eigendommen heeft geen zin 
meer aangezien de verbindingsfunctie van de Kraagweg tussen de Boomsesteenweg en 
kanaalweg/Groene Laan is komen te vervallen.  
 
De  vroegere  kanaalweg/Groene   Laan   was   een   zeer   belangrijke verbindingsweg tussen 
Willebroek (via Klein Willebroek) en Boom.  
 
Met de aanleg van het afleidingskanaal naar het sas van Wintam werd deze verbinding afgeknipt. 
verbindingsfunctie komen te vervallen.  
 
De aanpassing van  de rooilijn lijkt dan ook aangewezen in functie van louter bestemmingsverkeer.  
 
Behoud van de verbinding voor zwakke weggebruikers is gewenst. 
  
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt de dato 
2/05/2017 door Landmeter-expert Marc Van Opstal, Hoogstraat 6 te 2870 Puurs.   
 
In de gemeenteraadszitting van 27 juni 2017 werd het rooilijnplan en motivatienota gedeeltelijke 
wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, geeft het College van Burgemeester en Schepenen van het Gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de Gemeenteraad, in zitting van 27 juni 2017 besloten 
heeft tot wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te Willebroek overeenkomstig het rooilijnplan 
opgemaakt de dato 2/05/2017 door Landmeter-expert Marc Van Opstal, Hoogstraat 6 te 2870 Puurs 
en onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 
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Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 24 juli tot en met 22 augustus 2017; 
Er werden naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek geen bezwaarschriften ontvangen; 
Het dossier wordt nu ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
Financiële gevolgen 
 

 Er zijn geen financiële gevolgen door de gedeeltelijke wijziging rooilijn van voetweg nr. 41 te 
Willebroek 

 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het nieuwe ‘rooilijnplan’ gedeeltelijke wijziging rooilijn en motivatienota van voetweg nr. 41 te 
Willebroek definitief vast te stellen; 
 
 

7. Verkoop restperceel hoek Scheldelaan Dendermondsesteenweg 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Sedert 1 januari 2008 werd het IVA INNOVA opgericht, dit met als een der voornaamste 
doelstellingen: ondersteuning en de realisatie van de strategische doelstellingen van de Gemeente;  
 
Gelet op het feit dat er vanuit de gemeente geen nieuwe bestemming kon gegeven worden aan het 
restperceel van de woonontwikkeling langsheen de Scheldelaan werd het perceel thans gekend 1

ste
 

afdeling sectie A met nr 590/N destijds in afwachting met gras en struiken aangeplant; 
 
 
Feiten en context 
 
Voormelde restperceel is gelegen binnen de contouren van het BPA 4 Fort van Breendonk de dato 
19/11/1979; 
 
Het perceel is grotendeels gelegen binnen art. 1.04 : Voortuinstroken (alle constructies verboden); 
 
Een beperkte oppervlakte is gelegen binnen het art. 1.01 Hoofdgebouwen (gegroepeerde gebouwen); 
 
Gelet op de onregelmatige vorm is het zeer moeilijk om de bebouwbare zone zelfstandig te 
ontwikkelen; 
 
Na opmaak en goedkeuring van het BPA 4 Fort van Breendonk de dato 19/11/1979 werden de lege 
ruimten langsheen de Dendermondsesteenweg ingevuld volgens de voorschriften zoals voorzien in 
het art 1.04 in de stedenbouwkundige voorschriften BPA 4; 
 
Dit met uitzondering van het gebouw gelegen Dendermondsesteenweg nr. 212 gekend als voormalige 
veilingzaal; 
 
Dit gebouw werd opgericht (+/- 1948) voor  de opmaak van het BPA  en is momenteel het tot op de 
kadastrale perceelsgrenzen volgebouwd; 
 
Momenteel is het gebouw zonder bestemming en staat al geruime tijd leeg, ook bouwkundig is het 
gebouw in slechte staat; 
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Gelet op de aard, omvang  en ligging van het perceel 1
ste

 afdeling sectie A nr. 589/S binnen het BPA 4 
is een nieuwe ontwikkeling (na sloop oude constructies veilingzaal) binnen de stedenbouwkundige 
voorschriften van het BPA 4 niet rendabel en financieel onhaalbaar; 
 
 
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 
 
Het gebouw gelegen Dendermondsesteenweg nr. 212 (1ste afdeling sectie A nr. 589/S gekend als 
voormalige veilingzaal staat al geruime tijd leeg en te koop; 
  
Diverse kandidaat-kopers hebben zich op de Dienst ruimetlijke ordening geïnformeerd met betrekking 
tot de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel (na sloop van het oude gebouw); 
 
