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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 27 februari 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. 

 

Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van 

Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, Michel 

Eeraerts, Anita Moens, Rudi Kennes, Seney Ugurlu, Sofie Deloof, 

Ronald Moerenhout, Lars Van Aken, Thierry Serrien, Irena 

Hermans, Carla Steenackers, Marina De Wit, raadsleden. 

 

Herman Bauwens, secretaris 

 

Verontschuldigd: Dirk De Smedt, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 9 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

2. Aanpassing gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten 

Openbare werken 

3. Goedkeuring ontwerpdossier Tuinwijk fase 2 

4. Goedkeuring ontwerpdossier verkaveling Veldovenstraat 

Milieudienst 

5. Samenwerkingsovereenkomst groepsaanbod isoleren gebouwschil particuliere 

woningen 

Werf 

6. Gebruikersovereenkomst wijkwerk voor gemeente Willebroek 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

7. Project fietszenders - bijsturing 

8. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren 

9. Aanpassing algemene bestuurlijke politieverordening inclsief bijlagen 5 en 6 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 10 tot en met 10 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

10. Bijkomende punten 

Bouwen en wonen 

Wonen 

10. SM voor Volkshuisvesting: Vervanging bestuurder in Raad van Bestuur 
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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 
23 januari 2018. 

 
 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

2. Aanpassing gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar jaarlijks gewoonte wordt er tijdens het laatste volledige weekend van juni het evenement 
“Kanaalfeesten en braderij” georganiseerd. 

 
In de gemeenteraad van 23 februari 2016 werd het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten 
goedgekeurd. Een wijziging van het gemeentelijk reglement werd goedgekeurd in de 

gemeenteraad 21 februari 2017. 
 

Feiten en context 

Tijdens de evaluatie – en startvergadering d.d.31 januari 2018 gaf de stuurgroep zijn akkoord om 
de braderij-omloop aan te passen. De Overwinningsstraat zou niet meer behoren tot het festival-en 
braderijterrein. Er werd gekozen om gebruik te maken van de Schoolweg tussen Emiel 
Vanderveldestraat en Stationsstraat . 

Daarnaast waren er ook aanbevelingen om bijkomende bepalingen rond het gebruik van blik op te 
nemen in de politieverordening.  
Een kopie van het verslag van de startvergadering van de stuurgroep is toegevoegd in bijlage. 
 
Deze aanpassingen zouden ook een herwerking van het gemeentelijk reglement braderij 

Kanaalfeesten en bijlage 6 - Kanaalfeesten van de politieverordening met zich meebrengen. 

 
In het college van vrijdag 2 februari 2018 werd er beslist om de plannen met de betrekking tot het 
verplaatsen van de braderij van de Overwinningsstraat naar de Schoolweg verder te zetten. 
 
Het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten wordt herwerkt op basis van de versie die werd 
goedgekeurd in gemeenteraad van 21 februari 2017.   
 

De actuele politieverordening bijlage 6- Kanaalfeesten goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 
februari 2017 zal worden aangepast door de dienst integrale veiligheid. 
 
 
Zie bijlagen voor de aangepaste versie van 
- het gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten. 
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Juridische grond 

Gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 
 
Politieverordening inzonderheid bijlage 6. Kanaalfeesten aangenomen in de gemeenteraad van 16 
december 2014 en gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2017. 

 
Gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 
2016 en gewijzigd in de gemeenteraad van 21 februari 2017. 
 
Kennisname en doorverwijzing naar de gemeenteraad van de aanpassing gemeentelijk reglement 
braderij Kanaalfeesten en politieverordening Bijlage 6. Kanaalfeesten in collegezitting van 9 
februari 2018  

 

Adviezen - argumenten 

Adviezen werden bekomen tijdens de startvergadering van de stuurgroep op woensdag 31 januari 
2018. 

(zie verslag startvergadering in bijlage) 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Het gewijzigd gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten zal, na goedkeuring door de 
gemeenteraad, op de gemeentelijke website gepubliceerd worden en aan alle standhouders 
verstuurd worden via briefwisseling. 

Besluit: 

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 sp.a stemmen tegen: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc 

De Laet, Jan Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Anita Moens, Rudi 

Kennes, Carla Steenackers 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 

Goedkeuring te verlenen aan het gewijzigd gemeentelijk reglement braderij Kanaalfeesten. 
Dit aangepast reglement vervangt het reglement van 23 februari 2016 en de wijziging van  
21 februari 2017. 

 
Raadslid Van Lerberghe herhaalt de bedenkingen die hij in de commissie heeft 

geformuleerd, nl. dat de wijziging er gekomen is zonder voorafgaand overleg met de 
middenstand en hij dat spijtig vindt. Hij twijfelt ook aan de meerwaarde en vraagt het 
punt te verdagen. In voorkomend geval laat dat ook toe het voorstel beter te motiveren.  
 
Het raadslid Serrien sluit zich daarbij aan. Men was niet op de hoogte hetgeen geen 
teken is van goed bestuur en een miskenning van inspraak. 
 

De burgemeester stelt dat het voorstel mee ingegeven is om de zomerbar een betere 
plaats te bezorgen. Hierdoor komt die niet in conflict met het cultuurpodium. 
Bovendien komt het de mobiliteit ten goede. 
Het gaat om een nieuw initiatief dat ter sprake kwam in een vergadering met de 
vereniging van de handelaars. Politie en de dienst lokale economie gaven een positief 
advies. Op die manier worstelt men ook niet meer met de opdracht om de 
Overwinningsstraat vol te krijgen met kramen.  
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Deze nieuwe insteek is een opportuniteit om een aantrekkelijker braderij te organiseren. 

 
Raadslid Van Lerberghe is niet tegen nieuwe initiatieven. Hij heeft het er wel moeilijk 
mee dat de zomerbar als aanleiding wordt gebruikt. Het is niet aan de politie om uit te 
maken hoe de braderij moet worden georganiseerd. Hij vindt het spijtig dat men nu bij 

de 13de editie van de kanaalfeesten gaat ingrijpen. 
 
De burgemeester antwoordt dat het geen idee is van de politie en de zomerbar niet de 
oorzaak is. Hij verwijst ook naar de wereldbeker en de volkstoeloop die dat kan 
teweegbrengen. 

Voor raadslid Reyntiens gaat het om een gemiste kans om goed te  communiceren met 
de handelaars. Er zal in dat weekeinde altijd wel iets aan de hand zijn. Nu werd men niet 

op een deftige wijze op de hoogte gesteld.  

Voor de burgemeester is er wel degelijk gecommuniceerd en probeert men een oplossing 
te vinden voor cultuurpodium en zomerbar samen, met een degelijke verbinding en een 
ruime invulling met kramen en attracties.  

 
 

Openbare werken 

3. Goedkeuring ontwerpdossier Tuinwijk fase 2 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraadszitting van 26 april 2016 werd goedkeuring gehecht aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en het gemeentebestuur betreffende de wegenis- en 
rioleringswerken in de Tuinwijk, fase 2.  Tegelijk werd ook goedkeuring gehecht aan de aanstelling 
van studiebureau Talboom nv, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs, als ontwerper voor deze 

werken. 
 

Feiten en context 

In de loop van 2016 en 2017 werd door Talboom, in samenspraak met Pidpa en het 
gemeentebestuur, het ontwerp gefinaliseerd door de wegenis- en rioleringswerken in het tweede 
deel van de Tuinwijk.  Dit ontwerp resulteerde in een ontwerpdossier dat nu ter goedkeuring kan 
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.   

 
Informatief worden nog even de straten opgesomd waar de werken te situeren zijn: 

 Vakbondsstraat, deel 2 (vervolg fase 1) 
 Berkenlei, deel 2 (vervolg fase 1) 
 Acacialei 
 Mutualiteitsstraat 
 Eduard Anseelestraat, deel tot aan de Jozef Wautersstraat 

 Jozef Wautersstraat, deel tussen Eduard Anseelestraat en station 

 Stationsplein (deel openbaar domein) 
 
Voor deze werken kan Pidpa subsidies bekomen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.  Dit houdt in 
dat er geen subsidiederving (‘derdebetalersregeling’) van toepassing is, en het gemeentelijk 
aandeel zich louter beperkt tot de bovenbouw (gemeentelijk aandeel), meer bepaald afdelingen 2.2 

(wegeniswerken 50 % ten laste van Pidpa, 50 % ten laste van Willebroek) en 2.3 (wegeniswerken 
100 % ten laste van Willebroek).   
 
Concreet betekent dit dat het aandeel van de gemeente Willebroek beperkt blijft tot € 398.545,98 
excl. btw, prijsherzieningen, meerwerken en verdere ereloonkosten.  Het totaal der werken wordt 
geraamd op € 2.752.868,87 excl. btw,… . 
 

Juridische grond 
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De werken zullen worden gegund bij openbare procedure.  Dit betekent dat goedkeuring van het 

ontwerpdossier voorbehouden is voor de gemeenteraad. 
 
Het ontwerpdossier werd reeds ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 9 februari 2018. 

 
Een stedenbouwkundige vergunning is niet vereist voor de geplande wegenis- en rioleringswerken. 
 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in samenspraak met Pidpa en het gemeentebestuur.  Er wordt 
slechts in beperkte mate een herinrichting voorzien van het openbaar domein.  In functie daarvan 
vond intern overleg plaats: 

 Herinrichting deel Jozef Wautersstraat: overleg met de mobiliteitsambtenaar in functie 
van een aangepaste doorstroming (fietssuggestiestroken in plaats van fietspaden,… ) 

 Herinrichting groene pleintjes ter hoogte van enkele kruispunten: overleg met de 
milieudienst in het kader van het project ‘Vergroen je voortuin’; de eindontwerpen 

voortvloeiend uit dit project zullen worden geïntegreerd bij de uitvoering. 
 

Verdere adviezen waren niet noodzakelijk. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

In de meerjarenplanning werden de nodige kredieten voorzien voor realisatie van deze wegenis- en 
rioleringswerken, meer bepaald een budget van €  600.595,68 op budgetsleutel AR 2240007 / BI 
02000 / Actie LEEF001002001 (voor 2018: € 520.000,00). 
 

Het gemeentelijk aandeel zal € 398.545,98 excl. btw, prijsherzieningen, meerwerken en verdere 
ereloonkosten bedragen.  Inclusief wordt dit circa € 530.000,00.  In de meerjarenplanning werd 
ook € 10.000,00 voorzien voor de realisatie van het ‘Vergroen je voortuin’ project. 
 
Een visum van de financieel beheerder is nog niet vereist aangezien er nog geen vastlegging 
gebeurt. 

 

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

Beschikbaar krediet: € 600.595,68 Actie: LEEF001002001 Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: 2240007 diverse 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader 

van het project Tuinwijk fase 2, opgesteld door studiebureau Talboom nv, A. Meersmansdreef 1 te 
2870 Puurs, waarbij de werken worden geraamd op € 2.752.868,87 excl. btw en waarvan het 
gemeentelijk aandeel € 398.545,98 of circa € 540.000,00 incl. prijsherzieningen, meerwerken en 
verdere ereloonkosten, en de realisatie van het project ‘vergroen je voortuin’ bedraagt; 

 
Artikel 2 

De gemeentelijke diensten en Pidpa opdracht te geven over te gaan tot een openbare procedure 
voor het aanstellen van een aannemer voor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken. 
 

 
 

4. Goedkeuring ontwerpdossier verkaveling Veldovenstraat 

Motivering 
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Voorgeschiedenis 

Op 8 april 2016 werd voor de verkaveling Veldovenstraat aan de Ploegstraat, aangevraagd door 
Talboom nv,  A. Meermansdreef 1 te 2870 Puurs, een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen.  
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 22 maart 2016. 

 
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 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 

ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  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, Pino bvba, A. 

Meermansdreef 1 te 2870 Puurs, en worden geraamd op € 778.471,75 incl. btw, te vermeerderen 
met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder.  De 
werken zullen worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 
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 

Het wegtracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2016 conform 
artikel 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 

Op 8 april 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning  afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen. 
 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Pino bvba, A. 
Meermansdreef 1 te 2870 Puurs, en worden geraamd op € 778.471,75 incl. btw, te vermeerderen 
met de kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).  De werken 
zullen bijgevolg worden gegund aan de hand van een onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
 
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  is 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 het dossier in zitting van 9 februari 
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: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de verkaveling Veldovenstraat aan de Ploegstraat. 
 

 

Milieudienst 

5. Samenwerkingsovereenkomst groepsaanbod isoleren gebouwschil 

particuliere woningen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van de burgemeestersconvenant proberen we steeds te zoeken naar opportuniteiten zodat 
ook de bewoners mee worden gesensibiliseerd. Tevens wordt gezocht naar projecten waar een 

groepsaanbod kan worden georganiseerd. 
 
Zo lopen er jaarlijks groepsaankopen voor: 

- Groene stroom 
- Aankoop zonnepanelen 
- See-2-Do project 

- Behaag Willebroek 

 
Dergelijk voorstel wordt ons aangeboden door de vzw Impact, Blekerijstraat 2, 8800 Roeselare. 

Feiten en context 

De gemeenten wensen de inwoners te stimuleren om de gebouwschil van hun woningen beter te isoleren; 
Deze gemeenten wensen het uitvoeren van de isolatiemaatregelen aan de woning zo laagdrempelig 
mogelijk te maken door volledige ontzorging; 

 
Door het aanbieden van diverse groepsaanbiedingen voor het isoleren van de gebouwschil van de woning, 
waarbij alle inwoners kunnen intekenen, betrachten de gemeenten aan deze doelstelling te voldoen. 
Daar waar bij een groepsaankoop de prijs en aannemer nog niet gekend zijn bij inschrijven, is dit bij een 
groepsaanbod voorafgaandelijk wel reeds vastgelegd. Inschrijvers op een groepsaanbod kunnen daardoor 
op korte termijn een offerte ontvangen en dienen geen veiling af te wachten. 
 

De organisatie van deze groepsaanbiedingen kadert in de algemene doelstelling om een reductie van de 

CO2-uitstoot te realiseren. 
 

• Op 12 december 2014 ondertekenden de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en 
Willebroek in het werkingsgebied van de streekintercommunale IGEMO samen met Berlaar, 
Duffel en Sint-Katelijne-Waver het burgemeestersconvenant goed. Hiermee engageren de 7 
gemeenten zich om de CO2-uitstoot op hun grondgebied ten minste met 20% terug te dringen 

tegen 2020. 
 
 

• Om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te behalen werd in 2015 onder 
begeleiding van de territoriale coördinator IGEMO in overleg met de betrokken gemeenten en 
met inbreng van burgers, middenveldorganisaties, bedrijven en gemeentelijke adviesraden 

een gezamenlijk klimaatactieplan opgemaakt. Dit regionale klimaatactieplan werd in de 4 
gemeenten goedgekeurd. 
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• In het regionaal klimaatactieplan staan 32 acties, die te maken hebben met het energie-

efficiënter maken van woningen. Omdat 24% van de CO2-uitstoot afkomstig is van woningen 
namen Bornem, Puurs en Willebroek deel aan het project See2Do!, waarbij burgers worden 
aangezet tot het energetisch renoveren van hun woningen. Inwoners van de gemeenten 
kunnen hiervoor beroep doen op de energiedeskundigen van IGEMO. Alle woningen in de 

gemeenten komen in aanmerking voor dit gratis energieadvies. In sommige wijken van de 
gemeenten wordt op vraag van de bewoners het energieverlies van de woning zichtbaar 
gemaakt met een thermografische opname. 

Actie 19 van het gezamenlijk klimaatactieplan vermeldt ‘Organiseren van groepsaankopen (isolatie, 
groene stroom, zonnepanelen, …)’ met als doel de financiële drempels voor energierenovatie te 
verlagen. 
 

Juridische grond 

Burgemeestersconvenant – GR 16/12/2014 
 
Actieplan Burgemeestersconvenant – GR 24/11/2015 

 

Adviezen - argumenten 

De samenwerkingsovereenkomst behelst het organiseren van diverse groepsaanbiedingen om de 
gebouwschil van woningen gelegen in Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek beter te isoleren. 
Zowel eigenaars als huurders (mits toestemming van de verhuurder) kunnen deelnemen aan de 
groepsaanbiedingen (verder vernoemd als ‘deelnemer’). 
 
De gemeenten zijn tijdens de looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst vrij om ook over andere 
groepsaankopen/aanbiedingen te communiceren (vb. groepsaankoop groene stroom en zonnepanelen van 

de provincie Antwerpen). 
 
