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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 27 juni 2017  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

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

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 10 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Financiën 

2. Rapportering visumtoepassing 2016 
3. Goedkeuring van de OCMW jaarrekening 2016 
4. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2016 met toelichting in BBC 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

5. Kerkenbeleidsplan 

IVA Innova 

6. Toewijzing en verkoop lot 3 verkaveling Molenweg laatste fase 
7. Verkoop restpercelen bedrijventerrein De Veert - AED Groep 
8. Voorlopige vaststelling gedeeltelijke wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te 

Willebroek 
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Leven en reizen 

Sportdienst 

9. Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

Welzijn 

Samenleven 

10. Overeenkomst Kruispuntbank van de sociale Zekerheid: gegevens van mensen die recht 
hebben op verhoogde tegemoetkoming voor toekenning vrijetijdspas 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 11 tot en met 13 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

11. Bijkomende punten 

Bouwen en wonen 

IVA Innova 

12. Aankoop appartementsgebouw Stationsstraat 7 

Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Toelage Belgisch kampioenschap zwemmen Hazewinkel 26/27 augustus 2017 
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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 mei 2017. 

 
 

Financiën 

2. Rapportering visumtoepassing 2016 

Motivering 

 

Feiten en context 

Jaarlijks dient de financieel beheerder/gemeenteontvanger in volledige onafhankelijkheid te 
rapporteren aan de gemeenteraad inzake de toepassing van de visumplicht in de organisatie. 
 

Juridische grond 

Ingevolge de artikels 94, 1° en 160 § 2 van het gemeentedecreet zijn alle verbintenissen met een 
financiële of budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben, onderworpen aan een verplicht visum 
van de financieel beheerder. 
 
In het kader dienen alle beslissingen die een uitgave tot gevolg hebben door de diensten vooraf aan 
de financieel beheerder voor te leggen die deze onderzoekt op wettigheid, waaronder ook 
kredietcontrole, en regelmatigheid. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit kennis van de jaarlijkse visumrapportage van de financieel beheerder te 
nemen.  
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3. Goedkeuring van de OCMW jaarrekening 2016 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het budget van 2016 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 
2015. Het oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 
oktober 2016. 
 

Feiten en context 

Het budget 2016 evenals het meerjarenplan 2014-2021 werden opgemaakt volgens de regels zoals 
opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2016 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2016 bedraagt € 35.510.298,40 en uit de staat van 
kosten en opbrengsten 2016 blijkt een overschot van het boekjaar van € 913.080,90. 
De jaarrekening 2016 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 3.757.209 en 
een positieve autofinancieringsmarge van € 1.116.608. 
De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2016 € 4.300.198.  
 

Juridische grond 

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

Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en 
de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding 
van het besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 
te beslissen over eventuele vervroegde toetreding. 

 

Adviezen - argumenten 

Op 14 juni 2017 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2016 met toelichting en 
hiervoor positief advies gegeven. 
Tevens werd overlegd over de beleidsnota van de secretaris.  
De jaarrekening 2016 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op 21 juni 
2017. 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de OCMW jaarrekening 2016 goed : 
 

Balans 
 

Actief 35.510.298,40 

Passief 35.510.298,40 
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Staat kosten en opbrengsten 
 

Operationele opbrengsten 20.594.316,66 

Werkingskosten 19.825.725,36 

Operationeel tekort of overschot  768.591,30 

Financiële opbrengsten 481.759,98 

Financiële kosten 337.270,38 

Financieel tekort of overschot 144.489,60 

Uitzonderlijke opbrengsten 0 

Uitzonderlijke kosten 0 

Uitzonderlijk tekort of overschot 0 

Overschot of tekort van het boekjaar 913.080,90 

 
Raadslid Th. Serrien vraagt zich af in hoeverre men rekening houdt met de toename van de 
armoedecijfers. 
 
Burgemeester Bevers vertelt dat er een kansarmoedebeleid is opgemaakt en dat dit mee 
voorzien zal worden. 
 