Zoals hoger vermeld is het perceel gelet op de aard, omvang en ligging binnen de contouren van het 
BPA 4 zeer moeilijk ontwikkelbaar; 
 
Het IVA INNOVA onderzoekt ingevolge haar taakstelling elke mogelijke piste of opportuniteit tot 
versterking van de ruimtelijke kwaliteiten in Willebroek; 
 
Gelet op het feit dat het IVA/gemeente Willebroek beschikt over het vrijliggende restperceel hoek 
Scheldelaan-Denbdermondsesteenweg (1

ste
 afdeling  sectie A nr. 590/N); 

 
Gelet op het feit dat het vrijliggende restperceel, zoals hoger vermeld, moeilijk als zelfstandig 
bebouwbare zone te ontwikkelen is; 
 
Overwegende dat na samenvoeging van het gemeentelijke restperceel (nr. 590/N) met het private 
perceel Dendermondsesteenweg nr.212 (nr.589/S) een rendabele en kwalitatieve ontwikkeling 
(binnen de voorschriften van het BPA 4) mogelijk wordt; 
 
Overwegende dat de sloop van huidige ‘veilingzaal’ Dendermondsesteenweg 212 ten goede komt aan 
de ruimtelijke beeldkwaliteit; 
 
Overwegende dat een ruimtelijk kwalitatieve ontwikkeling op de hoek Scheldelaan-
Dendermondsesteenweg (invalsweg en eindstuk Dendermondsesteenweg) een meerwaarde betekent 
voor de gemeente; 
 
Om tot voornoemde gewenste resultaat te komen heeft het IVA aan potentiële kopers van de 
‘veilingzaal Dendermondsesteenweg 212’, actief de mogelijkheid aangeboden om het gemeentelijke 
restperceel te verwerven; 
 
Gelet op het deskundig schattingsverslag de dato 2 juni 2017 opgesteld door Land- en meetkundig 
studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek; 
 
In het deskundige verslag werden diverse reken-en waarderingsmethoden gebruikt, tevens werd 
rekening gehouden met de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden als zelfstandige kavel; 
 
De waarde in het verslag werd bepaald op € 125.000,00; 
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De waarde van het schattingsverslag is in overeenstemming met de vraagprijs; 
 
De kandidaat-kopers, de heer en mevrouw Hamza Deniz – Neslihan Dinç, van de vroegere 
‘Veilingzaal Dendermondsesteenweg 212’ betoonden interesse om het restperceel te verwerven en 
ondertekenden hiervoor een aankoopbelofte; 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek akkoord gaat met de verkoop van een deel van het 
restperceel 1ste afdeling sectie A nr. 590/N, dit met een gemeten oppervlakte van 492m² zoals 
aangeduid in blauwe kleur op het opmetingsplan  opgemaakt door Land- en meetkundig studiebureel 
Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, aan de heer en mevrouw Hamza Deniz – Neslihan Dinç 
wonende Vijvershoflaan 4 te 2830 Willebroek, dit tegen de prijs van € 125.000,00;  
 
 
Financiële gevolgen 
 
De opbrengsten bij verkoop van restpercelen is opgenomen onder opportuniteiten van het IVA 
INNOVA; 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de verkoop van een deel van het restperceel 1ste afdeling sectie A nr. 590/N, dit met een gemeten 
oppervlakte van 492m² zoals aangeduid in blauwe kleur op het opmetingsplan  opgemaakt door Land- 
en meetkundig studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek, aan de heer en mevrouw 
Hamza Deniz – Neslihan Dinç wonende Vijvershoflaan 4 te 2830 Willebroek, dit tegen de prijs van € 
125.000,00;  
 
Artikel 2   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 
 
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) 
 
Absurde toestand aan het station van Willebroek 
 
Ter hoogte van het station van Willebroek stellen we vandaag een vrij 
absurde toestand vast.  
Zoals u op foto die wij u hebben overgemaakt kan vaststellen wordt de 
Willebroekse fietser tegelijkertijd geconfronteerd met èn een 
fietsstallingsverbod èn een fietsrek.  
 
Onze vraag is dan ook heel eenvoudig: kan het Gemeentebestuur 
ervoor zorgen dat één van beide verdwijnt,  want dit is zeer verwarrend 
voor wie met de fiets naar het station komt. 
 