Impact vzw staat in voor het aanbieden van volgende maatregelen via groepsaanbiedingen: 
 
• Isoleren van schuin dak 
• Isoleren van plat dak 

• Isoleren van zoldervloer 

• Na-isoleren van spouwmuren 
• Plaatsen buitenmuurisolatie 
• Plaatsen binnenmuurisolatie 
• Plaatsen hoogrendementsbeglazing 
• Vernieuwen buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing 
• Isoleren vloer 

• Isoleren kelder 
 
Alle inwoners van de gemeenten kunnen inschrijven op het groepsaanbod tussen 1 april 2018 en 28 
december 2018. 
 
Impact vzw biedt met de groepsaanbiedingen een hoge kwalitatieve dienstverlening aan de deelnemers. 
De door Impact vzw geselecteerde aannemers bieden de geïnteresseerde inwoners een voordelig en 

kwalitatief aanbod. Dankzij de uitgebreide laagdrempelige dienstverlening zorgt Impact vzw voor volledige 
ontzorging van die inwoners. 
 

Bij elke stap in het proces kan de deelnemer rekenen op onafhankelijke expertise van Impact vzw. Zo is 
de deelnemer zeker van de kwaliteit van de werken én wordt hij begeleid bij het invullen van de aanvraag 
voor premies. 
 

Dankzij de controle door Impact vzw op de offertes krijgt de deelnemer steeds een voordelig voorstel dat 
aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Om de actie te laten slagen en om aan de kwaliteitseisen (o.a. qua 
timing) te voldoen is het essentieel om met verschillende aannemers te werken.  
Zo kunnen grotere bestellingen efficiënt en tijdig worden verwerkt. De techniciteit van isolatiewerken is 
bovendien zeer specifiek; iedere woning heeft een eigen aanpak nodig. 
 

Hieronder wordt het communicatieplan weergegeven met bijhorende taakverdeling: 
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Communicatieactie Uitvoerder 

Ontwerp van een flyer/affiche Gemeenten 

Artikel met inschrijvingsformulier (voor offline 
inschrijving) in het gemeentelijk infoblad 

Gemeenten 

Artikel op de gemeentelijke website Gemeenten 

Bericht via sociale media (Facebook, Twitter,…) Gemeenten 

Persbericht Gemeenten 

Individuele mailings Gemeenten 

Organisatie van 3 informatieavonden: Bornem, 
Puurs en Sint-Amands, Willebroek) 

Impact vzw 

 

De gemeenten bieden enkel eerstelijnsinfo en zal maximaal doorverwijzen naar Impact vzw 
en/of de aannemer/installateur. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Deze samenwerkingsovereenkomst brengt geen financiële stromen met zich mee. 
De wet op overheidsopdrachten is niet van toepassing want de gemeenten betalen Impact vzw niet voor 
de geleverde dienstverleningen. 
 

De kosten die verbonden zijn aan het organiseren van de groepsaanbiedingen en gemaakt worden 
door Impact vzw, worden integraal betaald door de aannemer/installateur, en niet door de 
gemeenten, noch door de deelnemers. Door met Impact vzw samen te werken, bespaart de 
aannemer op zijn kost (marketingkosten, leadkosten, personeelskost) waardoor er ruimte ontstaat 
om Impact vzw te vergoeden én om zijn prijs te drukken voor de deelnemer 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
Akkoord te gaan met het voorstel tot aangaan van de vzw Impact, Blekerijstraat 2, 8800 
Roeselaeretot het aangaan van een “samenwerkingsovereenkomst groepsaanbod isoleren 
gebouwschil particuliere woningen”, in samenwerking met de gemeenten Puurs, Sint-Amands 
en Bornem. 
 
Artikel 2 

De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Impact te ondertekenen. 

 
 

Werf 

6. Gebruikersovereenkomst wijkwerk voor gemeente Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In 2015 kondigde de regering een hervorming van het PWA-stelsel aan, nl. de organisatie van 

wijkwerk-trajecten voor langdurig werkzoekenden en leefloongerechtigden.  
De doelstelling van PWA is grotendeels dezelfde als deze van TWE : de activering van langdurig 
werkzoekenden en leefloongerechtigden gekoppeld aan maatschappelijk relevante activiteiten en 
diensten. 
 
In eerste instantie was de opstartdatum 1/1/2017. Deze werd verschoven naar 1/1/2018. De PWA-
beambten werden per 1/1/2017 reeds overgeheveld van RVA naar VDAB. 
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Op 5/7/2017 werd het decreet Wijkwerken goedgekeurd dat per 1/1/2018 van start ging. 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.  
In 2017 besloot de gemeente Willebroek om per 1/1/2018 een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband aangegaan met Igemo om de rol van lokale organisator samen op te 

nemen, werkplekken te voorzien en te waken over de aanvullendheid van de wijkwerkactiviteiten. 
Om deze werking uit te bouwen werden de nodige budgetten voorzien in het meerjarenplan.  
 

Feiten en context 

De gemeente had tot 1/1/2018 een PWA-overeenkomst voor bepaalde activiteiten en personen. 
Indien de gemeente verder gebruik wenst te maken van personeel om bepaalde opdrachten uit te 
voeren, dienen zij over te stappen naar het nieuwe wijkwerksysteem en een nieuwe overeenkomst 

te sluiten. Hieronder een overzicht van de wijk-werkopdrachten waarvoor de gemeente een nieuwe 
gebruikersovereenkomst dient op te maken met Igemo : 
  

1) gemachtigd opzichter : 3 wijkwerkers 

2) onderhoud lokalen (is de VDAB-Werkwinkel) : 1 wijkwerker 
3) opruimen van zwerfvuil (Witte Tornado's) : 2 wijkwerkers 

 
Om toe te treden tot het nieuwe systeem wordt een lidgeld van 7,5€ gevraagd per jaar. De 
kostprijs van de wijkwerkcheque bedraagt 7,45€ per uur.   
 

Juridische grond 

 Vlaams regeerakkoord 2014-2019 
 decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde 

staatshervorming (Wijk-werkendecreet) van 7 juli 2017 en bijhorende  
o Memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet betreffende wijkwerk en 

diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming – VR 2017 1306 
DOC.0574/3 

o Principiele goedkeuring door de vlaamse regering van het besluit betreffende 
wijkwerken – VR 2017 0707 DOC.0712/1BIS en 2BIS 

 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende wijk-werken van 29 september 2017 – 

VR2017 2909 DOC.950/2 
 

Adviezen - argumenten 

Om de bestaande werking van de gemachtigde opzichters, het onderhoud van de VDAB-lokalen en 
het opruimen van het zwerfvuil en de inzet van wijkwerkers bij de Tornado’s in De Brug te kunnen 
behouden, wordt geadviseerd om een gebruikersovereenkomst met IGEMO goed te keuren, het 

verschuldigde lidgeld te betalen en vervolgens wijkwerk-cheques, ter waarde van 7,45€ per 
gepresteerd uur aan te vragen en te kopen zoals beschreven in de procedure in bijlage.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Gemachtigd opzichters 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  6/2/2018 

Beschikbaar krediet: 11.700 Actie: LEEF002003001 Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: 6139999/020000 2018 

 
 
 
 

 
Groendienst  

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  6/2/2018 

Beschikbaar krediet: 4.875 Actie: LEEF001999002 Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: 6139999/020000 2018 

 
Poetsen werkwinkel  
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Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :  6/2/2018 

Beschikbaar krediet: 260 Actie: ALGB001999002 Dienstjaar 

Vast te leggen: [Vul het bedrag in ] AR: 6170001/011000 3.050 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit : 
 

1. De gebruikersovereenkomst tussen Igemo en de gemeente Willebroek (zoals 
toegevoegd in bijlage bij dit besluit) goed te keuren voor volgende wijkwerkactiviteiten :  

 
1) gemachtigd opzichter (3p) 
2) opruimen van zwerfvuil (Tornado's) (2p) 
3) onderhoud lokalen (is de VDAB-Werkwinkel) (1p) – tijdelijke opdracht tot 

1/7/2018 

 
2. De contactpersoon voor de gemeente is de financieel beheerder van de gemeente.  

 
3. het jaarlijks lidgeld van 7,5€ te betalen aan Edenred 

 
4. De wijkwerkcheques te bestellen en aan te kopen volgens de procedure, zoals gevoegd 

in bijlage en binnen het budget vastgelegd voor 2018. 

 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

7. Project fietszenders - bijsturing 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tot en met 15 januari 2017 konden Willebroekenaars na oproep van de burgemeester een 
fietszender bestellen tegen een goedkoop tarief van 10 euro per zender.  
 
In de eerste fase werden er 36 zenders geleverd en geplaatst.  
In fase 2: Er dienden nog 348 zenders geleverd en geplaatst te worden.  

Fase 3 houdt de vrije verkoop van fietsenzenders in.  
 
Er werden zenders geleverd medio dit jaar, maar de testresultaten waren niet voldoende 
bevredigend. Aan de firma Arco werd gevraagd naar alternatieven (plaatsing op andere locatie in 
fiets, nieuwe zenders ontwikkelen,..).  
 

Medio november werden alternatieve plaatsten voor de plaatsing van de zenders getest en de 
zenders werden afgeleverd op 23 november 2017, overeenkomstig de bepalingen van het bestek 
van de PZ Mewi.  
 
 
 
Fase 2: 

Er werd in het college van 28 juli 2017 beslist om de zenders van fase 2 te laten plaatsen door de 
fietsenhandelaars. Zij krijgen hiervoor van het gemeentebestuur een vergoeding van 7 euro per 
geplaatste zender. Aan de burgers mag geen vergoeding meer worden gevraagd. De plaatsing is 
voor hen in fase 2 dus gratis. 
 
Fase 3: 
In het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 september 2017 werd beslist om:  
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- de verkoopprijs van de fietszenders vanaf fase 3 voor Willebroekenaars vast te stellen op 25 euro 

per zender. Hiervoor dient een retributiereglement opgesteld te worden.   
- de plaatsingskost die door de fietsenhandelaars kan aangerekend worden, vast te stellen op 8 
euro per zender;  
- om een lastenovereenkomst op te maken met de fiestenhandelars en ecoso om de 

samenwerking, de verkoopprijs en plaatsingsprijs vast te leggen.  
 
In de gemeenteraad van 19 december 2017 werd de lastenovereenkomst met de fietsenhandelaars 
goedgekeurd.  
Deze overeenkomst bepaalt: “De lasthebber verkoopt de fietszenders aan de tarieven zoals 
vastgelegd in de vergadering van het college van burgemeester en schepenen 29 september 2017, 
namelijk 25,00 euro. Voor de plaatsing van de fietszender kan de lasthebber een plaatsingskost 

aan de koper van de zender aanrekenen. De plaatsingskost bedraagt maximaal 8 euro per zender, 
inclusief BTW.” 
 

 8 euro werd voorgesteld op basis van de prijs die in de stad Mechelen werd aangerekend 
voor een plaatsing door de gemeenschapswachten of door het fietsatelier – de 8 euro werd 

niet weerhouden voor de fietsenhandelaars, die zelf bijgevolg de plaatsingsprijs konden 

bepalen. 
 
In de gemeenteraad van 19 december 2017 werd ook het retributiereglement m.b.t. de 
fietsenzenders goedgekeurd.  
 

Feiten en context 

1) Plaatsing en plaatsingskosten 

Fietsenhandelaar Claessens: 
De eerste week van januari kwamen er telefonische klachten dat fietsenhandelaar Claessens 25 
euro zou aanrekenen voor de plaatsing van een fietsenzender. Bij navraag bleek dit correct te zijn 
maar ondertussen werden alle burgers terugbetaald.  
 
Door Wim Vits van de firma Arco, leverancier van de zenders, was er bijstand bij de procedure van 
plaatsing van de zenders bij Claessens. Volgens de handelaar werd de plaatsingstijd van 10 

minuten ruimschoots overschreden (liep zelfs op tot meer dan 25 min) en is de plaatsing op een 
‘veilige’ plaats niet altijd mogelijk (racefiets met dun frame, waarin plaatsing niet mogelijk was en 
werd vastgemaakt met colsonbandje en tape onderdaan zadel). Er zou gesuggereerd zijn om de 
zenders bij zulke fietsen zelfs in een drinkbus te stoppen.  
Er werd ook aan de handelaar meegegeven dat de handelaars in de stad Mechelen tussen de 25 en 
40 euro kregen per geplaatste zender. Het is ook in deze optiek dat er 25 euro (netto) werd 

gevraagd door handelaar Claessens.  
 
In een gesprek met Dirk Claessens werd aangegeven dat hij de plaatsing van de zenders in fase 2 
nog verder zal uitvoeren en waarvoor hij door het bestuur 7 euro per geplaatste zender zal krijgen.  
Hij geeft echter aan dat wanneer de zenders vrij kunnen verkocht worden, dat wil zeggen in fase 3, 
en waarvoor een lastenovereenkomst werd opgesteld dat de handelaars slechts 8 euro aan de 
burgers mogen aanrekenen per geplaatste zender, het niet realitisch is slechts 8 euro te vragen. 

Gezien de tijd nodig voor registratie en plaatsing, wordt gevraagd om toch 25 euro per zender te 
mogen vragen.   
 
Fietsenhandelaar ERBO:  

Hier wordt ook aangegeven dat de digitale registratie veel tijd in beslag neemt en dat de bijdrage 
van 8 euro te weinig is voor de duur van de plaatsing en registratie.  
 

 
 

2) Vrije verkoop zenders – probleem BTW 
 
Advies financiële dienst d.d. 2 januari 2018 (zie bijlage): 

- er is twijfel is of de doelstellingen passen in het AGB 

- het winstoogmerk en de (bedrijfseconomische) werking van het AGB in het gedrang: indien 
de zenders aan een lagere (democratische) prijs worden aangeboden aan de burgers, blijft 
de volledige operatie best binnen de gemeente.  
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 bestuur verkoopt best de zenders zelf om zo het BTW-probleem voor de handelaars weg te 

werken.  
 

Juridische grond 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 (vastellen van 

samenwerkingsovereenkomsten is een bevoegdheid van de gemeenteraad) 
 

Adviezen - argumenten 

Met betrekking tot de plaatsingskost in fase 3: 
Er wordt voorgesteld om de lastenovereenkomst aan te passen en de handelaars max 30 euro (incl 
BTW) per geplaatste zender aan de burgers te laten vragen.  
De huidige lastenovereenkomst kan immers ten allen tijde door de handelaars worden opgezegd. 

In dit geval zal een beroep moeten gedaan worden op de gemeenschapswachten voor de plaatsing. 
Dit houdt in dat er ook een tegemoetkoming van ten minste 8 euro aan de burgers zal gevraagd 
worden en dat de gemeenschapswachten zelf zullen moeten instaan voor de plaatsing en 

administratie daarrond. Bovendien zijn er geen prijsafspraken in de stad Mechelen, waar de 
fietsenhandelaars zelf het bedrag van plaatsing mogen kiezen. De vraagprijs voor plaatsing op 8 
euro houden, houdt in dat er een grote discrepantie ontstaat in vraagprijs tussen de stad Mechelen 

en de gemeente Willebroek. 
In die optiek wordt voorgeteld de lastenovereenkomst aan te passen.  
 
Met betrekking tot de verkoop van de zenders in fase 3: 
Er wordt voorgesteld om de zenders te koop aan te bieden aan het onthaal van het administratief 
centrum. De burgers zullen dan een ticket krijgen waarmee ze bij de fietsenhandelaar een zender 
kunnen laten installeren. Op deze manier wordt het BTW-probleem weggewerkt.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Communicatie:  
- Met de dienst communicatie dienen afspraken gemaakt te worden voor publiciteit rond 

verkoop fietsenzenders. 

- Afspraken maken met onthaal voor verkoop zenders 
- Afspraken financiële dienst voor ontvangst bij verkoop zenders 

-  
Financiële dienst:  
geen 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gewijzigde lastenovereenkomst tussen het 
gemeentebestuur van Willebroek en de fietsenhandelaars voor de samenwerking inzake de 
fietsenzenders, de verkoopsprijs en de plaatsingskosten. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

8. Aanpassing bijzondere politieverordening parkeren 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
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Gemeenteraad 16 december 2014: goedkeuring bijzondere politieverordening inzake de 

gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen. 
 

Feiten en context 

Op basis van artikel 3.3° van de GAS-wet kan een gemeente overtredingen betreffende het 
stilstaan en parkeren (en negeren verkeersborden C3 en F103) sanctioneren met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. Het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren bepaalt 
specifiek welke overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren aanleiding kunnen geven 
tot een GAS-boete indien deze zijn opgenomen in de bijzondere politieverordening van de 

gemeente. 
 
De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 deze bijzondere politieverordening goedgekeurd. 
Vanaf het moment van inwerkingtreding werden de vastgestelde overtredingen inzake parkeren en 

stilstaan, die waren opgenomen in de bijzondere politieverordening, gesanctioneerd met een 
administratieve geldboete van 55 of 110 euro. Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd in het KB 

van 09-03-2014 en werden ook opgenomen in artikel 90 van de bijzondere politieverordening. 
 