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

4. Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2016 met toelichting in BBC 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

Feiten en context 

Het budget 2016 evenals het meerjarenplan 2016-2021 werden opgemaakt volgens de regels zoals 
opgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2016 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
 

Juridische grond 

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

Adviezen - argumenten 

Op 14 juni 2017 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het 
gemeentedecreet, overlegd over de jaarrekening 2016 met toelichting en hiervoor positief advies 
gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een 
beleidsnota van de gemeentesecretaris.  
 
De jaarrekening 2016 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op  
21 juni 2017. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit om jaarrekening 2016 met toelichting goed te keuren. 
 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2016 bedraagt € 115.681.859 en uit de staat van kosten 
en opbrengsten 2016 blijkt een overschot van het boekjaar van € 5.296.105. 
 
De jaarrekening 2016 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van  
€ 18.064.772 en een positieve autofinancieringsmarge van € 6.787.611. 
 
Schepen L. Spiessens geeft een toelichting bij de jaarrekening. Hij geeft aan dat de 
jaarrekening duidelijk maakt dat we beter voorzien zijn om eventuele tegenslagen op te 
vangen. Het principe van 1 organisatie wenst hij nog verder door te trekken door o.a. de 
spaarpot van gemeente en OCMW ook gezamenlijk te bekijken. 
 
 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

5. Kerkenbeleidsplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 
Op 01 december 2014 werd een aanvraag ingediend bij Onroerend Erfgoed voor het bekomen van 
een restauratiepremie voor de tweede fase van de restauratie van de Sint-Niklaaskerk. 
 

Feiten en context 

 
Tot op heden werd nog geen definitieve premie goedgekeurd voor dit project.  Eind 2016 werd echter 
een brief van Onroerend Erfgoed bekomen waarin, naar aanleiding van het op 01 januari 2017 in 
werken getreden gewijzigde Onroerenderfgoeddecreet, een bijkomende voorwaarde wordt opgelegd 
voor alle dossiers in zake de aanvraag van een restauratiepremie die een beschermd monument 
betreffen, bestemd voor een erkende eredienst.  Deze bijkomende voorwaarde houdt in dat een 
kerkenbeleidsplan moet ingediend worden bij Onroerend Erfgoed voor 30 september 2017. 
 
De Sint-Niklaaskerk valt onder deze voorwaarden.  Om niet opnieuw een volledig nieuwe 
subsidieaanvraag in te moeten dienen, met als consequentie dat het dossier weer achteraan de 
wachtlijst komt te staan, is het bijgevolg noodzakelijk dat ook voor de nog in dienst zijnde kerken 
binnen Willebroek een kerkenbeleidsplan wordt opgesteld en bezorgd aan Onroerend Erfgoed  voor 
het verlopen van de overgangsperiode (einde 30 september 2017). 
 
Een kerkenbeleidsplan houdt in dat voor alle kerken op het grondgebied een lokaal gedragen 
langetermijnvisie wordt uitgewerkt. 
 

Juridische grond 

 
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bepaalt dat voor beschermde monumenten die 
bestemd zijn voor een erkende eredienst een actueel kerkenbeleidsplan een voorwaarde is voor het 
bekomen van een erfgoedpremie.   
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Sinds 1 januari 2017 is het hebben van een actueel kerkenbeleidsplan ook een voorwaarde voor het 
bekomen van een restauratiepremie voor beschermde monumenten die bestemd zijn voor een 
erkende eredienst volgens het Monumentendecreet (nieuwe overgangsregeling in 
Onroerenderfgoeddecreet). 
 
Het kerkenbeleidsplan moet worden goedgekeurd door het bisdom en de gemeenteraad.   
Het bisdom verleende haar goedkeuring aan voorliggend kerkenbeleidsplan op 22 mei 2017. 
 
Het kerkenbeleidsplan werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 02 juni 2017 en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Het kerkenbeleidsplan wordt ook afgestemd op het door de gemeenteraad in zitting van 25 februari 
2014 goedgekeurde meerjarenplan van de Sint-Niklaasparochie. 
 