Bijkomende vraag: hoe zit het ondertussen met het dossier 
“herinvulling leegstaand en ongebruikt stationsgebouw”? 
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Het raadslid voegt er aan toe dat het eerste deel van zijn vraag reeds opgelost is waarvoor 
dank. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt dat de consequentie hiervan is dat 6 fietsstallingen zijn 
verdwenen.  Bedoeling was dat geen fietsen tegen de muur zouden worden gestald. Blijkbaar 
zou het fietsenrek reeds 20 jaar in de omgeving staan en stoorde niemand er zich aan. Hij weet 
niet of er echt een probleem was. 
 
De signalisatie werd geplaatst door de dienst vastgoed van NMBS en heeft betrekking op het 
parkeren van fietsen langs de muur.   Het verzoek om deze voor sommigen verwarrende 
situatie aan te passen werd overgemaakt aan NMBS. Het eigendomsstatuut van dit fietsrek is 
en blijft onduidelijk.  
 
Aan de NMBS werden medio 2015 enkele voorstellen tot herbestemming van het 
stationsgebouw gedaan maar deze voorstellen werden toen niet weerhouden. Verder was er 
ook interesse vanuit de sociale tewerkstellingssector (Flexpack) om hier invulling aan te 
geven. In het voorjaar van  
2017 hebben zij een traject (ca. 6 maanden) opgestart om tot een besluit te komen. Het 
resultaat is ons nog niet gekend. Dergelijke initiatieven wenst de gemeente mee te 
ondersteunen. Als eigenaar van het gebouw is het de NMBS die uiteindelijk beslist wat kan en 
niet kan. 
De NMBS blijft op zoek gaan naar een nieuwe bestemming of partner maar stelt vast dat er 
vanuit de private markt maar weinig interesse is.   
 
Het raadslid merkt op dat als de schepen wil laten uitschijnen dat een domme vraag wordt 
gesteld hij in de eerste plaats zelf aan zet is en een initiatief kan nemen om bijkomende 
fietsstallingen te voorzien. 
 
Op de vraag van wie het rek was moet de schepen het antwoord schuldig blijven. 
Het rek was blijkbaar de dag na de indiening van de vraag verdwenen zonder dat iemand er iets 
van weet. 
 

 
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) 
 
Verkeersveiligheid Boomsesteenweg (ten derde male) 
 
Inderdaad, dit punt komt nu reeds voor de 3

de
 keer op deze Gemeenteraad. Een eerste keer 

behandelden we dit punt op 21 februari laatstleden. Dat wil jammer genoeg zeggen: 7 maanden 
geleden. 
Het toenmalige antwoord luidde dat er kennis was genomen van de onveilige situatie en dat de 
betrokken diensten tijdelijke maatregelen zouden onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van 
een spiegel. 
Toen na 4 maanden geen aanpassingen werden waargenomen, geen feedback werd bekomen en het 
bestaande verkeersbord B5 (STOP) zelfs helemaal overwoekerd was plaatste ik het punt opnieuw op 
de agenda van 27 juni ll. Op deze Gemeenteraad kreeg ik het antwoord dat men het overhangend 
groen ging wegsnoeien èn er bovendien een onderbord M9 ging aanbrengen, om de automobilisten er 
attent op te maken dat er mogelijk fietsers in beide richtingen de weg zouden kruisen die ze gingen 
oprijden. 
Tenslotte zou bekeken worden of de plaatsing van spiegels een meerwaarde voor de 
verkeersveiligheid zou kunnen zijn. 
 
Drie maand later moeten wij vaststellen dat: 

- De betrokken dienst er blijkbaar van uitgaat dat eens een plant gesnoeid is hij niet meer 

opnieuw zal groeien … 

- Het beloofde onderbord M9 na 3 maanden nog steeds niet is geplaatst 

- Men er na een onderzoek van 7 maanden nog steeds niet van overtuigd is dat spiegels hier 

wel degelijk de verkeersveiligheid zouden ten goede komen.  
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Dit in tegenstelling tot de privéfirma – van naast de deur - die wel onmiddellijk 

waarschuwingsborden èn spiegels plaatste, ofwel dat er ergens een negatieve beslissing 

werd genomen zonder dat de betrokkenen hierover feedback hebben geven aan de 

buitenwereld, in eerste instantie deze Raad. 