Juridische grond 

 Wet van 24-06-2013 betreffende de toepassing van de Gemeentelijke Administratieve 
Sancties. 

 Koninklijk besluit van 09-03-2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen 

betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 
toestellen 

 

Adviezen - argumenten 

Adviezen: 

 
Korpschef PZ Mewi: positief advies 

 
Financieel beheerder: positief advies 
 
GAS-ambtenaar: positief advies 
 
Argumenten: 

 
De ministerraad keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, minister 
van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit François Bellot op 08-12-2017 jl. een ontwerp 
van koninklijk besluit goed dat de GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigt.  
 
De bedragen van de GAS-boetes zullen als volgt wijzigen: 

 eerste graad stijgt van 55 euro naar 58 euro  

 tweede graad stijgt van 110 naar 116 euro  

 

De wijziging trekt de GAS-boetes zo gelijk met de boetes voor overtredingen die volgens de 
gerechtelijke procedure verlopen. 
 
Deze bedragen kunnen pas worden toegepast na publicatie van dit KB hetgeen, volgens info van 
BiZa, wordt voorzien in de loop van januari 2018. 
 

Door de wijziging van het KB moet ook artikel 90 van de bijzondere politieverordening worden 
aangepast. Om ervoor te zorgen dat de bijzondere politieverordening niet telkens gewijzigd dient 
te worden wanneer de bedragen wijzigen, stellen wij volgende aanpassing aan artikel 90 van de 
bijzondere politieverordening voor: In artikel 90 worden geen concrete boetebedragen meer 
opgenomen maar wordt enkel nog verwezen naar het KB dat de boetebedragen bepaalt. 
Concreet stellen wij volgende wijziging voor van artikel van de bijzondere politieverordening 
parkeren en stilstaan: 
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Huidige tekst: 
 
Afdeling 5. Sancties, procedure en slotbepalingen. 
  

Hoofdstuk 1. Sancties 
 
Artikel 90. 
 
1° Overtredingen van artikels uit afdeling 2 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft 
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een 
onmiddellijk betaling  van 55 euro. 

 
2° Overtredingen van artikels uit afdeling 3 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft 
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een 
onmiddellijk betaling van 110”euro. 
 

3° Overtredingen van artikels uit afdeling 4 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft 

met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een 
onmiddellijk betaling  van 330 euro. 
 
Nieuwe tekst: 
 
Afdeling 5. Sancties, procedure- en slotbepalingen.  
 

Hoofdstuk 1. Sancties 
 
Artikel 90. 
 
Overtredingen van artikels uit deze bijzondere politieverordening worden bestraft met een straf 
bepaald in het KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een onmiddellijke 
betaling bepaald in KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende 

de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Stijging van 5% van de inkomsten uit GAS-boetes autoluw en parkeren. 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de wijziging van artikel 90 van de bijzondere politieverordening inzake de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met 
automatisch werkende toestellen goed. 

 
Artikel 2 
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Dat gebeurt door de vermelding op de gemeentelijke website www.willebroek.be 
en de registratie in het gemeentelijk register van aanplakkingen. 
 
§2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van de Wet 

van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Dat gebeurt door 
publicatie op de gemeentelijke website en via het gemeentelijk informatiemagazine. 
 
§3. Deze verordening zal worden overgemaakt aan de griffies van de politierechtbank en 
jeugdrechtbank alsook aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.  
 

Artikel 3 
§1. De bijzondere politieverordening op het parkeren treedt in werking op 1 maart 2018. 
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§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening 

blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het 
tijdstip van de inleiding van de procedure. 
 
§3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de 

inwerkingtreding ervan. 
 
 

9. Aanpassing algemene bestuurlijke politieverordening inclsief bijlagen 5 en 6 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gemeenteraad van 16 december 2014 bekrachtigde de Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 (gemeenschappelijk met ABP van de stad 

Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek). 
 
Bijlage 5 omvat een afzonderlijk deel met betrekking tot watervlak den bocht.  

Bijlage 6 omvat een afzonderlijk deel, eigen aan de gemeente Willebroek, in verband met het 
evenement Kanaalfeesten.  
 

Feiten en context 

De algemene bestuurlijke politieverordening is geen statisch document maar dient geregeld up-to-
date gebracht worden om de gemeentelijke overheid blijvend in staat te stellen een gepast 
antwoord te bieden op vlak van bestuurlijke handhaving van fenomenen die de openbare orde 

verstoren en/of zorgen voor openbare overlast.  
De aanpassing van de algemene bestuurlijke verordening en de bijlagen werd deze keer gebundeld 
en omvat een grotere wijzing van het geheel.  
Wijziging gemeenschappelijke algemene bestuurlijke verordening: 
Volgende wijzigingen dringen zich op: 

1. Aanpassing nummering; 
2. Het wijzigen van ‘stad’ of ‘stadsbestuur’ door ‘gemeentebestuur’ of ‘gemeente’; 

3. Notatie ‘gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit + vermelden datum inwerkingtreding'; 
4. Artikel 49 (duivenoverlast)  
5. Artikel 76 (bedelen); 
6. Artikel 169 (drones); 
7. Artikel Artikel 197 – vergunning horeca inrichting; 
8. Artikel 233 – straffen; 

9. Bijlage 5 watervlak den bocht; 
10. Bijlage 6 kanaalfeesten. 

 
1. Aanpassing nummering 

 
De aanpassing van de nummering dient te gebeuren naar aanleiding van een wijziging in maart 
2017, waarbij een andere nummering werd gehanteerd dan deze van de gemeenschappelijke ABP 

Mechelen – Willebroek. In het ISLP-systeem van de pz Mewi krijgen alle gemeenschappelijke 

artikelen dezelfde nummering. Dit is ook het eenvoudigst voor de politieambtenaren en andere 
GAS-vaststellers op het terrein. Op dit moment is er slechts eenzelfde nummering tot artikel 215. 
Artikelen 216 tot en met 237 dienen dus een andere nummering te krijgen (zie bijlage ABP).  
 

2. Het wijzigen van ‘stad’ of ‘stadsbestuur’ door ‘gemeentebestuur 
 

Bij grondige doorlezing van de ABP werd opgemerkt dat in verschillende artikelen nog stad of 
stadsbestuur staat (in verwijzing naar de stad Mechelen). Dit dient aangepast te worden.  

3. Notatie ‘gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit + vermelden datum inwerkingtreding' 
 
Om de ABP volledig te maken en conform de gemeeschappelijke ABP, dient duidelijk en op 
eenvormige wijze de datum van wijzing door gemeenteraad en de datum van inwerkingtreding 

vermeld te worden. 
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4. Artikel 49 - duivenoverlast  

 
De wijziging van artikel 49 van de algemene bestuurlijke politieverordening moet ervoor zorgen dat 
niet enkel de eigenaars, huurders of gebruikers van de ‘gebouwen’, maar ook eigenaars van 
constructies verplicht worden om maatregelen te nemen om het nestelen van verwilderde dieren te 

verhinderen. 
 
Bestaande tekst artikel: 
Artikel 49. Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de 
openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke 
materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven) achter te laten, te deponeren 
of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer. 

De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen zijn verplicht maatregelen te 
treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, alsook bevuilde gebouwen 
te doen schoonmaken en ontsmetten. 
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst: 

Artikel 49. Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de 

openbare ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke 
materie voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven) achter te laten, te deponeren 
of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer. 
De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen en andere constructies zijn 
verplicht maatregelen te treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, 
alsook bevuilde gebouwen te doen schoonmaken en ontsmetten. 
 

5. Artikel 76 – bedelverbod 
 
In de stad Mechelen werd artikel 76 m.b.t. het bedelen aangepast. In Willebroek doet deze 
problematiek zich momenteel (nog) niet voor. In de optiek om de algemene bestuurlijke 
politieverordening zo veel mogelijk gelijk te laten lopen met de stad Mechelen en het voor de 
vaststellers op het terrein eenvoudiger te maken, wordt de aanpassing van artikel 76 mee 
opgenomen.   

De voorgestelde aanpassing van artikel 76 ABP laat de politie en andere toezichthouders zoals de 

gemeenschapswachten toe om consequent bedelaars aan te spreken en door te verwijzen naar de 
sociale diensten van het OCMW. Ook voor straathoekwerkers zou dergelijke regelgeving een 
concrete ingangspoort bieden om bedelaars aan te spreken. Duidelijke en objectievere regels 
geven meer rechtszekerheid en -gelijkheid en zijn dus een nodig voor een humane en 
rechtvaardige bestuurlijke handhaving. 

Momenteel zijn de lokale regels vaag en vrij subjectief en is de sanctie een klassieke politiestraf en 
geen administratieve geldboete. Dit betekent dat niet de sanctionerend ambtenaar bevoegd is, 
maar het parket een vervolging voor de politierechter moet instellen om een overtreder te kunnen 
sanctioneren. In de praktijk gebeurt dat niet en worden de pv’s geseponeerd.  
 
Er wordt geopteerd voor “maximaal 1 euro” als administratieve geldboete, het wettelijke 
minimumbedrag, om duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is om bedelaars financieel te 

straffen. Bovendien zal het overtreden van het bedelverbod beschouwd worden als een niet-
prioritaire inbreuk. Bij een eerste inbreuk zullen de mensen aangesproken en geïnformeerd worden 
over hun bedelgedrag en de geldende regels. 
 
Bestaande tekst artikel 

“Afdeling 5. Bedelverbod  
Artikel 76 

Het is verboden zowel in de openbare ruimte als in elke voor het publiek toegankelijke plaats en 
met name in de commerciële centra en straten: 

- te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van 
voorbijgangers; 

- door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen 
of belemmeren. 

Diegene die de bepalingen van deze afdeling overtreedt, kan bestraft worden met politiestraffen 
zoals voorzien in het strafwetboek. Bovendien kan overgegaan worden tot inbeslagname van de in 
overtreding van deze afdeling verzamelde gelden of goederen en kan de verbeurdverklaring ervan 
worden uitgesproken.” 
 

  Voorgestelde te wijzigen tekst 
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Afdeling 5. Bedelverbod  

Artikel 76 
§ 1 Onder bedelen wordt verstaan: hulp en bijstand vragen aan voorbijgangers in de vorm van 
aalmoezen.  
Onder agressief bedelen wordt verstaan: bedelen dat gepaard gaat met minstens één van volgende 

handelingen: 
- aanklampen van personen 
- zich verbaal opdringerig gedragen 
- het belemmeren van het verkeer 

§  2 Het is verboden te bedelen op een agressieve manier. 
§ 3 Het is verboden de doorgang van voetgangers of de toegang naar gebouwen te bemoeilijken. 
§ 4 Het is verboden bij het bedelen misbruik te maken van minderjarigen om de liefdadigheid van 

de voorbijgangers of aanwezigen op te wekken. 
§ 5 Het is verboden bij het bedelen gebruik te maken van manifest agressieve dieren of dieren die 
manifest een gevaar betekenen voor de volksgezondheid 
§ 6 het is verboden te bedelen door zich te begeven tussen de tafels van een horecaterras. 
 

Diegene die de bepalingen van deze afdeling overtreedt, kan bestraft worden met een  

administratieve geldboete van maximaal 1 euro 
 

6. Artikel 169 - Toestellen voor recreatief gebruik (drones) 
 
Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV) 
is bevoegd voor het afleveren van een klasse 1 vergunning met betrekking tot de vlucht van 
drones (een vlucht boven een grote groep personen in open lucht). Voor het gebruik van drones in 

overdekte plaatsen, is het DGLV niet bevoegd. De gemeentelijke overheden kunnen het gebruik 
van drones tijdens publieke evenementen in besloten en overdekte plaatsen aldus reglementeren.  
Juridische grond 

 K.B. 10-04-2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen 
in het Belgisch luchtruim. 

 Omz. betreffende het dronesbeleid tijdens grote evenementen in open lucht. 
De burgemeester kan het gebruik beperken op grond van onder andere de privacy wetgeving 

(ongewenst personen filmen op een groot evenement vb. Kanaalfeesten), de auteurswetgeving 

(het verspreiden van beeldmateriaal van een evenement), het gebruik van drones tijdens 
opendeurdagen 
 
Bestaande tekst artikel 
Afdeling 7. Toestellen voor recreatief gebruik 

Artikel 169.  
Behoudens voorafgaandelijke machtiging melding aan de van de burgemeester, is het verboden in 
de openbare ruimte, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens 
of andere met motoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen waarvan het 
voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort. 
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst 

§1. Behoudens voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester, is het verboden in de openbare 
ruimte, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met 
motoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen waarvan het voortgebrachte geluid de 
openbare rust verstoort. 
 

§2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en gemeentelijke regelgeving, moet de 
eigenaar of de piloot elke vlucht boven het grondgebied van de gemeente Willebroek met een niet-

recreatieve drone, met name klasse 1 en 2, vooraf melden aan de burgemeester via het daartoe 
bestemde formulier. 
 
De burgemeester kan ten allen tijde voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer de 
openbare orde in het gedrang komt. 
 

7. Artikel 197 – vergunning horeca inrichting 
 
De gemeenteraard besliste in zitting van 28 november 2017 tot goedkeuring reglement 
‘Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen’. Dit vereiste ook een aanpassing van de algemene bestuurlijke 
politieverordening,  afdeling 4 artikel 197  c)  waarbij volgende diende geschrapt te worden: “zoals 
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omschreven in afdelingen 19 en 20 ‘Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in 

inrichtingen toegankelijk voor het publiek’ van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de 
stad Mechelen van 2 september 1982” (deze verwijzingen naar afdelingen 19 en 20 worden 
ingetrokken). 
Deze wijziging diende bij een eerstevolgende aanpassing van de ABP te gebeuren.  

 
Bestaande tekst artikel: 
Artikel 197.  
De vergunning waarvan sprake in vorig artikel wordt voor onbepaalde duur toegekend mits 
cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden (indien deze zijn vereist volgens de van 
toepassing zijnde wetgeving): 
a)de hygiëne-eisen en de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald door de samengeordende 

wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning 
voor het verstrekken van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten 
b)de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand 
en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
in dergelijke gevallen; 

c)de brandveiligheidsvoorschriften zoals omschreven in afdelingen 19 en 20 ‘Maatregelen ter 

voorkoming en bestrijding van brand in inrichtingen toegankelijk voor het publiek’ van de 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen van 2 september 1982; 
d) de stedenbouwkundige voorwaarden bepaald bij het decreet op de ruimtelijke ordening en haar 
uitvoeringsbesluiten en bij gewestelijke of stedelijke stedenbouwkundige verordeningen 
e) de levensmiddelenhygiënewetgeving. 
f) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek 
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horeca-inrichting en 

naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door de lokale politie. 
In het geval dat de stedelijke brandweerdienst, de stedelijke levensmiddelenhygiënecontroleur of 
de lokale politie een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt ten aanzien van de voorwaarden 
respectievelijk bepaald onder (a), (c) , (e) en (f) hiervoor, wordt de vergunning uitgereikt voor een 
bepaalde duur van zes maanden. Deze vergunning kan éénmaal verlengd worden voor een periode 
van zes maanden.  

De vergunning is gebonden aan de persoon van de exploitant en aan de vaste horeca inrichting. 

Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca inrichting wordt opgestart, dan dient een 
nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  
Men spreekt van een nieuwe inrichting in één van de vier hierna vermelde gevallen: 
• bij een nieuwbouw; 
• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het 

decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt; 
• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning 
gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft. 
De vergunninghouder is verplicht te melden aan de stad gemeente wanneer zijn horeca inrichting 
definitief sluit. 
Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van deze afdeling kan de vergunning 

geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan de 
inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van 
het opleggen van een administratieve geldboete. 
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst 

Artikel 197 
De vergunning waarvan sprake in vorig artikel wordt voor onbepaalde duur toegekend mits 

cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden (indien deze zijn vereist volgens de van 
toepassing zijnde wetgeving): 
a)de hygiëne-eisen en de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald door de samengeordende 
wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning 
voor het verstrekken van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten 
b)de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand 

en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
in dergelijke gevallen; 
c) de brandveiligheidsvoorschriften  
e) de levensmiddelenhygiënewetgeving. 
f) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek 
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horeca-inrichting en 
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naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de lokale politie. 
In het geval dat de bevoegde brandweerdienst, de levensmiddelenhygiënecontroleur of de lokale 
politie een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt (B-attest) ten aanzien van de voorwaarden 
respectievelijk bepaald onder (a), (c) , (e) en (f) hiervoor, wordt de vergunning uitgereikt voor een 

bepaalde duur van zes maanden. Deze vergunning kan éénmaal verlengd worden voor een periode 
van zes maanden.  
De vergunning is gebonden aan de persoon van de exploitant en aan de vaste horeca inrichting. 
Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca inrichting wordt opgestart, dan dient een 
nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  
Men spreekt van een nieuwe inrichting in één van de vier hierna vermelde gevallen: 
• bij een nieuwbouw; 

• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt; 
• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning 
gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft. 