Adviezen - argumenten 

 
Het kerkenbeleidsplan werd opgesteld door het centraal kerkbestuur van de Sint-Niklaasparochie, in 
samenwerking met de dienst openbare werken van de gemeente.  Zowel de visie van het centraal 
kerkbestuur als het gemeentebestuur zijn bijgevolg verwerkt in het voorliggend kerkenbeleidsplan.   
 
 
Belangrijk om op te merken is dat voor de kerk te Blaasveld reeds een project tot nevenbestemming 
werd opgestart.  Voor de andere kerken, met uitzondering van de Sint-Niklaaskerk, is dit eveneens 
een optie naar de toekomst toe.  Deze elementen zijn duidelijk verwerkt in het kerkenbeleidsplan.  
Ook andere belangrijke projecten, zeker de gemeentelijke, die een impact kunnen hebben op, of 
geïmpacteerd kunnen worden door de langetermijnvisie, worden verwoord in het kerkenbeleidsplan.  
Het betreft onder meer de geplande herinrichting van het dorpsplein te Blaasveld, het project rond het 
oud gemeentehuis te Heindonk, de geplande projecten rond de Sint-Niklaaskerk en heraanleg van de 
directe omgeving van de Sint-Niklaaskerk. 
 
Een eerste versie van het plan werd ook reeds gescreend door Onroerend Erfgoed.  Het plan werd 
aangepast aan de opmerkingen die werden geformuleerd. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
De opmaak van het kerkenbeleidsplan is cruciaal voor het bekomen van de aangevraagde 
restauratiepremie.  Deze werd ingeschreven in het meerjarenplan van de gemeente en wordt 
geraamd op € 1.656.000,00, voorzien op AR 1500000 / BI 072000 / Actie VRIJ001010008.   
 
Indien het kerkenbeleidsplan niet tijdig wordt voorgelegd aan en goedgekeurd door de gemeenteraad, 
dient de gemeente ofwel af te zien van deze premie ofwel een volledig nieuwe aanvraag tot 
erfgoedpremie in te dienen.  Dit houdt in dat het dossier meerdere jaren achteruit wordt geschoven 
doordat het opnieuw achteraan de wachtlijst komt te staan. 
 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het kerkenbeleidsplan Sint-Niklaasparochie en dit over te maken aan 
Onroerend Erfgoed in het kader van de aanvraag van de restauratiepremie voor de Sint-Niklaaskerk. 
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IVA Innova 

6. Toewijzing en verkoop lot 3 verkaveling Molenweg laatste fase 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het jaaractieplan IVA INNOVA werd vanaf 2010 onder “project nr.8 Molenweg” de ontwikkeling en 
verkoop van woonkavels voorzien; 
 
Ter uitvoering project nr. 8 van het jaaractieplan 2010-2012 werd door het IVA INNOVA aan Jan 
Foqué BVBA opdracht gegeven tot opmaak van een verkavelingsontwerp; 
 
Het verkavelingsontwerp omvat zestien kavels voor aaneengesloten en halfopen bebouwing en 
waarbij de oppervlakte op kavelniveau zich situeert tussen 244 en 570m², dit met de bedoeling 
“betaalbare” kavels te kunnen aanbieden;  
 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn in overeenstemming met het BPA nr.21 en voorzien in 
compacte doch voldoende ruime bouwvolumes; 
 
Het verkavelingsontwerp werd de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007 door het 
college van burgemeester en schepenen vergund; 
 
Feiten en context 
 
Overwegende dat ingevolge het “Grond- en Pandendecreet” de gemeente gehouden is te voldoen aan 
de zogenaamde “sociale last” werden de kavels 1 tot en met 3 aan de diverse 
“huisvestingsmaatschappijen” aangeboden; 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en omstreken C.V. is 
ingegaan op ons aanbod en heeft in haar RvB d.d. 24 maart 2011 besloten de kavels 1 tot en met 3 te 
verwerven dit tegen “geschatte venale” waarde; 
 