 
Deze gang van zaken, die eerder weg heeft van een “Processie van Echternach”, kan dan ook enkel 
rekenen op onbegrip van ons en van de Willebroekse zwakke weggebruiker. 
Mijn vragen: kunnen wij nu vernemen welke “dringende” maatregelen zullen worden getroffen om de 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruikers daar te verbeteren én tegen wanneer zullen die 
worden uitgevoerd. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Kennes: 
 
De aanpassingen werden kort na de gemeenteraad van juni doorgegeven aan de gemeentelijke 
werkplaats voor verdere uitvoering. Blijkbaar heeft dit om diverse redenen vertraging 
opgelopen.  
De schepen is ter plaatse geweest en na overleg werd opdracht gegeven het stratenplan te 
verwijderen (complex door aansluiting op openbare verlichting),een struik te snoeien en het 
onderbord aan te brengen. De uitvoering hiervan is voorzien voor de volgende week. 
 
Het aanbrengen van spiegels zou niet zijn aangewezen. 
 
 
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) 
 
Toestand “vernieuwde” Baeckelmansstraat 
 
Een jaar geleden werd de nieuw aangelegde Baeckelmansstraat in gebruik genomen. 
Gebruikers konden onmiddellijk vaststellen dat de weg niet echt vlak was en op sommige plaatsen 
zelfs zeer hobbelig, wat uiteraard zeer jammer is, na de volledige heraanleg. 
Een bijkomend probleem is dat bij regenweer het hemelwater niet goed wordt afgevoerd, waardoor 
aan de rechterzijde, kijkend naar de Breendonkstraat, regelmatig grote plassen water ontstaan, wat 
voor onveilige situaties zorgt. 
Onze vragen: 
-          Is het bestuur zich bewust van deze problematiek? 
-          Werd de aannemer hierover reeds gecontacteerd? 
-          Welke mogelijke oplossingen ziet het bestuur? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Van 
kerckhoven: 
 
De werken werden door de aannemer zonder rimpels in het wegdek en volgens de 
ontwerpplannen uitgevoerd. (gemiddeld niveau maaiveld en afvoerhelling inclusief). 
Er werd door de diensten vastgesteld dat na een langere periode van droogte, bij de eerste 
regenval water bleef staan op een deel van de rijweg richting Breendonkstraat. Na onderzoek 
(ontwerper en aannemer) bleken de openingen waardoor het water moet wegvloeien verstopt 
met grond (door veel landbouwactiviteit). Deze werden vrijgemaakt. Om de toestand te 
optimaliseren zal men achter de boordstenen het niveau verlagen en waar nodig nog 
bijkomende openingen maken zodat het dichtslibben met grond moelijker wordt. 
 
De burgemeester heeft zelf een test gedaan met het voertuig van zijn dochter en niet 
vastgesteld dat de weg hobbelig is. Wellicht heeft het aanvoelen iets te maken met de vering 
van een voertuig. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Parkeerproblematiek Willebroek-Noord  
 
Zoals we in het verleden al hebben aangekaart is de parkeerdruk in Willebroek-Noord – net zoals 
trouwens in vele andere delen van de gemeente – bijzonder hoog. De inwoners van de 
Boomsesteenweg, de Vaartstraat, de Kraagweg, de Appeldonkstraat - om er maar enkele te noemen - 
worden daar dagelijks mee geconfronteerd. 
We hebben in het verleden al gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk was om op het einde van 
de Kraagweg – daar waar het park begint – bijkomende parkings in de graskant te voorzien. Het 
antwoord daarop was toen dat dit niet mogelijk was. Onderzoekt het gemeentebestuur momenteel hoe 
een antwoord kan gegeven worden aan de grote parkeerdruk in Willebroek-Noord? Wat zijn mogelijke 
opties? Wordt het binnengebied aansluitend op de wijk Gorrebroek, waar de gemeente ondertussen 
eigenaar is van een aantal gronden, daarvoor nog in aanmerking genomen?  En is er bij eventuele 
acties een timing gekend? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Oner: 
 
Bij de heraanleg van de Kraagweg werd een maximaal aantal bijkomende haakse 
parkeerplaatsen voorzien.  In totaal zijn er dit er een 20-tal.  Binnen de zone van het park zelf is 
het juridisch (volgens het geldende RUP) niet mogelijk bijkomende parkeerplaatsen te 
voorzien.   
 
Het nieuwe mobiliteitsplan inventariseert de parkeerduk en kan de probleemplaatsen verder 
onderzoeken. 
 
Betreffende het binnengebied Gorrebroek kan momenteel geen uitsluitsel gegeven worden.  
 
De parkeerplaatsen op ‘De Veert’ zijn op dit ogenblik de enige optie voor Willebroek-Noord. 
 
Op vraag van het raadslid De Laet preciseert schepen Huyghe dat er wel degelijk een visie voor 
Gorrebroek is opgenomen in het RUP maar die nog concreet moet worden uitgewerkt. 
 