De vergunninghouder is verplicht te melden aan de stad gemeente wanneer zijn horeca inrichting 

definitief sluit. 
Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van deze afdeling kan de vergunning 
geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan de 
inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van 
het opleggen van een administratieve geldboete. 
 

8. Artikel 233 

 
In de bestraffing is een aanpassing van de bedragen nodig in geval van artikel 76 – bedelen. Dit 
wordt bestraft met 1 euro. 
 
Bestaande tekst artikel: 
Artikel 233 Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 
andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken  op de bepalingen van deze politieverordening 

begaan door meerderjarigen – met uitzondering van artikel 76 - gestraft worden met een 

administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013: 
 
§1, 1° een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt; 
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 
§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 
worden opgelegd: 
 
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 
schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst  

(de nummering verandert ook, gezien aanpassing nummering vanaf artikel 216) 
Artikel 217. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 

andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken  op de bepalingen van deze politieverordening 
begaan door meerderjarigen gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de 
wet van 24 juni 2013: 
 
§1, 1° een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt (maximaal 1 euro bij 
overtreding artikel 76 van deze verordening); 

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 
§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 
worden opgelegd: 
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1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 
2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 

schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 
 

9. Bijlage 5 watervlak den bocht 
 
De aanpassing van bijlage 5 ‘watervlak Den Bocht’ dringt zich op omdat er voor zeilvijver Den 
Bocht een bijlage aan de ABP voorzien is en voor Sport Vlaanderen Hazewinkel niet. Voor dit 
laatste is er enkel een huishoudelijk reglement, doch daar kan de politie niet op verbaliseren, 

niettegenstaande dit domein ook publiek toegankelijk is.  
Op het de lokale integrale veiligheidscel LIVC van januari werden een aantal artikels aangepast. 
Bijlage 5 watervlak den bocht wordt bijlage 5 Watervlak den bocht en watersportbaan Hazewinkel. 
Bestaande tekst artikel: 
Artikel 1 : 

De afdeling is toepasselijk op het door zandwinning ontstane watervlak “De Bocht” en op zijn 

aanhorigheden, behorend tot het domein van het Vlaamse Gewest. 
Het domein is als  recreatiegebied onder de hierna bepaalde beperkingen voor het publiek 
toegankelijk. 
Artikel 2 : 
De toegang tot het domein is verboden van 1 uur na zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang.  
Het is verboden het domein binnen te komen of er buiten te gaan anders dan langs de in- of 
uitgangen. 

Artikel 3: 
De toegang tot het domein is verboden voor : 

- voertuigen met uitzondering van de dienstvoertuigen,  de voertuigen van de 
hulpverleningsdiensten, de voertuigen van de achterliggende bewoners en de voertuigen 
van de leden van de 3 watersportclubs waarmee het Bloso een permanente 
gebruiksovereenkomst afsloot en die een geldige lidkaart kunnen voorleggen. Deze laatsten 
mogen enkel parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen. 

- bereden fietsen en bromfietsen; enkel aan de hand geleide fietsen en bromfietsen alsmede 

invaliden- en kinderwagens zijn toegelaten; 
- paarden en andere grote dieren; 
- honden die niet aan de leiband worden gehouden. 

Artikel 4: 
Op het domein, met name op  het watervlak en/of zijn aanhorigheden, is het verboden : 

- te zwemmen of te baden; 
- te duiken, tenzij mits schriftelijke toelating van  het  Commissariaat-generaal voor de 

Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie, BLOSO; 
- te waterskiën; 
- te schaatsen of zich op het ijs te begeven; 
- andere bezoekers te hinderen door gelijk welk spel of gedragingen; 
- geluidshinder te veroorzaken; 

- te kamperen (tenten of woonwagens); 
- het voertuig te parkeren buiten de parkeerzone; 
- publiciteit of propaganda te voeren tenzij mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van 

het Bloso; 
- eetwaren of dranken te verkopen tenzij mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van 

het Bloso. 
- bomen en struiken weg te nemen, te kappen of te beschadigen; 

- opgravingen en boringen te doen, of zonder meer putten te maken; 
- vuur te maken, barbecue te houden, het water te bevuilen en afval te werpen, te lozen of 

te storten. 
- te hengelen anders dan vanaf de waterrand.  Wordt niet als waterrand beschouwd, elk stel 

planken, stenen of dergelijke dat in het water vooruitspringt en kunstmatig werd 
aangelegd. Hengelen is eveneens verboden van op de oevers ter hoogte van de 

vestigingsplaatsen van de 3 watersportclubs.  
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst 
 
Artikel 1 
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De afdeling is toepasselijk op het door zandwinning ontstane watervlak “De Bocht” en op zijn 

aanhorigheden, behorend tot het domein van het Vlaamse Gewest en op watersportbaan 
Hazewinkel.  
Het domein “Den Bocht” en de watersportbaan Hazewinkel zijn als  recreatiegebied onder de hierna 
bepaalde beperkingen voor het publiek toegankelijk. 

 
Artikel 2 
De toegang tot het domein en de watersportbaan  is verboden van 1 uur na zonsondergang tot 1 
uur voor zonsopgang.  Het is verboden het domein of de watersportbaan binnen te komen of er 
buiten te gaan anders dan langs de in- of uitgangen. 
 
Artikel 3 

De toegang tot het domein is verboden voor : 
- voertuigen met uitzondering van de dienstvoertuigen,  de voertuigen van de 

hulpverleningsdiensten,  de voertuigen van de bewoners van de aangrenzende  woningen 
en de voertuigen van de leden van de verenigingen waarmee Sport Vlaanderen Willebroek 
een permanente gebruiksovereenkomst afsloot en die een geldige lidkaart kunnen 

voorleggen. Deze laatsten mogen enkel parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen; 

- bereden fietsen en bromfietsen; enkel aan de hand geleide fietsen en bromfietsen alsmede 
invaliden- en kinderwagens zijn toegelaten; 

- paarden en andere grote dieren; 
- honden die niet aan de leiband worden gehouden. 

 
Artikel 4 
Op het domein, met name op  het watervlak en/of zijn aanhorigheden, is het verboden : 

- te zwemmen of te baden of zich met een drijvend voorwerp op het water te begeven, met 
uitzondering van activiteiten vergund door Sport Vlaanderen Willebroek en de gemeente 
Willebroek; 

- te duiken, tenzij mits schriftelijke toelating van Sport Vlaanderen Willebroek; 
- te waterskiën;  
- te schaatsen of zich op het ijs te begeven; 
- andere bezoekers te hinderen door gelijk welk spel of gedragingen; 

- geluidshinder te veroorzaken; 

- te kamperen (tenten of woonwagens); 
- het voertuig te parkeren buiten de parkeerzone; 
- publiciteit of propaganda te voeren tenzij mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van 

Sport Vlaanderen Willebroek; 
- enige exploitatie op basis van handelspraktijken uit te oefenen, tenzij mist schriftelijke 

toestemming; 
- bomen en struiken weg te nemen, te kappen of te beschadigen; 
- opgravingen en boringen te doen, of zonder meer putten te maken; 
- vuur te maken, voor gelijk welk doeleinde; 
- barbecue te houden; 
- het water te bevuilen en afval erin te werpen, te lozen of te storten; 
- te hengelen anders dan vanaf de waterrand.  Wordt niet als waterrand beschouwd, elk stel 

planken, stenen of dergelijke dat in het water vooruitspringt en kunstmatig werd 
aangelegd. Hengelen is eveneens verboden van op de oevers ter hoogte van de 
vestigingsplaatsen van de watersportclubs.; 

- te jagen; 
- wind- of schutzeilen op te richten of schermen van gelijk wat materiaal te plaatsen; 

- papier of afval weg te werpen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen/afvalbakken. 
 

10. Bijlage 6 kanaalfeesten 
 
Op de startvergadering d.d. 31 januari 2018 en het veiligheidsoverleg d.d. 31 januari 2018 werd 
besloten de algemene bestuurlijke verordening, bijlage 6 aan te passen. Omwille van 
veiligheidsoverwegingen wordt aangeraden geen blikjes toe te staan.  
 

Bestaande tekst artikel: 
Artikel 3 Regels m.b.t. de festivalomloop  

 Gevaarlijk gedrag zoals podiumspringen, stagediven, … is verboden. 
 Het is de cafés gelegen aan de festivalomloop verboden om buiten hun eigenlijke 

handelszaken en dus ook op hun terrassen dranken in glas te schenken of glas te 
verkopen. 
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 Het is ten strengste verboden om vanaf het begin tot einde van de muzikale 

activiteiten eender welk dier mee op de festivalomloop te brengen. 
 

 Voorgestelde te wijzigen tekst 
Artikel 3 Regels m.b.t. de festivalomloop  

 Gevaarlijk gedrag zoals podiumspringen, stagediven, … is verboden. 
 Het is de cafés gelegen aan de festivalomloop verboden om buiten hun eigenlijke 

handelszaken en dus ook op hun terrassen dranken in glas te schenken of glas te 
verkopen. 

 Het is op de ganse omloop van het festival verboden om eigen drank (alcoholhoudende 
of niet alcoholhoudende) in blik mee te brengen of te verbruiken.   

 Het is ten strengste verboden om vanaf het begin tot einde van de muzikale activiteiten 

eender welk dier mee op de festivalomloop te brengen. 
 

Juridische grond 

Artikel 119, 119bis, 133, 134 sexies en 135 Nieuwe Gemeentewet; 

Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en 

veiligheidsmaatregelen”; 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en 
het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 
(gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek), en latere 

wijzigingen. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies GAS-ambtenaar: 
- Advies: de tekst van dit artikel 76 verschilt in grote mate van tekst artikel 76 ABP 

Mechelen!  

- Artikel 197: In dit artikel moet ook nog bepaald worden dat wanneer de brandweer een B-

attest uitreikt voor een bepaalde duurtijd, er enkel een uitbatingsvergunning zal uitgereikt 
worden voor dezelfde duurtijd als die voorzien in het B-attest van de brandweer. 

- Watervlak den bocht: Door de opname van deze nieuwe bijlage in de ABP worden er 
verschillende gedragingen strafbaar gesteld die in het algemeen deel van de ABP ook 
strafbaar zijn (v.b geluidshinder, bevuilen, vuur maken,….). De vaststeller kan dus kiezen 
uit twee artikels voor eenzelfde inbreuk, wat geen wenselijke evolutie is. Bovendien is het 

domein te beschouwen als publiek toegankelijke ruimte en zijn de algemene bepalingen 
perfect toepasbaar op dit domein en kunnen zo de beschreven inbreuken al geverbaliseerd 
worden!   

- Algemeen advies: door een aantal vroegere wijzigingen aan teksten van ABP voor stad 
Mechelen en die van gemeente Willebroek en door een aantal nu voorgestelde wijzigingen 
(bijvoorbeeld sterk afwijkende tekst artikel 76, vervanging van stad door gemeente) die 
zeker te verantwoorden zijn (bijvoorbeeld omdat sommige overlastproblematieken en hun 

aanpak niet of minder van toepassing zijn in één van beide lokale besturen) alsook door 
het niet voorleggen van wijzigingen van de “gemeenschappelijke ABP” aan het advies van 
de politieraad, moet het duidelijk zijn dat de “gemeenschappelijke” ABP moet aanzien 

worden als een gecoördineerd werkdocument voor de vaststellers om ervoor te zorgen dat 
de handhaving van het lokaal politiereglement voor heel de politiezone zo eenduidig 
mogelijk kan verlopen.  
Anderzijds heeft deze gemeenschappelijke ABP m.i geen strikt wettelijk statuut van 

gemeenschappelijke ABP zoals voorzien in de GAS-wet maar bestaan er zowel voor de stad 
Mechelen als voor de gemeente Willebroek een aparte wettelijke ABP die aan de 
respectieve gemeenteraden wordt voorgelegd onder de vorm van ABP Mechelen en ABP 
Willebroek. 

 
Advies PZ Mewi: 

 
Advies lokale economie: 
Artikel 197. Horeca-vergunning: 
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Geen bezwaren  aan de aanpassing op zich.  

Wel maken we de bedenking of in praktijk de tijdelijke vergunning van 6 maand bij gunstige 
adviezen onder voorwaarden gehandhaafd gaat kunnen worden?  En/of de verschillende 
controlediensten die termijn kunnen of gaan aanhouden om opvolging te geven aan hun adviezen.  
Aanpassing bijlage kanaalfeesten: 

Geen bezwaren tegen deze aanpassing daar het enkel verbod van blik op het festivalterrein is. 
We sluiten ons dus aan bij het advies van evenementen. Vanuit een organiserend perspectief heeft 
een verbod op blik geen belang. Maar de aanvraag tot aanpassing was een loutere 
veiligheidsoverweging. 
Zoals eerder vermeld hadden we geadviseerd om blik enkel te verbieden op het festivalterrein en 
dus niet op de braderij-omloop. Bepaalde foodtrucks/ kramen in kermisgastronomie die deelnemen 
aan de braderij verkopen producten in blikjes . Dat is een onderdeel van hun inkomsten, en hun 

inrichtingen en voorzieningen  zijn hier meestal op ingericht. Een eventueel algemeen verbod kan 
gevolgen hebben op de populariteit van de braderij bij de marktkramers/ ambulante handelaars. 
 
Advies dienst evenementen: 
“ Vanuit een organiserend perspectief heeft het voor ons weinig van belang of er al dan niet blik 

verkocht wordt. Dit is dus een loutere veiligheidsoverweging.” 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Geen financiële gevolgen 
 

Communicatie   x intern : intranet x extern: na goedkeuring 

toevoegen aan de tekst van 
de ABP en gepubliceerd te 
worden op de gemeentelijke 
website + aanplakking + 
inschrijving in register 

Budget voorzien  nvt Actiepl actie 

Advies com. dienst  nvt  0 nee 

 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1: 
De gemeenteraard keurt volgende wijzigingen van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening 
Willebroek en bijlagen 5 en 6 bij de algemene bestuurlijke verordening goed: 

 
1. Aanpassing nummering vanaf artikel 216 (hernummering); 
2. Het wijzigen van ‘stad’ of ‘stadsbestuur’ door ‘gemeentebestuur’ of ‘gemeente’ doorheen 

ganse ABP; 
3. Notatie ‘gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit + vermelden datum inwerkingtreding', bij elk 

gewijzigd artikel; 
4. Aanpassing volgende artikelen: artikel 49 (duivenoverlast), artikel 76 (bedelen), artikel 169 

(drones), artikel 197 (vergunning horeca inrichting), artikel 233 (straffen); 
5. Bijlage 5 watervlak den bocht wordt Bijlage 5 watervlak den bocht en watersportbaan 

Hazewinkel; 
6. Bijlage 6 kanaalfeesten: aanpassing artikel 3. 

 

 
 

 
Nieuwe tekst artikelen: 
 
Artikel 49 
Uitgezonderd de door de burgemeester afgeleverde toelatingen is het verboden in de openbare 
ruimte en op openbare plaatsen zoals openbare parken en openbare tuinen eender welke materie 

voor de voeding van zwervende dieren (bijv. katten, duiven) achter te laten, te deponeren of te 
werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij vriesweer. 
De eigenaars, beheerders, huurders of gebruikers van gebouwen en andere constructies zijn 
verplicht maatregelen te treffen om het nesten van verwilderde duiven en katten te verhinderen, 
alsook bevuilde gebouwen te doen schoonmaken en ontsmetten. 
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Artikel 76  
§ 1 Onder bedelen wordt verstaan: hulp en bijstand vragen aan voorbijgangers in de vorm van 
aalmoezen.  
Onder agressief bedelen wordt verstaan: bedelen dat gepaard gaat met minstens één van volgende 

handelingen: 
- aanklampen van personen 
- zich verbaal opdringerig gedragen 
- het belemmeren van het verkeer 

§  2 Het is verboden te bedelen op een agressieve manier. 
§ 3 Het is verboden de doorgang van voetgangers of de toegang naar gebouwen te bemoeilijken. 
§ 4 Het is verboden bij het bedelen misbruik te maken van minderjarigen om de liefdadigheid van 

de voorbijgangers of aanwezigen op te wekken. 
§ 5 Het is verboden bij het bedelen gebruik te maken van manifest agressieve dieren of dieren die 
manifest een gevaar betekenen voor de volksgezondheid 
§ 6 het is verboden te bedelen door zich te begeven tussen de tafels van een horecaterras. 
 

Diegene die de bepalingen van deze afdeling overtreedt, kan bestraft worden met een  

administratieve geldboete van maximaal 1 euro 
 
Artikel 169  
§1. Behoudens voorafgaandelijke machtiging van de burgemeester, is het verboden in de openbare 
ruimte, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –wagens of andere met 
motoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen waarvan het voortgebrachte geluid de 
openbare rust verstoort. 