Gelet op de reservatie en voorafname van de zogenaamde last (kavels 1 tot en met 3) werden bij 
realisatie enkel de kavels 4 tot en met 16 op de private markt aangeboden; 
 
Gelet op het feit dat reeds voldaan werd aan de “sociale last” ingevolge het Grond- en pandendecreet 
werd voorgesteld de resterende kavels  te verkopen tegen marktconforme prijzen; 
 
Hiervoor werd een verkoopwaarde van 300,00 euro per m² vastgesteld; 
 
Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het private aanbod eerder terug te vinden is in de 
ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs werd voorgesteld enkele beperkende bijzondere 
voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te sluiten; 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet de op de verkavelingsvergunning de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007; 
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Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 1
ste

 fase verkaveling Molenweg in de raad van 20 
maart 2012; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 2

de
 fase verkaveling Molenweg loten 9 tot en met 15 

in de raad van 24 februari 2015; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden laatste fase verkaveling Molenweg loten 1 tot en 
met 3 in de raad van 20 december 2016; 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het feit dat van de kavels 4 tot en met 16 reeds verkocht zijn; 
 
De gewijzigde wetgeving het “Grond- en Pandendecreet” ; 
 
De besluitvorming van de RvB van de Sociale Huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom 
Mechelen de dato 26/02/2015 waarbij volgende wordt voorgesteld: 
 
Niet te voorzien in een kleinschalig project van 3 sociale koopwoningen op de percelen 1, 2 en 3 van 
de gemeentelijke verkaveling ‘Molenweg’ te Willebroek. 
De gemeente Willebroek voor te stellen de kavels zonder meer aan private kandidaat-kopers te 
verkopen…..(cfr. De sociale last niet meer kan opgelegd worden blijkens het daarover door het 
grondwettelijk hof uitgevaardigd arrest); 
 
De melding van Ruimte Vlaanderen waarbij bevestigd wordt dat voor de verkoop van kavels 1, 2 en 3 
van de verkaveling ‘Molenweg’ geen verkavelingswijziging nodig is; 
 
Stelt het IVA voor de kavels 1, 2 en 3 van de verkaveling ‘Molenweg’ te koop aan te bieden aan 
private kandidaat-kopers. 
 
De verkoop zal doorgaan aan dezelfde voorwaarden als voorgaande kavels 4 tot en met 16:  
 

 De kavels 1 tot en met 3 worden aangeboden aan de venale verkoopprijs van 300,00 euro/m²; 

 Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het huidige private aanbod eerder terug 
te vinden is in de ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs wordt voorgesteld enkele 
beperkende bijzondere voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te 
sluiten; 

 
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met 
de bouw van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van 
het verlijden van de notariële verkoop. 
 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in 
geval van gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot 
wederinkoop van het perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de 
oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de 
gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een 
boete te betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere 
schadevergoedingen, de hierna vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode 
van vijf jaar na aankoop van het perceel; 
 -een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
 -een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
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In geval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen alle voorwaarden en sancties. 

 
In de raad van 20 december 2016 werd goedkeuring gegeven aan volgende  publicatie en 
toewijzingsvoorwaarden: 
 
Publicatie: 
1) de publicatie van voorliggende verkaveling zal in de plaatselijke weekkranten en via IMMO web 
verschijnen; 
2) op datum van de publicatie in de weekkranten zullen ook diegenen die reeds vroeger hun      
kandidatuur stelden (kandidaten voor de toekomst door de gemeente te ontwikkelen        
     verkavelingen worden door het IVA in een mailmap bijgehouden), per e-mail de publicatie   
ontvangen  
 