Raadslid K. Eeraerts vraagt naar de stand van de uitvoering van het project. De schepen zal 
een plannetje laten bezorgen met de reeds aangekochte eigendommen. 
 
 
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) 
 
Verkeersveiligheid in de schoolomgeving(en) 
 
In het verleden werd – in aanloop van 1 september en de start van het nieuwe schooljaar – steeds 
werk gemaakt van het herschilderen van de belijning ter hoogte van de scholen in Willebroek: 
zebrapaden, de driehoeken op het wegdek die de schoolomgevingen markeren edm … 
Alvast ter hoogte van de Santa Maria Basisschool in de august Van Landeghemstraat gebeurde dat 
tot op heden niet. Ook ter hoogte van HIMO zag ik geen lik nieuwe verf op het wegdek verschijnen. 
Is daar en reden voor? En hoe zit het in de omgeving van de andere scholen? Wordt hieraan op korte 
termijn verholpen? 
Hierbij aansluitend stellen we dagelijks vast dat de August Van Landeghemstraat – ondanks de 
snelheidsbeperking die daar van toepassing is – nog steeds voor velen onderdeel is van een 
racecircuit.  Deze lange rechte straat leent zich daar ook toe. De bochten in de straat, net voorbij de 
kerk en ter hoogte van de Veert, maken de situatie des te gevaarlijker. 
Kan de aanleg van een verhoogde drempel ter hoogte van de school en/of op andere plaatsen in de 
straat een oplossing bieden? Werd deze piste al overwogen? 
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Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Oner: 
 
De schilderingen van de schoolomgevingen zijn momenteel in uitvoering. Door de 
verlofperiode en een aantal afwezigheden hebben zij vertraging opgelopen. Het gaat dan om 
stopstrepen en zebrapaden. De schoolomgevingen in uitvoering zijn  Jan Willemsstraat, 
schoolomgeving HIMO en de scholen in Willebroek centrum. In Willebroek centrum is het de 
voorbije weken/maanden vrij moeilijk om markeringen aan te brengen door de grootschalige 
werken i.k.v. van Willebroek Morgen door zowel onze eigen aannemer DCA als door de 
aannemers van de nutsmaatschappijen. Voor de schoolomgeving HIMO werd recent nog een 
ontwerp goedgekeurd waarbij er een K&R zal worden gesignaleerd. 
 
Verder investeerde de gemeente in de aankoop van bijkomend ‘octopusmeubilair’ met als doel 
de aanduiding van de scholen te verbeteren en te uniformeren in heel de gemeente.  Daarvoor 
werd een plan uitgewerkt om aan elke schoolpoort of in de directe schoolomgeving de 
gekende ‘octopuspaal’ te plaatsen, al dan niet in combinatie met octopus beugels of –
palen.  De schoolomgevingen worden op deze manier meer herkenbaar gemaakt voor 
automobilisten en zodoende ook de verkeersveiligheid te verhogen.  
 
Voor wat de snelheid in de A. Van Landeghemstraat betreft werden tellingen gedaan en 
regelmatig snelheidscontroles gehouden.  In het weggedeelte t.h.v. de schoolpoort wordt 
gemiddeld 35 km/u gereden.  Echter ligt de V85regel redelijk hoger.  (V85 = de snelheid die 
door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt 
overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden).  Gelet op de 
plaatsgesteldheid, m.n. de zichtbaarheid in de bocht, dient verder onderzocht/overwogen te 
worden of bijkomende infrastructurele maatregelen mogelijk zijn.  
 
In het kader van heraanleg van wegenis worden de schoolomgevingen steeds met veel 
aandacht opgenomen in het ontwerp. Voorbeelden: Schoolweg en Breendonkstraat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor het raadslidK. Eeraerts zou men een campagne tegen het hardrijden moeten opstarten. 
Blijkbaar volstaat het niet boetes uit te delen. Moet er meer worden geflitst na 20 uur? 
 
De burgemeester stelt dat het gaat om crimineel gedrag waarbij ook het parket een deel van de 
verantwoordelijkheid draagt. Het blijft echter moeilijk de bewustwording voor dit probleem te 
vergroten. 
 