 
§2. Onverminderd de verplichte naleving van de hogere en gemeentelijke regelgeving, moet de 
eigenaar of de piloot elke vlucht boven het grondgebied van de gemeente Willebroek met een niet-
recreatieve drone, met name klasse 1 en 2, vooraf melden aan de burgemeester via het daartoe 
bestemde formulier. 
 
De burgemeester kan ten allen tijde voorwaarden opleggen of kan de vlucht verbieden wanneer de 

openbare orde in het gedrang komt. 

 
Artikel 197  
De vergunning waarvan sprake in vorig artikel wordt voor onbepaalde duur toegekend mits 
cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden (indien deze zijn vereist volgens de van 
toepassing zijnde wetgeving): 

a)de hygiëne-eisen en de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald door de samengeordende 
wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning 
voor het verstrekken van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten 
b)de verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie van brand 
en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
in dergelijke gevallen; 
c) de brandveiligheidsvoorschriften  

e) de levensmiddelenhygiënewetgeving. 
f) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek 
naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de horeca-inrichting en 
naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd 
door de lokale politie. 

 
 

 
In het geval dat de bevoegde brandweerdienst, de levensmiddelenhygiënecontroleur of de lokale 
politie een gunstig advies onder voorbehoud uitbrengt (B-attest) ten aanzien van de voorwaarden 
respectievelijk bepaald onder (a), (c) , (e) en (f) hiervoor, wordt de vergunning uitgereikt voor een 
bepaalde duur van zes maanden. Deze vergunning kan éénmaal verlengd worden voor een periode 
van zes maanden.  

De vergunning is gebonden aan de persoon van de exploitant en aan de vaste horeca inrichting. 
Wanneer de exploitant wijzigt of een nieuwe vaste horeca inrichting wordt opgestart, dan dient een 
nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  
Men spreekt van een nieuwe inrichting in één van de vier hierna vermelde gevallen: 
• bij een nieuwbouw; 
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• wanneer er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt overeenkomstig het 

decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
• wanneer de aard van de handelsactiviteit wijzigt; 
• wanneer er in een bestaande horecazaak een verbouwing met stedenbouwkundige vergunning 
gebeurt, voor dat gedeelte waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft. 

De vergunninghouder is verplicht te melden aan de stad gemeente wanneer zijn horeca inrichting 
definitief sluit. 
Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van deze afdeling kan de vergunning 
geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan de 
inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van 
het opleggen van een administratieve geldboete. 
 

Artikel 217 
(artikel 233 wordt 217, de nummering verandert gezien aanpassing nummering vanaf artikel 216) 
Artikel 217. Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen niet in 
andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken  op de bepalingen van deze politieverordening 
begaan door meerderjarigen gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de 

wet van 24 juni 2013: 

 
§1, 1° een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt (maximaal 1 euro bij 
overtreding artikel 76 van deze verordening); 
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning; 
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
 

§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen 
worden opgelegd: 
 
1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang uitgevoerd 
door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 
2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk 
maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of 

schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 

 
Bijlage 5 watervlak den bocht wordt bijlage 5 Watervlak den bocht en Sport Vlaanderen domein 
Hazewinkel 
Artikel 1 
De afdeling is toepasselijk op het door zandwinning ontstane watervlak “De Bocht” en op zijn 

aanhorigheden, behorend tot het domein van het Vlaamse Gewest en op watersportbaan 
Hazewinkel.  
Het domein “Den Bocht” en de watersportbaan Hazewinkel zijn als  recreatiegebied onder de hierna 
bepaalde beperkingen voor het publiek toegankelijk. 
 
Artikel 2 
De toegang tot het domein en de watersportbaan  is verboden van 1 uur na zonsondergang tot 1 

uur voor zonsopgang.  Het is verboden het domein of de watersportbaan binnen te komen of er 
buiten te gaan anders dan langs de in- of uitgangen. 
 
 
 

 
 

 
 
Artikel 3 
De toegang tot het domein is verboden voor : 

- voertuigen met uitzondering van de dienstvoertuigen,  de voertuigen van de 
hulpverleningsdiensten,  de voertuigen van de bewoners van de aangrenzende  woningen 

en de voertuigen van de leden van de verenigingen waarmee Sport Vlaanderen Willebroek 
een permanente gebruiksovereenkomst afsloot en die een geldige lidkaart kunnen 
voorleggen. Deze laatsten mogen enkel parkeren op de daartoe voorziene parkeerplaatsen; 

- bereden fietsen en bromfietsen; enkel aan de hand geleide fietsen en bromfietsen alsmede 
invaliden- en kinderwagens zijn toegelaten; 

- paarden en andere grote dieren; 
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- honden die niet aan de leiband worden gehouden. 

 
Artikel 4 
Op het domein, met name op  het watervlak en/of zijn aanhorigheden, is het verboden : 

- te zwemmen of te baden of zich met een drijvend voorwerp op het water te begeven, met 

uitzondering van activiteiten vergund door Sport Vlaanderen Willebroek en de gemeente 
Willebroek; 

- te duiken, tenzij mits schriftelijke toelating van Sport Vlaanderen Willebroek; 
- te waterskiën;  
- te schaatsen of zich op het ijs te begeven; 
- andere bezoekers te hinderen door gelijk welk spel of gedragingen; 
- geluidshinder te veroorzaken; 

- te kamperen (tenten of woonwagens); 
- het voertuig te parkeren buiten de parkeerzone; 
- publiciteit of propaganda te voeren tenzij mits voorafgaande, schriftelijke toestemming van 

Sport Vlaanderen Willebroek; 
- enige exploitatie op basis van handelspraktijken uit te oefenen, tenzij mist schriftelijke 

toestemming; 

- bomen en struiken weg te nemen, te kappen of te beschadigen; 
- opgravingen en boringen te doen, of zonder meer putten te maken; 
- vuur te maken, voor gelijk welk doeleinde; 
- barbecue te houden; 
- het water te bevuilen en afval erin te werpen, te lozen of te storten; 
- te hengelen anders dan vanaf de waterrand.  Wordt niet als waterrand beschouwd, elk stel 

planken, stenen of dergelijke dat in het water vooruitspringt en kunstmatig werd 

aangelegd. Hengelen is eveneens verboden van op de oevers ter hoogte van de 
vestigingsplaatsen van de watersportclubs.; 

- te jagen; 
- wind- of schutzeilen op te richten of schermen van gelijk wat materiaal te plaatsen; 
- papier of afval weg te werpen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen/afvalbakken. 

 
Bijlage 6 kanaalfeesten 

 

Artikel 3 Regels m.b.t. de festivalomloop  
 Gevaarlijk gedrag zoals podiumspringen, stagediven, … is verboden. 
 Het is de cafés gelegen aan de festivalomloop verboden om buiten hun eigenlijke 

handelszaken en dus ook op hun terrassen dranken in glas te schenken of glas te 
verkopen. 

 Het is op de ganse omloop van het festival verboden om eigen drank (alcoholhoudende 
of niet alcoholhoudende) in blik mee te brengen of te verbruiken.   

 Het is ten strengste verboden om vanaf het begin tot einde van de muzikale activiteiten 
eender welk dier mee op de festivalomloop te brengen. 

 
Artikel 2: 
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 

Gemeentedecreet. Dat gebeurt door de vermelding op de gemeentelijke website www.willebroek.be 
en de registratie in het gemeentelijk register van aanplakkingen. 
 
§2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van de Wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Dat gebeurt door 

publicatie op de gemeentelijke website en via het gemeentelijk informatiemagazine. 
 

§3. Deze verordening zal worden overgemaakt aan de griffies van de politierechtbank en 
jeugdrechtbank alsook aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.  
Artikel 3 
§1. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 maart 2018. 
 
§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening 

blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het 
tijdstip van de inleiding van de procedure. 
 
§3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de 
inwerkingtreding ervan. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 
 

10. SM voor Volkshuisvesting: Vervanging bestuurder in Raad van Bestuur 

 
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. 

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

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In zitting van 24 mei 2016 werd de heer Toon Van Dyck opnieuw voorgedragen als bestuurder in 
de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek.  
 

Feiten en context 

Met een schrijven op 11 februari 2018 geeft de heer Toon Van Dyck zijn ontslag als bestuurder in 
de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. Hij dient aldus vervangen te 
worden als bestuurder in de Raad van Bestuur.  
 

Juridische grond 

Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 

gemeentebestuur vertegenwoordigen gekozen onder de kandidaten die door het betrokken 
openbaar bestuur worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar.  
 

Adviezen - argumenten 

Indien de gemeenteraad een kandidaat voordraagt, kan deze in de eerstvolgende algemene 
vergadering van de SM voor Volkshuisvesting worden bekrachtigd als bestuurder voor de termijn 

die nog loopt tot de algemene vergadering van 2019. 
 
Mevrouw Thea Van Someren wordt voorgedragen, teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in 
de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1: 
mevrouw Thea Van Someren voor te dragen als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor 
Volkshuisvesting Willebroek, August Van Landeghemplein 2 te 2830 Willebroek, voor de verdere 
duur van het mandaat dat loopt tot 2019. 
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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) 
 

Voorziening van naschoolse kinderopvang 
 
Ouders die plaatsen in de buitenschoolse kinderopvang werden beloofd, worden toch nog de wacht 

aangezegd.  Dit heeft in sommige gevallen zelfs gevolgen voor het schoollopen van de kinderen. Er 
wordt wel verwezen naar de te realiseren BKO aan De Schalk, maar betekent dit dan dat we 
ondertussen met een tekort aan plaatsen moeten leren leven? Wat trouwens met de komst van 
vele nieuwe inwoners binnen onafzienbare tijd? Hoeveel extra plaatsen voor buitenschoolse 
kinderopvang zullen dan nodig zijn?  
 
Sommige scholen startten zelf een initiatief op om aan voorschoolse of naschoolse opvang te doen. 

Misschien liggen hier nog meer mogelijkheden: scholen beschikken over de infrastructuur om 

kinderen zinvol en tof bezig te houden. Maar natuurlijk hebben ze daar geen personeel voor.  
 
Groen Willebroek vindt dat er nood is aan een integraal plan van kinderopvang. We moeten hierbij 
alle pistes bekijken, dus zeker ook samenwerking met scholen die hun infrastructuur ter 
beschikking kunnen stellen.   
 

Onze vragen 
  
1. Heeft het college zicht op het tekort aan plaatsen in de naschoolse kinderopvang? 
2. Heeft het college een prognose van de behoeften aan kinderopvang? 
3. Heeft het college zicht op de initiatieven die scholen zelf opstartten om aan naschoolse 
kinderopvang te doen? 

4. Wat is de visie van het college op de ontwikkeling van een integraal plan van naschoolse 
kinderopvang? 
 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 

Het college heeft natuurlijk zicht op de cijfers van eigen naschoolse opvang. Wij en onze 
medewerkers monitoren deze cijfers op regelmatige basis. Aangezien wij ons bewust 

zijn van het feit dat onze capaciteit beperkt is, zijn er nooit beloftes gemaakt omtrent 
opvang e.d. De webshop geeft de mogelijkheid om reservaties correct te verwerken en 
aan de begeleiding de kans om de kinderen goed te registreren. Ouders vergeten 
weliswaar te annuleren als ze geen opvang meer nodig hebben. Hierdoor blijven er 
plaatsen onbezet. De administratieve krachten proberen echter ouders hier op te wijzen 
door hen na het opvangmoment een mail te sturen met de vraag om in de toekomst te 
annuleren. Als ze gereserveerd hebben en niet geannuleerd, wordt er ook een boete 

aangerekend. Met al deze maatregelen hopen we ouders bewuster te laten reserveren 
zodat alle plaatsen optimaal benut worden. 
Om de druk op woensdagnamiddag op te vangen zijn we aan het onderzoeken of de 
mogelijkheid bestaat om een nevenactiviteit te organiseren in samenwerking met onze 
professionele begeleiding, monitoren en vrijetijdsdiensten. Wij hopen hier in maart mee 
van start te gaan. 

 

Cijfers woensdagnamiddag: 

 
Cijfers krokusvakantie 2018: 

12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 

87 84 80 84 84 

 
2. Exacte cijfers over de prognose van de behoeften hebben wij niet tot onze 
beschikking. Algemene trends zijn uiteraard ook voor Willebroek van toepassing.  Een 

toenemende bevolkingsgroei zal er inderdaad voor zorgen dat er inderdaad ook een 
toenemende vraag naar kinderopvang zal zijn. 
 

8/11 15/11 22/11 6/12 13/12 20/12 10/01 17/01 24/01 31/01 

113 94 103 85 76 90 81 79 80 82 
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3. Via het LOK (lokaal overleg kinderopvang) en andere contacten (LOP, werkgroepen,…) 

hebben wij een zicht op de initiatieven die scholen zelf opstarten om aan 
na/voorschoolse kinderopvang te doen.  Het is niet aan ons om het beleid van de scholen 
te bepalen maar ook zij nemen bepaalde initiatieven om al dan niet tegemoet te komen 
aan vragen en noden van ouders in het kader van kinderopvang. 

 
4. Op dit moment maakt kinderopvang net zoals vele andere thema’s en domeinen deel 
uit van ons Meerjarenplan 2014-2019.   
Zoals het gemeenteraadslid ook ongetwijfeld weet is ook de Vlaamse Regering in 
voorbereiding voor het uitzetten van een nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang.  
Enerzijds volgen wij deze ontwikkelingen op maar anderzijds nemen wij ook initiatieven 
die niet al te ver afwijken van de eerste krachtlijnen die men voor het nieuwe decreet 

aan het uittekenen is.  Kijken we maar naar de initiatieven tijdens de verschillende 
vakanties.  Grabbelpas, Zowi,…  Langs de andere kant zijn wij ook reeds in overleg met 
de verschillende onderwijsnetten.  Wij kaarten hier dan ook even het onderwijsplan 2.0 
aan waar het thema ‘kinderopvang’ één van de pijlers is.  Op die manier hopen wij dus 
naar een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van middelen, personeel, infrastructuur 

te gaan in samenwerking en overleg met de onderwijsnetten. 

 
Het raadslid vraagt of de directies van de scholen betrokken worden bij het 
onderwijsplan 2.0.  
 
De schepen bevestigt dat zij in de stuurgroep en de werkgroepen vertegenwoordigd zijn. 
 
Raadslid Reyntiens vraagt aandacht voor de werkwijze van bepaalde ouders die plaatsen 

reserveren welke uiteindelijk niet worden ingevuld en daarmee de mogelijkheden van 
anderen beperken. In Puurs moet vooraf worden betaald en wordt niet terugbetaald als 
men kort voordien annuleert. Ondertussen zou men in Willebroek zeer laat factureren. 
 
Voor de schepen is dit een goed idee dat kan worden meegenomen bij de aanpassing van 
het facturatieprogramma, Recreatex.  
Momenteel is de betalingsachterstand ingelopen. Voor de schepen is de BKO blijkbaar 

het slachtoffer van zijn eigen succes. 
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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) 
 
Nieuwe bedrijven in Willebroek 
 
Het college kondigde onlangs bij monde van de burgemeester in de media aan dat in onze 
gemeente honderden nieuwe jobs op komst zijn door de e-commerce. Het fameuze ‘Huis van de 
Logistiek’ werd eerder al aangekondigd. De bedoeling zou zijn bedrijven aan te trekken die actief 

zijn in de verkoop via het internet en hen zelfs ook servicepunten en winkels in ons centrum te 
laten openen.  
 
De bedrijven die zich specialiseren in de onlineverkoop hebben veel ruimte nodig om hun 
producten op te slaan, te verpakken en naar de bestemmeling te versturen.  
 
Een vreemde redenering vonden we wel dat klanten die online iets kiezen dat in de in Willebroek te 

openen winkel eens kunnen komen bezichtigen. Is het niet net een wezenskenmerk van e-

commerce dat de koper zich niet dient te verplaatsen?  
 
De ambities van dit masterplan strekken ver en de scholen wordt ook gevraagd opleidingen voor 
de logistiek en de ondersteunende informatica in te richten.  
 

Tegen 2020 wordt een LEZ aangekondigd, maar we lezen in de aankondigingen niet hoe men de 
impact van het vele bijkomende vrachtverkeer wenst te beperken. 
 
Onze vragen 
1. Kan het college meedelen hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen per vestiging worden aangekondigd? 
2. Hoeveel ruimte wordt in totaliteit voor deze bedrijven voorzien? 
3. Hoeveel landbouwgrond dient van bestemming te wijzigen om deze ambities te realiseren? 