Toewijzing: 
1) de kandidaturen worden zowel schriftelijk als per e-mail aanvaard; 
2) de kandidaatkopers worden in volgorde van hun kandidatuurstelling door het IVA INNOVA 
uitgenodigd; 
3) de percelen worden toegewezen in volgorde van indiening kandidatuur(bij e-mails wordt de datum 
en uur van verzending genoteerd) en na uitnodiging waarbij een aankoopbelofte ter ondertekening zal 
worden aangeboden; 
4) na voorlopige toewijzing door het IVA INNOVA zal het definitieve verkoopdossier ter goedkeuring 
naar de gemeenteraad doorverwezen worden; 
 
Het feit dat van de 1

ste
 fase de kavels 4 tot en met 8 en kavel 16 reeds verkocht zijn wenst het IVA 

graag de verkoop van de 2
de

 fase kavels 9 tot en met 15 op te starten; 
 
Op 15 mei heeft mevrouw Iris Bergen, wonende Mottsetsraat 1, B4 te 1861 Meise via e-mail bevestigd 
kandidaat-koper te zijn voor lot3 van de verkaveling Molenweg; 
 
Zij hadden kennis genomen van het aanbod via IMMOWEB; 
 
Op 21 mei 2017 heeft mevrouw Iris Bergen, wonende Mottsetsraat 1, B4 te 1861 Meise een 
aankoopbelofte voor het lot 3 van de verkaveling Molenweg ondertekend; 
 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Deze fase verkaveling Molenweg is opgenomen in meerjarenplanning en budget 2017. 
AR: 2600000  Beleidsitem 061090   Actie : LEEF 003004005 : Project Verkaveling Molenweg  
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:   
 
Artikel 1  
de  verkoop van de lot 2 -  laatste fase Molenweg onder de bijzondere voorwaarden en sancties met 
betrekking tot de bouwverplichting: 
   
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met 
de bouw van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van 
het verlijden van de notariële verkoop. 
 

TOEWIJZING    Verkoop Kavels   

 
opp Prijs aankoopbelofte datum 

LOT 3 244m²  € 73.200,00  
Iris Bergen 
wonende Mottestraat 1,B4 te 1861 Meise 21/05/2017 

      RR 86 02 03-278/94   
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2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in 
geval van gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot 
wederinkoop van het perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de 
oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de 
gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een 
boete te betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere 
schadevergoedingen, de hierna vermelde bedragen: 
 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode 
van vijf jaar na aankoop van het perceel; 
-een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
-een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
 
definitief goed te keuren en als volgt toe te wijzen: 

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

 
 

7. Verkoop restpercelen bedrijventerrein De Veert - AED Groep 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van haar missie voert het IVA INNOVA een actief aankoop -en verkoopsbeleid ten 
aanzien van  strategisch gelegen of verouderd vastgoed dit ter ondersteuning van bijvoorbeeld het 
“herwaarderingsproject Willebroek Noord” of het project “Willebroek Morgen”; 
 
 
Feiten en context 
 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein De Veert werd onder het beheer van de Regie voor 
Grondbeleid uitgevoerd; 
 
Inmiddels is het oorspronkelijke ontwikkelingsplan volledig ingevuld; 
 
Gelet op het feit dat het bedrijventerrein De Veert ondertussen gelegen is binnen het plangebied van 
het RUP Willebroek Noord – Driesblokstraat, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden gewijzigd; 
 
Het bedrijf AED Groep (AED Rent) is reeds jaren actief op het bedrijvenpark De Veert (vroeger De 
Veert nr.9-10 nu brandweerkazerne) daarna oprichting aan het perceel de Veert 12;  
 
Ingevolge het goede ondernemerschap heeft de AED Groep nog steeds nood aan bijkomende 
bedrijfsruimte , zo hebben zij onlangs nog het aanpalende bedrijfsruimte De Veert nr. 11 (sectie A nr. 
524/N/4) aangekocht; 

TOEWIJZING    Verkoop Kavels   

 
opp Prijs aankoopbelofte datum 

LOT 3 244m²  € 73.200,00  
Iris Bergen 
wonende Mottestraat 1, B4 1861 Meise 21/05/2017 