 
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) 

 
Ereburgers in het straatbeeld 
 
Onze gemeente telt een aantal ereburgers: mensen met een grote verdienste op sportief of muzikaal 
vlak. Bergbeklimmer en bedwinger van de “Seven Summits” Willy Troch; Olympisch medaillewinnares 
Annelies Bredael; de beste DJ-broers van de wereld: Dimitri Vegas en Like Mike én Frans Violet, 
dirigent en bezieler van Wereld- Europees en meervoudig Belgisch kampioen “Brassband Willebroek” 
en drievoudig Europees kampioen “Jong Brassband Willebroek”. 
Wij weten dat. De betrokkenen en hun naaste omgeving weten dat. Een aantal mensen buiten deze 
zaal weten dat ook en de titel wordt zo nu en dan – bij officiële gelegenheden – even in de 
schijnwerpers gezet. 
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Vijf jaar na de realisatie van deel 1 (heraanleg van de Dendermondsesteenweg) en deel 2 (heraanleg 
omgeving watertoren en Dr. Persoonslaan) wordt nu sinds kort een volgend - beperkt - deel van het 
plan “Willebroek Morgen” gerealiseerd. Een deel van de fase 4 van dit plan – omgedoopt tot fase 3 – 
is eindelijk in uitvoering. Daar hoort – zoals oorspronkelijk voorzien – de aanleg van een park bij ter 
hoogte van de bibliotheek. 
Dat park dient ongetwijfeld aangelegd te worden. In het kader van die aanleg zouden wij het CBS 
willen vragen om de Cultuurdienst opdracht te geven om te onderzoeken hoe men onze ereburgers 
permanent en voor iedereen zichtbaar in het straatbeeld kan brengen. 
Dat kan gaan van het plaatsen van zitbanken met daarop gegraveerde platen die verwijzen naar de 
ereburgers en hun verdiensten tot totaal andere dingen. Daarover spreken we ons niet uit. Enkel het 
principe wensen we hier aan de Raad voor te leggen. 
Graag zouden wij op korte termijn – bijvoorbeeld tegen het jaareinde – een concreet voorstel 
voorgelegd krijgen op deze Raad. Bijkomend vragen we het CBS om een krediet in de begroting 2018 
te voorzien om dit project te financieren. Dit krediet, dat forfaitair mag zijn, kan - indien nodig - bij 
begrotingswijziging worden aangepast aan de realiteit. 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid De Laet : 
 
Het toekennen van het ereburgerschap is voorbehouden aan personen die een unieke prestatie 
hebben verricht of in hun leven een heel bijzonder parcours hebben afgelegd. Willebroek telt 
drie ereburgers: Annelies Bredael, Willy Troch en Frans Violet. Dimitri Vegas en Like Mike zijn 
culturele ambassadeurs. 
 
Uiteraard verdienen deze personen een blijvende (h)erkenning die ze zeker ook krijgen. 
Iedereen in Willebroek weer trots laten zijn op wat we hebben en kunnen verwezenlijken is dan 
ook één van de uitgangspunten van ons citymarketingverhaal. 
 
Zo kreeg het meest recente ereburgerschap van Frans Violet vanuit de gemeentelijke 
communicatie heel wat aandacht: cover 2830 magazine, website en sociale media. Toen de 
Brassband deze zomer wereldkampioen werd, werden ook alle kanalen ingezet om te laten 
merken hoe trots we daar wel op zijn: sociale media, website en opnieuw de cover van het 
magazine. Zelfs de brassband zelf bedankte ons hiervoor in een ‘internationale’ tweet. Aan 
deze uitzonderlijke prestatie van de brassband en zijn bezieler werd dus zeker de nodige 
aandacht geschonken. En er is nog meer op komst! 
Ook de vorige ereburgers werd een artikel in het magazine gewijd en deze sporters werden 
onlangs nog geërd tijdens de uitreiking van de sporttrofeeën. 
 
Het blijvend in de aandacht brengen van deze ereburgers wordt zeker ook in de toekomst 
verder ondersteund en voorzien zijn in onze citymarketing(budgetten). 
 
Raadslid De Laet vraagt om voor het einde van het jaar een voorstel uit te werken.  
 
Schepen Bradt neemt de vraag mee naar de adviesraad. 
 
Voor het raadslid zijn alle initiatieven die men neemt momenteel van voorbijgaande aard en is 
het wenselijk een blijvend teken in het openbaar domein achter te laten voor de bezoekers van 
de gemeente. Wellicht is het ook een idee om van onze culturele ambassadeurs ereburgers te 
maken. Hij vraagt een concreet initiatief in het straatbeeld. 
 