4. Hoe denkt het college invloed te kunnen uitoefenen op het studieaanbod en het curriculum van 
het onderwijs?  
5. Is er een prognose van het aantal bewegingen van vrachtwagens de nieuwe vestigingen 
realiseren? 

6. Liggen de nieuwe vestigingen binnen de volgens het college tegen 2020 te realiseren LEZ? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

Inleiding: Een duurzaam economisch project vormt een cruciale pijler voor meer 
welvaart in onze gemeente. In het kaderplan voor de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van de Brabantse Poort wordt Willebroek aangeduid als economisch en 
logistiek knooppunt. Om het economisch herstel te kunnen verderzetten verwachten 
bewoners en ondernemers een pioniersmentaliteit van de beleidsmakers want de status 
van een interessante investeringsgemeente is cruciaal. Dit economisch project is de 

creatie van een stabiel en inclusief concept met een lange termijnvisie en -missie voor 
nieuw ondernemerschap en nieuwe economische activiteiten in onze gemeente. Een 
nieuw en innovatief concept “Huis van de Logistiek en ondernemingen” zal een 
structureel offensief kunnen inluiden voor nieuwe economie in Willebroek. Een 
blauwdruk bestaat vooralsnog niet, maar in Willebroek is de ambitie duidelijk : 
projectmatig zetten wij in op een samenhangende aanpak voor nieuwe economie waarin 
co-thinking en co-creatie in de lokale handelseconomie een bijzonder aandachtspunt 

zijn. 
 

1. Verschillende bedrijven in Willebroek zetten zich klaar voor de nieuwe 
economische ontwikkelingen die op ons afkomen. Voor de e-logistiekers is 
nachtarbeid mee bepalend voor hun toekomstperspectief. Het aantal nieuwe 
arbeidsplaatsen hangt van veel factoren af. Zonder namen te noemen zijn er 
momenteel een 3-tal bedrijven die investeren in hun bedrijvigheid in de e-

commerce.    

2. De provincie Antwerpen heeft een plan-MER-procedure doorgevoerd inzake de 
mogelijkheden voor de inplanting van een regionaal bedrijventerrein in de 
omgeving van de A12. Op grond van onderzoek zijn de clusters ‘Centraal’ en 
‘Zuid’ weerhouden (150HA).  
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3. Onze dienst Omgeving heeft momenteel nog geen overzicht over de totale ruimte 

die voor deze bedrijven zal worden voorzien noch over de landbouwgrond die 
hiervoor van bestemming dient gewijzigd te worden.  

4. Het onderwijsplan 2.0 zal mee richting kunnen geven aan de toekomst van het 
studieaanbod. 

5. In de multimodale mobiliteit van Willebroek zal het transport over het kanaal een 
belangrijke rol gaan spelen. De mobilitietsvisie van de Vlaamse regering voorziet 
aanpassingen aan diverse infrastuctuur in onze regio. Het aantal bewegingen zal 
dus diverse transportmodi bevatten waarvan een plan MER meer details zal 
brengen.  

6. De haalbaarheidsstudie van de LEZ is nog lopende, er is nog geen voorstel. Er is 
dus nog geen sprake van een definitieve afbakening van de LEZ, noch een 

standpunt over het al dan niet opnemen van de bedrijventerreinen binnen de 
LEZ.     

Het raadslid gunt de burgemeester zijn pioniersvisie maar begrijpt dat het vooral door de 
provincie wordt gestuurd. Hij hoopt dat men de MER studie verder zet en hoopt dat het 
resulteert in voldoende extra werknemers. 
 

De burgemeester stelt dat de bestendige deputatie aan de gemeente onder voorwaarden 
plandelegatie heeft gegeven en zal instaan voor de MER studie. 
 
Voor het raadslid De Laet wordt heel wat uitleg gegeven om te besluiten dat er nog niets 
is gedaan. De MER studie is vervallen en de plandelegatie is nog niet verleend.Veel van 
de gevens van de vorige plannen zijn gedateerd en moeten worden geactualiseerd. 
Hij vraagt wat er nu concreet is beslist in het college. Men mag wel visionair zijn, maar 

welke studies zijn uitgevoerd en welke beslissingen zijn genomen? 
 
De burgemeester leest het besluit van de deputatie voor waarin deze principieel akkoord 

gaat tot plandelegatie onder voorwaarden. 
Hij verwijst eveneens naar een besluit van het college waarbij iemand werd aangeduid 
om een conceptnota uit te werken met een duidelijke missie en visie. 
 

Raadslid De Laet concludeert daar uit dat er nog niets is.  
 
De burgemeester verwijst naar de zogezegde komst van de Chinezen op de brownfield 
Willebroek Noord om te stellen dat nu een missie en een visie worden opgetekend met 
de bedoeling een masterplan uit te werken. 
 

Raadslid De Laet stelt dat die visie over de ontwikkelingszones er altijd is geweest en 
dateert van de periode van burgemeester Elsie De Wachter die akkoorden had afgesloten 
over de zoekzones, waaronder die aan de A12. Toen stond men zelfs veel verder. 
Voor de Chinezen vraagt hij zich te richten tot Kris Peeters die destijds het gerucht mee 
de wereld heeft ingestuurd. 
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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) 
 

Verkaveling Kebbingen 
 
Groen Willebroek stelt zich ernstige vragen omtrent de mobiliteit en de woonkwaliteit in het 
algemeen bij de verkavelingsuitbreiding aan de Kebbingen in Blaasveld. Er loopt bij het 
gemeentebestuur van Willebroek tot 3 maart een openbaar onderzoek naar deze uitbreiding die 

niet minder dan 18 kavels omvat.  
 
De opdrachtgever voor deze verkaveling is het IVA Innova, het intern verzelfstandigd agentschap 
van de gemeente dat onroerend goed koopt en verkoopt. Groen Willebroek vraagt zich af of het 
maximaal verkavelen van percelen tot de opdrachten van dit agentschap behoort. Het IVA Innova 
werd ooit opgericht om gebouwen en grond voor openbaar en strategisch nut te verwerven. Als de 
strategie hier dan is om aan kernversterking te doen, dan is het traditioneel verkavelen van 

vrijstaande en halfopen bebouwing een rare strategie met het oog op de toekomst. Het lijkt ook 

een strategie om simpelweg alles vol te bouwen, de leefkwaliteit van de wijken doet er dan niet 
meer toe, terwijl de gemeente met IVA Innova net de sleutel in handen heeft om aan 
kwaliteitsvolle kernverdichting te doen, mét voorziening van voldoende buurtgroen of speelruimte. 
Tijdens de gemeenteraadsziting van 24 januari 2017 verzekerde schepen Tinneke Huyghe nog dat 
deze gemeentelijke verkaveling niet naar het maximaal aantal kavels zou streven.  

Maar ook poblematisch is het feit dat er slechts één uiterst smalle toegang is via de ook al smalle 
Kalkberg. Wij stelen ons daarom vragen bij de toegangsmogelijkheden voor hulpdiensten zoals de 
brandweer. Een sluitend advies van de brandweer ontbreekt trouwens ook in de 
verkavelingsaanvraag. Daarnaast melden buurtbewoners dat de toegangsweg tot de wijk via de 
Kebbingelei nu al het verzadigingspunt heeft bereikt. ‘Kan er alsjeblief ook nog wat ruimte zijn voor 
de kinderen in de wijken?’ vragen zij zich af. De inwoners van Blaasveld in het geheel kreunen 
onder bouwwoede, want ook voorzieningen als scholen en jeugdbewegingen staan onder druk. Het 

is trouwens nog koffiedik kijken hoe die voorzieningen volgen bij het realiseren van het project De 
Naeyer waar 350 nieuwe woningen worden gerealiseerd.  
Volgens Groen-Willebroek is het straks zo dat de beschikbare woongrond in de gemeente 
volgestouwd is en we dan met de gebakken peren zitten: te weinig speelruimte en fietswegen vol 

auto’s voor kinderen,  een gebrek aan sociale ruimte en te weinig plaats voor de auto voor 
anderen. Wij hopen dan ook dat onze gemeente intekende op de BouwmeesterScan, de tool 
waarmee lokale besturen voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose kunnen laten 

opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op het duurzaam 
gebruik van de ruimte en het behalen van klimaatdoelstellingen.  
 
Onze vragen 
 
1. Wat is de visie van het college betreffende de opdracht van het IVA Innova en meer bepaald het 

ontwikkelen van verkavelingen? 
2. Heeft het college ingetekend op de BouwmeesterScan, met het oog op het duurzaam gebruik 
van de ruimte en het behalen van klimaatdoelstellingen? 
 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 
1. Het advies van de brandweer moet niet bij de verkavelingsaanvraag worden gevoegd, 

het wordt door de secretaris of zijn afgevaardigde aangevraagd. Wat dit dossier betreft 
wil zij zich van commentaar onthouden zolang het onderzoek loopt. 
2.In de beheersovereenkomst van het IVA met de gemeente (bij oprichting in 2008) 
lezen we onder “artikel 4 Beleidsmatig kader”: 
De globale missie van “Innova” zoals deze bepaald werd in het oprichtingsbesluit, draagt 
bij tot de realisatie van volgende strategische doelstellingen zoals vastgelegd in het 
gemeentelijk beleidsplan 2007-2012: 

     1° Vernieuwd uitzicht en ruimtelijke ontwikkeling Willebroek  
 Willebroek, met kernvernieuwing in elke deelgemeente en aandacht voor de 

eigenheid en leefbaarheid van de verschillende wijken en deelgemeenten. 
 Willebroek, waar zowel het gemeentebestuur, als de inwoners en de bedrijven 

duurzaam omspringen met de omgeving en het milieu. 
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 Willebroek, waar duurzame ruimtelijke ontwikkeling bijkomende kansen creëert 

voor wonen en werken (dit vooral via inbreiding, verdichting en herbestemming) 
en tegelijk zorgt voor ruimtelijke draagkracht en een kwalitatieve leefomgeving. 
Hierbij wordt continu gestreefd naar een ideale mix van ruimte voor wonen, 
groen, landbouw en werk. 

 
In het gemeentelijk structuurplan wordt aangegeven dat het aansnijden van nieuwe 
gebieden uit den boze is en bijgevolg gefocust wordt op inbreidingsprojecten binnen de 
bestaande woonkernen. 
 
De verkaveling waarvan sprake betreft “het inbreidingsproject Dorpstraat (Kebbinglei)”.  
Deze site is sinds de oprichting van het IVA INNOVA in 2008 reeds als project 

opgenomen. 
In de MJP 2014-2019 en ook de herziening daarna staat onder de strategische 
doelstellingen LEEF003004 de actie LEEF003004007 “Inbreidingsproject Dorpstraat 
(Kebbinglei)”.  
Deze actie is dus reeds meermaals aan de raad voorgelegd en goedgekeurd. 

 

3. Het college heeft niet ingetekend op de BouwmeesterScan. Dit was wegens de 
beperkte aanwezigheden en wegens invoering van de omgevingsvergunning in 
2018 geen optie.  
Met het oog op het duurzaam gebruik van de ruimte wordt bij het beoordelen van 
een omgevingsaanvraag nagegaan of de goede ruimtelijke ordening in het gebied 
door de handelingen niet wordt geschaad.  
Om de klimaatdoelstellingen te halen ondertekende we de klimaatdoelstellingen 

2020 bij het provinciebestuur Antwerpen. In deze klimaatactie 2020 hebben we 
ons als gemeente tot doel gesteld binnen de eigen diensten tegen 2020 tot 20% 
CO2 te besparen. Verder werd ook de Burgemeestersconvenant ondertekend. 
Binnen de Burgemeestersconvenant lopen al een heel aantal acties: geven van 
premies bij dakisolatie en muur- en spouwmuurisolatie, premies voor 
zonneboilers, premies voor de aanplant en onderhoud van knotbomen, jaarlijks 
nemen we deel aan de Dikke Truiendag en de Nacht van de duisternis, zo 

organiseren we jaarlijks een groepsaankoop zonnepanelen en groene stroom (via 

Provincie Antwerpen), een groepsaankoop voor e-bikes, de see-2-do actie en 
wordt volop gewerkt aan een masterplan openbare verlichting, een masterplan 
gemeentelijke gebouwen en een groepsaanbod isoleren gebouwenschil, dat 
perfect past bij het see-2-do project. Verder wordt ook onderzocht of de 
oprichting van een warmtenet tot de mogelijkheden behoort. 

Het raadslid zal in april op dit dossier terugkomen. 
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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) 
 
Dierenwelzijnbeleid van de gemeente Willebroek 
 
Naar aanleiding van enkele concreet gevallen van niet alleen schijnbare, maar ook aantoonbare  
dierenverwaarlozing hebben wij vragen over het dierenwelzijn in onze gemeente en in de 
politiezone.    

 
Onze vragen 
 
1. Welke is de visie die door het college op het vlak van dierenwelzijn werd uitgewerkt? 
2. Welk interventieplan werd in de politiezone op het vlak van dierenwelzijn uitgewerkt?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 

 

1. Het beleid in Willebroek heeft ervoor gekozen “Dierenwelzijn” als een 
volwaardige bevoegdheid te blijven beschouwen en de nodige middelen voorziet 
om een diervriendelijk beleid te voeren. De laatste goedgekeurde nota 
dierenwelzijn dateert inderdaad van de gemeenteraad van 27 mei 2008. 
Dat wil echter niet zeggen dat dierenwelzijn niet op onze agenda zou staan. 

 
Ik som graag enkele nieuwe ontwikkelingen op : 

 
- naast enkele wettelijke aanpassingen zoals het wettelijk verbod op circussen met 

wilde dieren van maart 2014 zijn er ook enkele nieuwe beslissingen toegevoegd 
 

- We sloten een nieuwe overeenkomst vanaf januari 2017 af met het dierenasiel 
van Mechelen  
Dierenbescherming Mechelen is aangewezen voor de rechtstreekse opvang en 
verzorging van zwervende, verloren, achtergelaten, afgestane, mishandelde 
en/of verwaarloosde of in beslag genomen kleine huisdieren op het grondgebied 

van de gemeente. 
Zij hebben een No-kill beleid op vlak van zwerfkatten; als de zwerfkatten niet 

worden teruggeplaatst na sterilisatie dan proberen ze eerst de kat te socialiseren 
voor een nieuw pleeggezin. 
 

- een uitdoofbeleid op levende pony’s als kermisattractie  
De gemeente gaat uit van het principe dat dieren niet thuis horen op kermissen. 
De dieren moeten gedurend rondjes lopen met joelende kinderen op hun rug, 
waarbij ze dan ook nog eens gefotografeerd worden door hun al even 

enthousiaste ouders. Dit is frustrerend voor deze dieren, ethisch onverantwoord. 
De gemeente zal in de toekomst dan ook niet langer de toestemming geven aan 
eigenaars van pony kraampjes om deel te nemen aan kermissen op het 
grondgebied van de gemeente. Hierbij zal er een uitdoofbeleid gevoerd worden 
daar er opzegtermijnen gerespecteerd moeten worden. Zolang het uitdoofbeleid 
niet voltooid is wordt de nodige aandacht besteed naar de huisvesting van de 

dieren volgens de nieuwe bepalingen in de wet. 
- nieuwe hondenspeelweide in park Den Blijk 

Deze is bijna volledig klaar en zal binnekort samen met de nieuwe 
hondenwandelingen worden voorgesteld. Op de hondenwandelingen zullen de 
nieuwe hondenpoepzuilen worden aangeduid. 

 
2. Gevallen van dierenverwaarlozing worden steeds door onze diensten onderzocht, 

meestal in overleg met de milieupolitie, gemeenschapswachten, wijkagenten en 
dierenbescherming. Verdere acties worden geval per geval bekeken en verder 
opgevolgd.  
Een interventie bestaat uit een plaatscontrole door de wijkagent, milieupolitie of 
gemeenschapswacht. Indien de klacht/melding terecht is wordt de 
dierenbescherming ingeschakeld en volgen onze diensten samen de te nemen 
verdere acties op. 
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Dierenmishandelingen kunnen ook rechtstreeks gemeld worden bij de bevoegde 

Vlaamse inspectiedienst. 
 
 

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) 

 
Stemmen in woonzorgcentra 
 
De gemeente Willebroek heeft een paar woonzorgcentra op het grondgebied, publiek dan wel privé. 
Deelnemen aan het democratisch proces van de verkiezingen is voor vele senioren nog een manier 
om hun maatschappelijke betrokkenheid te manifesteren. In vele gevallen laat de gezondheid niet 
toe dat deze mensen zich naar het stemlokaal begeven. Indien de omgeving er niet is om hen daar 
naartoe te vervoeren, dan is het al helemaal onbegonnen werk. Daarom pleiten we met Groen 

Willebroek voor het voorzien van stemmogelijkheden in de woonzorgcentra, een duidelijk signaal 
van maatschappelijke inclusie.  