      RR 86 02 03-278/94   
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Voor de optimale ontwikkeling van de nodige bedrijfsruimte en de optimale verbinding tussen het 
aangekochte gebouw De Veert nr. 11 met hun huidige vestiging De Veert nr.12  is het aangewezen 
dat de AED Groep bijkomend een deel van het perceel sectie A nr. 524/S/6, in eigendom van het IVA 
INNOVA-gemeente Willebroek, zou verwerven (zie inplantingsplan uitbreiding in bijlage); 
 
Bijkomend is er ook nog een gemeentelijk perceel van het IVA INNOVA-gemeente Willebroek gekend 
sectie A nr. 524/B/6 met een oppervlakte van 68m² gelegen in de oprit tot de loskades van huidige 
vestiging van AED Groep (De Veert nr.12); 
 
Naar analogie met het verkoopdossier van BVBA SKIALL einde 2012 en HEYVAERT BART BVBA  in 
2014 werd ter voorbereiding van de mogelijke verkoop van bedoelde restperceel door het IVA 
opdracht gegeven een schattingsverslag  en opmetingplan op te stellen door het Landmeetkundig 
studie- en expertisebureau BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te Willebroek; 
In voorgaande dossiers (SKIALL BVBA en HEYVAERT BART BVBA) werd aan de hand van een 
schattingsverslag de grondprijs bepaald op 120,00 euro per m² ; 
  
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 juni 2007 houdende de goedkeuring van de Publiek-Private 
Samenwerkingsovereenkomst Willebroek Noord; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De restpercelen aangeduid als lot 1 en lot 2 op het opmetingsplan de dato 8 juni 2017 maken deel uit 
van het grote restperceel sectie A nr. 524/S/6 en zijn samen gelegen met het kadastraal perceel sectie 
A nr. 524/B/6 op het bedrijventerrein De Veert houdende de verdeelwegenissen, de publieke parkings 
en groene zones; 
 
Overwegende dat de restpercelen gelegen zijn in het artikel 4.1 zone voor KMO in het RUP Willebroek 
Noord – Driesblokstraat: 
 
Overwegende dat het IVA INNOVA haar medewerking wenst te verlenen aan de ondersteuning van 
de uitbreiding en plaatsgebonden versterking van in Willebroek actieve bedrijven of KMO’s; 
 
Gelet op het schattingsverslag de dato 11 mei 2017, opgesteld door het Landmeetkundig studie- en 
expertisebureau BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te Willebroek, waarin de grondwaarde op 
120,00 euro/m² wordt bepaald; 
  
Gelet op het opmetingsplan de dato 8 juni 2017, uitgevoerd door het Landmeetkundig studie- en 
expertisebureau BVBA Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te Willebroek waarbij de oppervlakte van het 
Lot 1 bepaald wordt op 454m² en de oppervlakte van Lot 2 op 200m², samen 654m²; 
 
Voor het kadastraal restperceel  sectie A nr. 524/B/6 werd de oppervlakte op 68m² bepaald  in de 
kadastrale legger; 
 
Overwegende dat de restpercelen geen zelfstandig nut hebben en door aangrenzing direct aansluiten 
bij de gewenste uitbreidingswerken van AED Groep met vestiging  De Veert nr.12; 
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Overwegende dat de geschatte grondprijs van 120,00 euro/m² overeenstemt met de grondprijs bij 
vorige verkopen van restpercelen en bijkomend alle binnen een redelijke termijn mogelijk te verkopen 
restpercelen op het bedrijventerrein De Veert zou gehanteerd worden (besluit GR 27 november 2012); 
 
Overwegende dat de AED Groep, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek Bedrijvenpark De 
Veert nr.12 de grond zal verwerven in huidige staat, dit met inbegrip van de eventuele 
bodemverontreiniging; 
 