De burgemeester is in de war.  
Hij verwijst naar de grote media aandacht die naar de ereburger Frans Violet is gegaan, nog 
niet zolang geleden bij de viering van de wereldtitel behaald door Brassband Willebroek. 
Bovendien is in de vorige gemeenteraad de citymarketing aan bod gekomen waarbij het de 
bedoeling is van koper goud te maken met het “da’s Willebroek” verhaal waardoor o.a. banners 
met Annelies Bredael worden gehangen bij de Belgische kampioenschappen op Hazewinkel. 
Op verschillende momenten probeert men aldus de herinnering levendig te houden van de 
prestaties van de ereburgers. 
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Voor het raadslid wordt het ereburgerschap  op dergelijke momenten nog te weinig onder de 
aandacht gebracht. Hij wil iets permanent en het hoeft niets te maken te hebben met 
citymarketing. Hij ziet wel welke het resultaat van zijn vraag wordt. 
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) 
 
Mobiliteitsproblemen in de Vaartstraat (deel Boomsesteenweg, richting Stapelstraat) 
 
Tijdens onze huisbezoeken in voormelde straat werden wij er diverse malen attent op gemaakt dat het 
ontbreken van belijning in de straat de doorstroming van het verkeer ernstig verstoort.  
Vooral de lijnbussen ondervinden hier hinder van met alle gevolgen van dien. Het probleem werd ook 
al aan de gemeente kenbaar gemaakt, tot op heden zonder gevolg. 
Is het Gemeentebestuur zich van deze problemen bewust? Is het de bedoeling hieraan op korte 
termijn te verhelpen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Reyntiens dat de 
bemerking vreemd overkomt omdat er geen recente klachten zijn, ook niet van de Lijn. 
Die waren er wel in het begin van de gewijzigde parkeerregeling. Hij verwijst hiervoor naar de 
aanpassingsperiode die men in de Broekstraat nodig had en effectief heeft geleid tot de daling 
van de snelheid.  
Belijning op de wegenis zal tot gevolg hebben dat er minder parkeerplaatsen zullen 
overblijven. 
 
Het raadslid stelt dat de klachten dateren van enkele weken geleden en zij begrijpt dat het 
geschrankt parkeren de snelheid kan verminderen. Nu parkeren sommigen zo dat camions en 
bussen af en toe moeten wachten tot omwonenden hun voertuig hebben verplaatst. 
Voor de schepen is er geen probleem als men zijn wagen correct parkeert. 
 
De mobiliteitsdienst onderzoekt of de opstapplaatsen van De Lijn niet kunnen worden 
verplaatst zodat de bus niet meer door de Vaartstraat hoeft te rijden.   
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Dirk De Smedt, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Taks verblijfskaarten vreemdelingen 

Geruime tijd geleden reeds vroeg het Vlaams Belang of het gemeentebestuur van Willebroek van plan 
was een taks te heffen op het uitschrijven van tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen. 
Ondertussen is er een uitspraak van de Raad van State, die stelt dat een dergelijke taks geen 
probleem is. Het Vlaams Belang stelt de gemeenteraad dan ook voor het College de opdracht te 
geven werk te maken van de invoering van deze taks.  

VOORSTEL: De gemeenteraad van Willebroek stelt het College voor werk te maken van het invoeren 
van een gemeentelijke taks van 50 euro bij het verlengen, vernieuwen of vervangen van de 
vreemdelingenkaart A.  

Punt wordt uitgesteld, vermits raadslid Dirk De Smedt afwezig is. 
 
 
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) 
 
Onderzoek naar geurhinder gevraagd 
 
Inwoners van de Groene Laan, Torenstraat, Kloosterstraat en de August Van Landeghemstraat, maar 
ook mensen die zich met de fiets langs de Heindonksesteenweg verplaatsen meldden ons 
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herhaaldelijk last te hebben van een sterke geurhinder. Het gaat om een synthetische geur, die 
zeepachtig of naar afwasmiddel ruikt. Enkele van deze inwoners stelden dit al bij de Milieudienst te 
hebben gemeld, maar hebben de indruk dat hun klacht niet ernstig wordt genomen.  
Vanzelfsprekend is geurhinder een subjectief gegeven, maar als er sprake is van 
ademhalingsproblemen ten gevolge van de synthetische stank, is er reden te meer om te 
onderzoeken welke de bron van deze hinder is en ook hoogst opportuun om de gepaste maatregelen 
te nemen. Aangezien de geurhinder zijn oorsprong vindt in een van de bedrijven langs de 
Heindonksesteenweg is het zaak zo snel mogelijk op te treden, want binnen onafzienbare tijd hebben 
we er honderden woningen bij op de belendende site De Naeyer.  
 