  
Onze vragen 
 
1. Voorziet het Willebroekse gemeentebestuur al stemmogelijkheden in de woonzorgcentra.  
2. Zo niet, is het bereid dat te doen? 

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
Onze gemeente heeft de laatste 2 verkiezingen (14.10.2012 en 25.05.2014) al 2 
stembureaus ingericht in het Lokaal Diensten Centrum (LDC-Wilgenhof 2). Elk bureau 
telt 6 stemcomputers. 
Er wordt dus zeker rekening gehouden met het betrekken van senioren in het 

democratisch proces. 
De kieslocaties voor dit jaar nog niet definitief bepaald. Het inrichten van extra 
stembureaus in alle woonzorgcentra is niet evident en stuit het op volgende (potentiële) 
problemen: 

- het lokaal moet, zodra het opgesteld werd voor de verkiezing, meerdere dagen 

volledig worden afgesloten en kan dan dus niet gebruikt worden voor andere 
doeleinden 

- extra stembureaus betekenen extra stemcomputers en –hokjes, waarvoor geen 
budget werd voorzien in de begroting. 

- meer stembureaus betekenen meer voorzitters en bijzitters. 
- het lokaal moet publiek toegankelijk zijn, ook voor mensen met beperking, en 

met een gemakkelijke in- en uitstroom van kiezers 
 
De meeste woonzorgcentra bevinden zich op korte aftand van een kiesbureau (bvb. 

LDC). We hopen dat familieleden en vrienden de minder mobiele mensen op de 
verkiezingsdag helpen met hun verplaatsing. Het geven van een volmacht is uiteraard 
ook een optie. 
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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) 

 
Realiseren van fietsostrade Mechelen – Sint-Niklaas 
 
De provincie Antwerpen kondigde op haar website aan dat op vrijdag 27 januari Luk Lemmens, 
gedeputeerde voor mobiliteit, Luc De boeck, burgemeester van Bornem en Koen Van den Heuvel, 

burgemeester van Puurs de laatste schakel van de fietsostrade F18 ter hoogte van de Vliet 
openden. Daarmee is de fietsostrade tussen Willebroek en Temse af. Puurs, ‘Bornem en de 
provincie Antwerpen werkten sinds 2010 aan deze verbinding’, zo lezen we nog. 
 
De F18 loopt langs de spoorweg tussen Mechelen over Willebroek en Temse tot in Sint-Niklaas. De 
fietsostrade ontsluit bedrijvencentra, scholen en dorpskeren over een langere afstand en zorgen 
voor een vlot veilig alternatief voor de wagen. De provincie Antwerpen zet al jaren sterk in op 

fietsende pendelaars. Enerzijds door de aanleg van fietsostrades. Anderzijds door lokale besturen 
aan te moedigen om zelf stukken fietsostrade aan te leggen. Vanuit het Fietsfonds subsidieert de 

provincie 60% en de Vlaamse overheid 40% van de aanleg. De gemeenten moeten enkel de 
werken voorbereiden en uitvoeren. En dat hebben ze in Bornem en Puurs goed begrepen. Dit 
nieuwe stuk van de F18 tussen Mechelen en Temse heeft 650.000 euro gekost.  
Het Fietsfonds betaalde dit bedrag volledig terug. Je fietst nu heel het traject van de F18 tussen 
Willebroek en Temse. 

 
Dit nieuwe traject over Bornem en Puurs is een onderdeel van de F18. Dat is de fietsostrade tussen 
Sint-Niklaas en Mechelen. Het hele netwerk van fietsostrades in de provincie Antwerpen vind je op 
de desbetreffende website. We hoeven er niet over verwonderd te zijn, te weten dat deze 
fietsostrade voorlopig eindigt in Willebroek. Wel verwonderlijk vonden we dat de Ijzerenwegstraat 
in onze gemeente nog staat aangeduid als ‘fietsostrade’. Nochtans menen we in die omgeving niets 

te hebben gezien dat daarop wijst. We vragen ons ook af wat het verdere traject naar Mechelen 
wordt. Langs het spoor wordt dat moeilijk, want in Blaasveld wordt tot tegen het spoor verkaveld.  
 
Onze vragen 
 

1. Welke zichtbare belendende maatregelen werden of worden genomen om duidelijk te maken dat 
de fietsostrade in Willebroek langs de Ijzerenweglaan haar traject vervolgt? 

2. Welk traject heeft het college in gedachten om op Willebroeks grondgebied het traject van de 
fietsostrade Mechelen – Sint-Niklaas verder te realiseren?  
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
Voortaf toch even meegeven dat als men het in Bornem en Puurs goed heeft begrepen 
dan suggereert dat zoiets in Willebroek niet het geval zou zijn, terwijl  het bestuur wel 
degelijk weet wat het wil.  

Bovendien houdt het raadslid in zijn vraag geen rekening met kosten van verwerving of 
bezettingsvergoedingen die ten laste blijven van het bestuur. 
In het kader van de opmaak van een startnota ‘ontbrekende schakel fiets-o-strade-
netwerk Willebroek / NMBS station Mechelen’  i.o. van de provincie Antwerpen werden 4 
tracés geselecteerd als potentiële fiets-o-strade tussen Mechelen en Willebroek. Het 
betreft een tracé langs spoorlijn 54, twee tracés die grotendeels langs het kanaal 

Leuven-Dijle lopen en een tracé dat grotendeels langs de Zenne loopt. 

Alle vier de tracés voorzien een aansluiting aan het reeds gerealiseerde segment (tussen 
Puurs en NMBS station Willebroek) via de spoorwegbrug over het kanaal.  Het tracé 
langs spoorlijn 54 komende van Mechelen volgt vanaf de spoorwegbrug een traject ten 
zuiden van de spoorlijn, via de IJzerenwegstraat.  De drie andere tracés volgen een 
traject ten noorden van de spoorlijn 54, met kruisingen aan de Groene Laan, Den Blijk, 
de Veert en Bedrijvenpark De Veert.   

Op basis van een ruimtelijke analyse waarbij de verschillende segmenten werden 
geëvalueerd werden een aantal conflictpunten in kaart gebracht. Vanuit de iGBC werd 
het tracé langs spoorlijn 54 aangeduid als voorkeurstracé omdat in dit voorstel zo veel 
mogelijk gebruikt gemaakt wordt van de reservatiestroken van NMBS langs de spoorlijn. 
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Het segment vanaf de spoorwegbrug richting NMBS station Willebroek is een belangrijk 

conflictpunt. Ook de kruising van de fiets-o-strade met het Zeekanaal dient in overleg 
met de diensten van de Vlaamse Waterweg (W&Z) verder onderzocht te worden. Op 
grondgebied Mechelen zijn een aantal verwervingen van woningen, die gelegen zijn 
binnen de 10m naast de spoorwegbedding, noodzakelijk. Van zodra Mechelen 

hieromtrent de nodige standpunten heeft ingenomen kan de startnota ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de RMC ter goedkeuring.  
Het raadslid vraagt of in Blaasveld een knelpunt ontstaat met het spoorwegtracé. 
De schepen antwoordt geen enkel tracé zonder knelpunten is. Bij elk van hen zal men 
hier en daar moeten uitwijken. 
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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) 
 
Brandweerzone Rivierenland – uitnodiging betreffende toelichting plannen 2018 
 
Op 11 september van vorig jaar werden de gemeentebesturen van de Hulpverleningszone 
Rivierenland per mail in kennis gesteld van het feit dat er op woensdag 27 september, om 19.30 u 
in de Kazerne van Duffel, een toelichting zou worden  gegeven bij de begrotingswijziging 2017 en 

de Begroting 2018 van de HVZ. In diezelfde uitnodiging werd gevraagd om deze te verspreiden 
binnen het gemeentebestuur. 
Behoudens vergissing hebben wij deze uitnodiging niet ontvangen. En dat ondanks het feit dat wij 
jaarlijks de toelage aan de HVZ in de Gemeenteraad moeten goedkeuren. 
 
Onze vragen: 
1.       Heeft het Gemeentebestuur deze uitnodiging vanwege de HVZ, die werd verzonden op 

maandag 11 september 2017, 16:27 u., ontvangen? 

2.       Zo ja, werd deze overgemaakt aan de leden van de Gemeenteraad en wanneer dan?  
3.    Zo neen, waarom werd deze niet overgemaakt aan de leden van het  Gemeentebestuur, zoals 
in diezelfde mail gevraagd? 
 

Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

Op 11 september 2017 kreeg het gemeentebestuur een e-mail, gericht aan de secretaris 

en burgemeester in cc, met daarin een uitnodiging tot toelichting bij de 

begrotingswijziging 2017 en de Begroting 2018 van de HVZ. In diezelfde uitnodiging 

werd gevraagd om deze te verspreiden aan het gemeenteraadsleden. De secretaris was 

toen met vakantie. Er werd een automatisch antwoord verzonden om zich te richten tot 

de vervanger van de secretaris.  

Op 29 september 2017 werd de e-mail door de secretaris overgemaakt aan de dienst 

integrale veiligheid. De datum was reeds verstreken. De e-mail werd overgemaakt omdat 

de goedkeuring van de dotatie aan de hulpverleningszone Rivierenland op de 

gemeenteraard van november was geagendeerd.  

Op 10 oktober 2017 werd een e-mail met een Powerpoint-presentatie over de toelichting 

van de begroting aan het gemeentebestuur overgemaakt. Op 20 november 2017 werd 

deze op het extranet geplaatst, als bijlage voor de gemeenteraad van november.  

De e-mails van de hulpverleningszone Rivierenland worden nu automatisch doorgestuurd 
aan de dienst integrale veiligheid. 
 
Voor het raadslid is het duidelijk dat het bericht niet werd opgevolgd. 
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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) 
 

Vrachtwagensluis Baeckelmansstraat 
 
Sinds enige tijd is er een vrachtwagensluis geïnstalleerd in de Baeckelmansstraat, ter hoogte van 
het kruispunt met de Jozef De Blockstraat. 
 

Onze vragen: 
1.       Werken die camera’s en zo ja, sinds wanneer? Zo neen, waarom niet? 
2.       Zo ja, hoeveel overtredingen met vrachtwagens werden er ondertussen al geregistreerd? 
3.       Zo ja, wat is de financiële opbrengst van die vaststellingen tot op heden? 
4.       Zijn er nu nog politiecontroles op zwaar doorgaand verkeer in die omgeving (zeker in het 
geval de camera’s nog niet zouden werken)? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoord op de vraag toegelicht door het raadslid Van 

kerckhoven: 
1. De ANPR-camera’s van de vrachtwagensluis in de Baeckelmansstraat zijn technisch 
sinds 8/01/2018 operationeel.  Het is de bedoeling om op de GR van maart een 
aangepast aanvullend regelement goed te keuren zodat handhaving kan starten. Dit zal 
gepaard gaan met een sensibilisatiecampagne. 

2.  Actueel draait het systeem proef m.o.o. het starten van het handhavingsbeleid na de 
goedkeuring van het aanvullend reglement door de GR. (Absolute cijfers: zie bijlage) 
3. In samenspraak met het parket werd overeengekomen dat de overtredingen van 
vrachtwagen wat de vrachtwagensluis betreft zullen worden afgehandeld in  de GAS-
Procedure.  Eens operationeel zullen, de boetes aan de gemeente Willebroek moeten 
worden betaald. 
4. Sinds oktober vorig jaar tot heden werden in totaal 102 vrachtwagens gecontroleerd 

er werden 75 pv’s opgesteld voor zwaar vervoer, enkel in Willebroek, dit voor 
verschillende inbreuken op de wegcode. 
Het totaalbedrag van de boeten bedraagt 19625 euro (vaststellingen inzake zwaar 
transport, dus rij –en rusttijden en andere dergelijke inbreuken) en 8700 euro aan OI’s 

in verband met het doorrijverbod. 
Het is wel zo dat het geld van deze boetes naar de federale kas gaat en dus geen 
rechtstreekse inkomsten genereert voor Willebroek. 

 
Op vraag van de raadsleden De Laet en Van kerckhoven deelt de schepen mee dat op een 
periode van 1 ½ maand 814 “hits” werden geregistreerd waarvan een deel in orde is.  
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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) 
 

Nieuwe verkeerssituatie in de Camiel Huysmansstraat 
 
De Camiel Huysmansstraat is sinds kort een enkelrichtingsstraat. 
Daar waar er nog tot eind november van vorig jaar door de gemeentelijke diensten aangegeven 
werd dat er mogelijk eenrichtingsverkeer zou worden ingevoerd richting Jozef Wautersstraat is nu 

het omgekeerde het geval. 
Hierdoor is een verkeersgevaarlijke situatie ter hoogte van de garage gelegen in de 
C.Huysmansstraat, 63-67.  
En dit doordat er daar onmogelijk in de garage kan geparkeerd worden zonder in de ‘verboden’ 
richting te rijden of gevaarlijke draai- en manoeuvreerbewegingen te moeten doen op de beide 
rijvlakken om in de garage te kunnen rijden. De praktijk leert ons dat dat ongeveer 10 keer per 
dag een gevaarlijk probleem veroorzaakt. Nu er ook nog eens grondwerken begonnen/bezig zijn op 

de terreinen achter het Peperhof en er zeer frequent grote vrachtwagens richting Gaston 

Fromontstraat rijden, is dit al helemaal onbegonnen werk. 
Ik ga de argumenten die over en weer gebruikt zijn tussen het gemeentebestuur en de betrokken 
bewoners niet herhalen. Het geeft gewoon aan dat het dossier gekend is bij alle betrokken partijen. 
Wij, en de bewoners aldaar, begrijpen ten volle de aangehaalde argumentatie om een 
verkeersstroom te realiseren wèg van de Dendermondsesteenweg en minder filevorming te krijgen 

met bijhorende kruising van het verkeer op het einde van C.Huysmansstraat en de Jozef 
Wautersstraat. 
Na ons ter plaatse te hebben begeven èn met de bewoners te hebben gepraat denken we een 
constructief voorstel te kunnen doen, waarin we zowel aan de doelstellingen van het bestuur als 
aan de verzuchtingen van de bewoners tegemoet komen. 
Het voorstel is om inderdaad de enkele rijrichting te behouden zoals ze nu tijdens de proefperiode 
is, tot aan het kruispunt met het Peperhof. 

Het resterende stukje van E.Vanderveldestraat tot aan Peperhof kan dan blijven zoals het was. 
Hierdoor bekomen we buiten de eerder aangehaalde terechte argumentatie nog enkele bijkomende 
voordelen. 
1. Betrokkenen kunnen in de rest van de straat op een verkeersveilige manier in hun garage 

rijden. 
2. Doordat de vele dagelijkse bezoekers van het medisch centrum “Mediplace”, gelegen aan het 
Peperhof, niet helemaal moeten omrijden verkleind de kans op file in de Jozef Wautersstraat en 

dienen ook zij het kruispunt gelegen vlakbij de Dendermondsesteenweg niet meer te kruisen. 
Kortom, een win/win-situatie, lijkt ons. 
 
Onze vraag: 
Is het Gemeentebestuur akkoord om de proefopstelling in die zin aan te passen? 
 

Schepen Luc Spiessens antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Kennes dat hij 
in feite kortweg neen zou kunnen zeggen. 
Men heeft om verkeerstechnische- en verkeersveiligheidsredenen besloten om de 
enkelrichting in te stellen komende van de J. Wautersstraat richting E. 
Vanderveldestraat, dit om de verkeersafwikkeling op het kruispunt C. Huysmansstraat-J. 
Wautersstraat te vergemakkelijken. 
Men vermijdt daardoor het kruisend verkeer aldaar dat op spitsmomenten tevens ook 

voor een file zorgt in de C. Huysmansstraat. 
De proefperiode loopt tot begin mei.   
Het voorstel zoude situatie nog onveiliger maken en schept verwarring. Niet alleen 
bestaat er geen verkeersbord voor maar het zou ook problemen geven  voor groter 
transport dat niet kan omdraaien. Drie personen hebben gereageerd. Twee zijn akkoord. 
Eén die beweert niet in zijn garage te kunnen, maar kan dat wel mits een beetje te 
manoeuvreren. 

Bezoekers van Mediplace moeten zoals anderen omrijden.  
 
Volgens raadslid Kennes bestaat er wel een verkeersbord voor zijn voorstel.  Het gaat 
bovendien niet om de bedenking van 1 persoon, maar algemeen om file te vermijden in 
de J. Wautersstraat. 
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Hij merkt op dat de aannemer van de gemeente zich niet houdt aan de voorlopige 
verkeersregels voor de afvoer van grond en zijn inziens is dat terecht als deze moet 
keizen voor een “toer op zeven”. Alleen voor Mediplace schat hij in dat er meer dan 25 
bezoekers per dag zijn die mogelijk niet onmiddellijk de straat in zullen kunnen. 