Overwegende dat de AED Groep, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek Bedrijvenpark De 
Veert nr.12 hiervoor een aankoopbelofte heeft ondertekend; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De opbrengsten bij verkoop van restpercelen is opgenomen onder opportuniteiten van het IVA 
INNOVA; 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1   
Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van de restpercelen, aangeduid als lot 1 en lot 2 op het 
opmetingsplan uitgevoerd door het Landmeetkundig studie- en expertisebureau BVBA Jan Foqué, 
Bezelaerstraat, gelegen op het bedrijventerrein De Veert– deel van het kadastraal perceel 1

ste
 afdeling 

sectie A nr. 524/S/6 met een gezamenlijke opgemeten oppervlakte van 654m², aan de AED Groep, 
met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek Bedrijvenpark De Veert nr.12, dit tegen de prijs van 
78.480,00 euro; 
 
Artikel 2   
Goedkeuring te verlenen aan de verkoop van het kadastraal perceel gelegen op het bedrijventerrein 
De Veert– 1

ste
 afdeling sectie A nr. 524/B/6, met een oppervlakte van 68m²  volgens de kadastrale 

legger, aan de AED Groep, met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek Bedrijvenpark De Veert 
nr.12, dit tegen de  prijs van 8.160,00 euro; 
 
Artikel 3   
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier;  
 
 

8. Voorlopige vaststelling gedeeltelijke wijziging rooilijn voetweg nr.41 (kraagweg) te 
Willebroek 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

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

In het kader van  een nieuwbouw project langs de Kraagweg wordt een aanvraag ingediend om de 
breedte van voetweg nr. 41 te wijzigen over een gedeelte van de voetweg tussen Kraagweg 43 en de 
achterste perceelsgrens van Groene Laan 64.  
 
Volgens de atlas van de buurtwegen heeft de weg een breedte van 1,50 m. De huidige ingenomen 
breedte van de weg bedraagt ongeveer 2,80 m.  
 
Om de bereikbaarheid van de woning Kraagweg 45 te garanderen wordt de breedte van de weg 
gewijzigd naar 5,00 m vertrekkend vanaf de rooilijn langsheen de muur aan percelen 633 L en 633 K.  
 
Voor de verbreding van de weg dient er een strook ingenomen te worden van de percelen 290 L, 290 
P, 290 S en 290 K.  
 
Op dit moment is er tussen de perceelsgrens van deze percelen en de te behouden rooilijn ongeveer 
2,90 m.  
Op deze percelen wordt er zo een strook ingenomen met een breedte van 2,10 m. 
 

Juridische grond 

De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 
februari 1956 betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, 
gepubliceerd in het BS  van 15 april 2014. 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie 
van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
 

Adviezen - argumenten 

Het behoud van de rooilijnbreedte van 10,00 m over de onderhavige eigendommen heeft geen zin 
meer aangezien de verbindingsfunctie van de Kraagweg tussen de Boomsesteenweg en 
kanaalweg/Groene Laan is komen te vervallen.  
 
De  vroegere  kanaalweg/Groene   Laan   was   een   zeer   belangrijke verbindingsweg tussen 
Willebroek (via Klein Willebroek) en Boom.  
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Met de aanleg van het afleidingskanaal naar het sas van Wintam werd deze verbinding afgeknipt. 
verbindingsfunctie komen te vervallen.  
 
De aanpassing van  de rooilijn lijkt dan ook aangewezen in functie van louter bestemmingsverkeer.  
 
Behoud van de verbinding voor zwakke weggebruikers is gewenst. 
  
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt de dato 
2/05/2017 door Landmeter-expert Marc Van Opstal, Hoogstraat 6 te 2870 Puurs.   
 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

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

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
het nieuwe ‘rooilijnplan’ gedeeltelijke wijziging rooilijn en motivatienota van voetweg nr. 41 te 
Willebroek voorlopig vast te stellen; 
 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar 
onderzoek conform de huidige regel –en wetgeving; 

 
Op de vraag van raadslid K. Eeraerts waar de rooilijn juist wordt aangepast, geeft schepen T. 
Huyghe de nodige informatie. 
 
 

Leven en reizen 

Sportdienst 

9. Oprichting Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen om na te gaan welke diensten en/of 
activiteiten zouden kunnen worden verzelfstandigd. 
 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de opstart van de 
procedure tot oprichting van een autonoom gemeentebedrijf. 
 