Onze vragen: 
1. Kan de Milieudienst bij volgende klachten een onderzoek instellen naar de bron van deze 
geurhinder?  
2. Zullen gepaste maatregelen worden genomen om deze geurhinder te doen afnemen?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Naar aanleiding van de klachten/ meldingen is er in 2014 door de milieudienst een onderzoek 
ingesteld. 
 
Volgende zaken werden vastgesteld: 
Uit onze waarnemingen kunnen we concluderen dat het zeer goed mogelijk is dat de 
geurhinder in de Groene Laan veroorzaakt wordt door het bedrijf Distrilog. We hebben echter 
nog geen vaststelling kunnen doen van de geur ter hoogte van de Groene Laan. Verdere 
opvolging is dan ook noodzakelijk. Bij een volgende klacht tijdens de kantooruren zullen we zo 
snel mogelijk ter plaatse gaan. 
Daarnaast is geurhinder erg subjectief. Wat voor sommigen als een aangename geur 
beschouwd wordt, kan voor anderen erg hinderlijk zijn. Ook de frequentie van het optreden van 
geurhinder speelt een rol. Uit de klachten blijkt dat de geurhinder optreedt met periodes van 
enkele dagen tot een week, mogelijk afhankelijk van de windrichting en de 
weersomstandigheden.  
De milieucoördinator meldt nog dat de klagers steeds welkom zijn om de inrichting te 
bezoeken en dat zij hem kunnen contacteren bij eventueel optreden van geurhinder. Het bedrijf 
wenst immers zelf ook dat de hinder stopt en heeft zelf al maatregelen genomen, zoals het 
consequent sluiten van de poorten. Hij is echter niet overtuigd dat de hinder afkomstig is van 
Distrilog. 
 
Buiten het onderzoek van de milieudienst heeft het bedrijf metingen laten uitvoeren in 
september 2016 met volgend resultaat: Er werd een snuffelmeting uitgevoerd alvorens de 
monstername plaatsvond. Hierbij werd geen bedrijfsgeur in de omliggende straten 
waargenomen. Enkel wanneer de site werd betreden was er een geur waarneembaar. (zie 
bijgevoegd rapport) 
 
Het bedrijf wilt meewerken aan een oplossing en geeft aan dat mensen steeds contact mogen 
opnemen met de preventieadviseur: Luc Van Beurden. Luc.van.beurden@distrilog.be 
(0473460886). Wanneer er sprake is van geurhinder mag het bedrijf onmiddellijk gecontacteerd 
worden zodoende ze ter plaatse kunnen komen. Zodoende kan de oorzaak gevonden worden 
en voorkomen. 
Verdere houdt het bedrijf alle deuren gesloten om hinder te voorkomen. 
 
Medio 2018 zal het volledige assortiment wasproducten verdwenen zijn uit vermeld magazijn. 
Dat betekent dat er op dat moment geen enkele  ‘geurhinder’ meer mogelijk kan zijn van dit 
magazijn. 
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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) 
 
Organisatie feest van de burgemeester 
 
Een paar weken geleden mochten door middel van een reclamepaneel op een aanhanger, die op het 
grasplein bij de watertoren werd geplaatst, kennisnemen van de organisatie van ‘Het feest van de 
burgemeester’. Vanzelfsprekend gunnen we onze burgemeester een feestje, maar we vragen ons wel 
af hoe de organisatie van dit feest in elkaar zit.  
 
 
Ooit was het een jaarlijkse gewoonte, dat ‘Feest van de burgemeester’, maar onder een vorig bestuur 
werd besloten dit feest van sympathisanten, partijgenoten en trawanten van de oppersjerp naar de 
gehele bevolking open te trekken onder de noemer ‘De kanaalfeesten’. Eigenaardig is dat ons 
prachtige nieuwe gemeentelogo niet op de affiche staat; het was nochtans wel in de propaganda van 
de N-VA te vinden. De naam van de partij van de burgemeester staat ook niet op de affiche vermeld.  
 
Onze vragen:  
1. Is het ‘Feest van de burgemeester’ een gemeentelijke organisatie of een privé-organisatie?  
2. Zal dit een jaarlijks terugkerend gegeven worden?  
3. Zijn alle vergunningen aangevraagd, bijvoorbeeld tot het plaatsen van de aanhanger bij de 
watertoren?  
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. Privé, een comité 
2. Goed idee 
3. Ja, aanhangers aan watertoren werden verplaatst  

 
De burgemeester heeft kaarten mee en benadrukt dat de opbrengst ten goede komt van het IE 
zwembad. 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur 02. 
 
 
 

 
 
 
 
Herman Bauwens Eddy Moens 
Secretaris Voorzitter 