 
 

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) 
 

De Waterbus 
 
Sinds 1 juli 2017 vaart de eerste waterbus, in opbracht van het Havenbedrijf Antwerpen, tussen 
het Steenplein in Antwerpen en Hemiksem. De 100.000ste passagier werd reeds op 22 december 
begroet … 

Op termijn heeft het Havenbedrijf plannen om de route uit te breiden (weliswaar richting het 

noorden van Antwerpen). 
Onze vragen: 
1.       Heeft het gemeentebestuur - gezien de haast dagelijkse verkeersinfarcten op de A12, 
richting Antwerpen - al overwogen om een uitbreiding van die lijn te vragen, richting Willebroek? 
2.       Indien ja, heeft het gemeentebestuur al contact gehad met het Havenbedrijf om de route 

eventueel uit te breiden naar het zuiden, richting (Klein-)Willebroek?  Boom ligt aan de andere 
zijde van de Rupel. Hoe denkt men daar over het mogelijk gebruik van de Waterbus? Samen staat 
men immers sterker dan alleen. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
De waterbus is een initiatief van het Antwerps Havenbedrijf en vaart op de Schelde 
tussen het Steenplein in Antwerpen en Hemiksem.  Inzetten op watermobiliteit als 

volwaardig alternatief voor het woon-werkverkeer via de weg dient zeker aangemoedigd 
te worden. 
Het eventueel doortrekken van de vaarroute via de Rupel richting Klein-Willebroek en 
Boom dient onderdeel te zijn van een groter onderzoek naar bereikbaarheid van de regio 

of optimalisering van de noord-zuid verbinding richting Antwerpen via alternatieve 
vervoersmodi. 
De samenwerking van verschillende actoren (gemeenten, waterwegbeheerder, bedrijven 

e.a.) is noodzakelijk. De vraag om tot Boom te komen is nog niet gesteld en gesprekken 
werden nog niet aangevat. 
 
Raadslid De Laet concludeert hieruit dat er tot nu toe niets is gebeurd en vraagt contact 
op te nemen met Boom en het havenbedrijf.  
 

Schepen Spiessens is van oordeel dat het havenbedrijf daar nog niet aan denkt en het 
eerder binnen enkele jaren aan de orde is. 
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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) 
 
Vandalisme in de Floridastraat 
 
Wij worden gecontacteerd door diverse inwoners uit de Floridastraat die melding maken van 
vandalisme in die straat. Eén bewoners was daarvan zelfs drie keer het slachtoffer binnen één jaar. 
Onze vragen: 

1.       Hoeveel gevallen van vandalisme zijn er genoteerd in de Floridastraat sinds 1 januari 2017 
2.       Hoeveel gevallen van diefstal zijn er genoteerd in de Floridastraat sinds 1 januari 2017 
3.       Hoeveel gevallen van (nachtelijk) overlast zijn er genoteerd in de Floridastraat sinds 1 
 januari 2017. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Oner :  
1. Sinds 01/01/2017 werden in de Floridatstraat met inbegrip van de naastgelegen 

parking van de tennisclub 5 PV’ s opgesteld voor vandalisme, concreet: 

 5 PV’s voor beschadiging van een voertuig 
 

2. Diefstal: 
 1 PV voor diefstal uit een voertuig; 
 1 PV voor diefstal van een fiets; 

 5 PV’s voor gewone diefstal; 
 
3. Overlast: 

 2 meldingen voor bedreigingen; 
 4 meldingen voor nachtlawaai; 
 1 melding voor geluidshinder; 
 9 meldingen van verdachte gedragingen. 

 
Deze feiten worden opgevolgd door de integrale veiligheidscel en gaven aanleiding tot 
bijkomend toezicht.  
 

Het raadslid is blij dat er actie wordt ondernomen en vraagt de inzet van mobiele 
camera‘s.  
 

De burgemeester stelt dat het al ter sprake kwam en niet alleen voor de Floridastraat. 
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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) 
 

Vertrek BBC Kangoeroes naar Mechelen – Algemeen zaalsportenbeleid 
De gemeente Willebroek heeft sport steeds hoog in het vaandel gedragen en de sportclubs zoveel 
mogelijk ondersteund. 
Aldus was de gemeente destijds erkend als een A gemeente (hoogste niveau) met een zeer 
uitgebreide sportinfrastructuur. 

In het begin van de jaren 80 is de prachtige accommodatie van De Schalk geopend, welke op dat 
ogenblik zeer vooruitstrevend was voor zijn tijd. 
Een sporthal die de allerbeste vloer van het hele land had, een voetbalstadion dat voorzien was 
voor de toenmalige tweede klasse, een gloednieuwe tartanpiste in het bijzonder ingericht voor 
sprinters. 
Gelukkig is een gemeente niet verantwoordelijk voor het beleid van de sportclubs, maar zoals 
hoger gezegd kan zij wel ondersteunend werken, maar soms kan men dan wel de teloorgang niet 

tegenhouden voor bepaalde clubs. 

Zeer zeker is Willebroek nog de basketgemeente van België met een bijzonder rijke geschiedenis 
en hopelijk nog een grote toekomst. 
In de gloriejaren van BBC Duvel blijkt dat de sporthal steeds tot de nok gevuld was en basket in de 
gemeente bijzonder populair was met een grote jeugdwerking tot gevolg. 
Vier sporthallen(De Schalk, Klein Willebroek, Tisselt en de Piepel) telt de gemeente en dan nog is 

er plaats te kort om alle ploegen en jeugd in eigen gemeente hun sport te laten beoefenen, zodat 
jeugdploegen in naburige gemeenten hun trainingen dienen af te werken. 
Er is duidelijk sleet op de accommodatie gekomen en in de loop van de vorige legislatuur is 
principieel beslist deze accommodatie aan te pakken, waarbij het voetbalstadion zou afgebroken 
worden en een nieuwe sport- en evenementenhal zou opgericht worden. 
Het voetbalstadion was immers verlaten en de zaalsporten hebben ruimte tekort. 
Op dat ogenblik stelt men vast dat er in deze gemeente een damesploeg is in eerste klasse , een 

herenploeg die de stap naar de eerste klasse gaat zetten en zijn er nog andere ploegen in de 
nationale reeksen. 
Om als herenploeg in de hoogste klasse te kunnen spelen dient men over een licentie te 
beschikken, waarbij o.a. eisen opgelegd worden m.b.t. de sporthal waar de wedstrijden doorgaan 

(minimum aantal zitplaatsen, minimumafmetingen terrein,…). 
De Schalk voldoet hieraan niet. 
Bij het aantreden van het nieuwe bestuur in 2013 wordt dit onmiddellijk gepolst over een nieuwe 

zaal. 
Dat jaar vraagt Kangoeroes zijn licentie aan en krijgt een afwijking m.b.t. de zaal waar men dan 
binnen een redelijke termijn wel zal moeten aan voldoen, zodat zij in het seizoen 2013-2014 
kunnen starten. 
Bij de start van dat seizoen zijn de Willebroekse clubs in de nationale reeksen als volgt 
vertegenwoordigd: heren eerste klasse, twee damesploegen eerste klasse, ploeg in tweede klasse, 

ploeg in derde klasse en uiteraard ook nog provinciale ploegen. 
Geen enkele gemeente of stad in dit land kan dit evenaren. 
 
Ieder normaal bestuur zou er dan van uit gaan dat van de bouw van een nieuwe sporthal die aan 
de licentievoorwaarden voldoet een absolute prioriteit zou verkrijgen en dat in de eerste plaats zo 
snel als mogelijk het voetbalstadion tegen de grond zou gaan om plaats te maken voor de bouw 
van een nieuwe sporthal gekoppeld aan een evenementenhal . 

De publicitaire waarde voor een gemeente waar een topclub is gevestigd, is zeer hoog gelet op de 
grote uitstraling. 
Grote steden investeren daarom enorm belangrijke bedragen voor de uitstraling van hun 
sportploegen. 
Men moet maar eens nakijken hoeveel euro’s de steden Parijs, Madrid bijvoorbeeld in zijn topclubs 
investeert…. 
Bovendien kan de sociale rol van sportclubs niet genoeg benadrukken en jongeren kijken op naar 

hun idolen in topclubs. 
Dit bestuur denkt er duidelijk anders over. 
In plaats van hier prioriteit te verlenen wordt het dossier blijkbaar in de onderste la gelegd en in 
plaats van sportclubs het comfortabel te maken worden de tarieven opgetrokken waar men stelt 
dat deze marktconform zijn wat helemaal niet het geval is, want een Willebroekse basketbalclub 
kan goedkoper terecht in een naburige gemeente als club die niet van deze gemeente is. 

Aldus worden clubs in feite financieel gewurgd. 
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Bovendien worden de installaties niet onderhouden en dit is een algemeen verschijnsel. 

Men kan niet eens een serieus stortbad nemen, op sommige plaatsen regent het binnen en voor 
basketwedstrijden in eerste klas moet men goed kijken om een plasbak te vinden die niet met een 
plasticzak overdekt is: geweldige publiciteit. 
Aanpassingen aan de huur komen er niet hoewel alles echt degradeert. 

In de privésector zou men de wooninspectie laten langskomen en alles onbewoonbaar of 
onbruikbaar laten verklaren: hier kan men de boel sluiten. 
Om terug te keren naar Kangoeroes welke club duidelijk in Willebroek verankerd zit, kan men nu 
vaststellen dat deze club uitwijkt naar Mechelen. 
Uiteindelijk hebben zij immers geen andere keus vermits de licentiecommissie de verhalen over de 
nieuwe sporthal meer dan beu zal zijn en zij vanaf volgend seizoen in de Mechelse sporthal aan de 
winketkaai gaan spelen na de fusie die op stapel staat met Pitzemburg. 

Zij zullen dan de naam Kangoeroes Pitzemburg Mechelen dragen en Willebroek is verdwenen uit de 
benaming. 
Onze vragen:  
Hoe komt het dat men geen prioriteit gegeven hij heeft aan de afbraak van het voetbalstadion en 
de oprichting van een nieuwe zaal? 

De afbraak wordt nu gepland van het voetbalstadion en gaat men dan toch nog een sporthal 

bouwen. 
Gaat men nog stappen ondernemen om de club hier te houden? 
Bestaat er een register van mankementen aan onze sporthallen? 
Zijn er verslagen van de preventiedienst over de toestand van deze sporthallen? 
Is er plaats voor een nieuwe Willebroekse club? 
Gaat men nog faciliteiten verlenen aan niet-Willebroekse clubs? 
 

Hoeveel bedraagt de totale huur die Kangoeroes per seizoen dient te betalen en hoeveel betalen de 
andere sportclubs voor het gebruik en dit per club? 
 
Schepen Ronny Somers antwoordt op de vraag toegelicht door het raadslid Meeus : 
1. Het is geen kwestie dat er geen prioriteit is aan gegeven, in tegendeel het werd in een 
groter geheel geplaatst. 
 

In 2014 heeft het bestuur een project gestart (PRD) waarin het projectdoel en –resultaat 

van het sportpark De Schalk en het Huis van de Vrije Tijd beschreven staan. Eén van de 
subprojecten zijn de afbraak van voetbalstadion De Schalk en de bouw van een nieuwe 
sporthal.  
De opmaak van een masterplan voor de 2 sites (belevingssite op De Schalk en 
ontmoetingssite in het centrum) in het kader van het ‘Huis van de Vrije Tijd’ kende een 

grote voorbereiding. Het organiseren van verschillende participatietrajecten met 
medewerkers en externe gebruikers nam heel wat tijd in beslag.  
Hiervoor is bewust gekozen om het draagvlak van een dergelijk groot project zo breed 
mogelijk te maken. 
Ook werden er workshops georganiseerd rond het “nieuwe werken” om de medewerkers 
van de verschillende diensten vrije tijd (sport, cultuur, jeugd, bib) voor te bereiden op de 
toekomstige structuur. 

Na deze uitgebreide en noodzakelijk voorbereiding is de tijd rijp om tot actie over te 
gaan: 

 Een aanvraagdossier wordt door de medewerkers van de sportdienst opgemaakt 
om subsidies aan te vragen bij de Vlaamse Overheid voor de bouw van een 
nieuwe sporthal. 

 De afbraak van het voetbalstadion gaat op 1 maart van start. 
 

2. BBC Kangoeroes behoudt een groot deel van haar werking in Willebroek. 
Enkel de dames 1 en heren 1 die in eerste nationale aantreden verhuizen  
naar Mechelen voor hun trainingen en wedstrijden. 
 
3. Ja, er is een (dynamische) lijst van mankementen per sporthal. Deze lijst wijzigt 
namelijk constant. Maandelijks wordt er overlegd met de dienst facility om 

mankementen aan te pakken en prioriteiten bij te stellen. 
De defecten worden – al dan niet in eigen beheer – 
zo spoedig mogelijk verholpen. 
Er werden ook budgetten vrijgemaakt in 2018 om het sanitair en het dak in en van 
sporthal de schalk aan te pakken.  
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Dit zal wel enkel gebeuren met oog op levensduurverlenging aangezien in masterplan 

site de schalk in fase 2 een grotere renovatie en uitbreiding van de schalk ingepland is. 
 
4. De preventiedienst houdt jaarlijks een bedrijfsbezoek in alle sporthallen. Het verslag 
hiervan wordt vervolgens met de dienst facility besproken. 

 
5. Nieuwe initiatieven zijn altijd toe te juichen. Gebruiksuren in zalen worden jaarlijks 
toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
6. Clubs met een in Willebroek verankerde werking krijgen voorrang. Als er nog plaats is, 
worden niet-Willebroekse clubs indien mogelijk verder geholpen. 
 

7. In 2017 hebben de 3 grootste gebruikers van de sporthallen volgende huurbedragen 
betaald: 

 Basket Willebroek: € 19.982,20 
 BBC Kangoeroes: € 13.693,50 
 VC Msiks: € 7.881 

  

Deze clubs betalen dezelfde tarieven zoals vermeld in het retributiereglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad nl. 12€/u voor een volledige zaal. 
 
Voor het raadslid komt het masterplan veel te laat en heeft men een kroonjuweel 
verloren, met grote gevolgen voor alle sportclubs. Hij verwijst hiervoor naar de reactie 
van een vader van een raadslid waar het vertek van Kangoeroes kwaad bloed heeft 
gezet. 

 
Hij verwijst naar Zemst waar € 5,0 per uur voor een sportzaal wordt gevraagd. Hoe 
hoger de clubs spelen hoe meer geld ze nodig hebben om te overleven. Zelfs met de 
huidige betoelaging blijft dat zeer moeilijk. 
 
De burgemeester deelt mee dat een bouwvergunning tegen het verlof mag worden 
verwacht zodat de eerste fase van het plan kan worden aangevat. Hij herinnert er aan 

dat men gekozen heeft voor een stevig participatietraject en het de bedoeling was alle 

clubs te laten herlokaliseren . Het is echter niet de bedoeling de topsport te betoelagen. 
 
Schepen Huyghe voegt er aan toe dat de stedenbouwkundige voorschriften eerst een 
probleem vormde en nu met de Vlaamse overheid een akkoord is gegroeid om de 
uitzonderingsregeling van het bijzonder plan van aanleg te gebruiken. 

 
Het raadslid De Laet vraagt of Kangoeroes nu al dan niet als een Willebroekse vereniging 
wordt beschouwd en in welke mate de uren voor de sporthallen kunnen worden 
gereserveerd.  
 
De burgemeester gaat er van uit dat de sportdienst zoals de vorige jaren tijdig de uren 
zal vastleggen en de prioriteit zal geven aan de Willebroekse clubs. 
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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) 
 

Kwestie ‘transmigranten’ 
 
De afgelopen weken en maanden stond het thema van de zogenaamde ‘transmigranten’ regelmatig 
in de actualiteit. Ondertussen blijkt dat de problematiek zich niet langer alleen rond de kust en 
langs de autosnelwegparkings in West-Vlaanderen manifesteert, maar ook in Brussel en elders in 

het binnenland. 
In dat verband graag een antwoord op volgende vragen: 

1. Werd er, gelet de op ontwikkelingen van de jongste weken en maanden, binnen onze 

politiezone extra aandacht besteed aan deze problematiek? 

2. Vonden er extra acties en controles op illegaal verblijf plaats? Zo ja, hoeveel illegale 

immigranten werden daarbij gevat? 

3. Hoeveel controles vonden er de voorbije drie jaar plaats op het openbaar vervoer? Hoeveel 

illegale immigranten werden daarbij gevat? 

4. Vonden in het kader van de verscherpte controles elders in het land ook in onze gemeente 

en/of politiezone acties plaats van de federale politie? 

 

Uitgesteld wegens de afwezigheid van het raadslid. 

 
De voorzitter sluit de vergadering te 22 uur 07. 

 

 

 

 

 

Herman Bauwens Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 