Feiten en context 
 
De gemeente Willebroek heeft grote investeringsprojecten in het vooruitzicht gesteld o.a. in de 
vrijetijdssector 
 
De ambitie voor site De Schalk is een nieuw gecentraliseerd sportcentrum dat ook topsport kan 
faciliteren. 
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Op langere termijn wenst de gemeente Willebroek de brede waaier aan activiteiten en mogelijkheden 
onder te brengen in een ‘Huis van de Vrije Tijd’ dat naast de vestiging op de Schalk ook over 
infrastructuur zal beschikken in het huidige nog te renoveren gemeentehuis. 
 
Juridische grond 
 
Artikel 232 tot en met 244 van het Gemeentedecreet waarin aan een gemeente de mogelijkheid wordt 
geboden een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid op te richten. 
 
Adviezen – argumenten 
 
Zoals hoger reeds aangegeven heeft de gemeente en het OCMW Willebroek (de organisatie 
Willebroek) in de nabije, maar ook iets verdere toekomst aanzienlijke investeringen gepland. Zo wil 
men in een eerste fase een volwaardige culturele en sportieve infrastructuur uitbouwen. Om een 
efficiënte exploitatie en een efficiënt beheer van deze infrastructuur mogelijk te maken en de 
investeringen optimaal te laten renderen, dient zowel de financiële structuur, de exploitatiewijze en de 
fiscale benadering geoptimaliseerd te worden. 
 
Het college van burgemeester en schepenen is er van overtuigd dat de oprichting van een autonoom 
gemeentebedrijf het meest geschikte middel is om deze culturele en sportinfrastructuur te exploiteren 
en te beheren. Dit blijkt meer bepaald uit het verslag van 2 juni 2017 opgemaakt voor het college van 
burgemeester en schepenen, waarin de voor- en nadelen van de beheersvorm ‘autonoom 
gemeentebedrijf’ voor exploitatie van infrastructuren bestemd voor vrijetijdsactiviteiten en organisatie 
van intramurale en extramurale vrijetijdsactiviteiten worden afgewogen. 
De werking van het toekomstig autonoom gemeentebedrijf doet geen afbreuk aan de werking van het 
intern verzelfstandigd agentschap Innova, dat instaat voor het algemene vastgoedbeheer van de 
organisatie Willebroek. 
 
De precieze doelstellingen en activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf en de middelen die de 
gemeente daarvoor ter beschikking stelt, zullen worden vastgelegd in een beheersovereenkomst die 
wordt gesloten tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf na de oprichting ervan.  
 

Besluit: 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Ronald Somers, Claudia 
Ceurstemont, Luc Spiessens, Michel Eeraerts, Herman Moeremans, Seney Ugurlu, Sofie 
Deloof, Lars Van Aken, Irena Hermans 

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 onthouden zich: Georges Meeus, Marc De Laet, Jan Van Lerberghe, Murat 
Oner, Griet Reyntiens, Rudi Kennes, Bart Tas, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Thierry Serrien 

De gemeenteraad beslist :  
 
Artikel 1  
In te stemmen met de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf Willebroek op grond van een 
door het college van burgemeester en schepenen opgemaakt verslag waarin de voor- en de nadelen 
van de externe verzelfstandiging tegen elkaar worden afgewogen en wordt aangetoond dat het beheer 
binnen de rechtspersoonlijkheid van de gemeente niet dezelfde voordelen kan bieden. 
 
Artikel 2 
De statuten van het autonoom gemeentebedrijf Willebroek vast te stellen zoals gevoegd in bijlage. 

 
Raadslid M. De Laet licht toe waarom zijn fractie zich wenst te onthouden. Hij geeft aan dat 
men vandaag over te weinig info beschikt om een goed standpunt te kunnen innemen. 
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Welzijn 

Samenleven 

10. Overeenkomst Kruispuntbank van de sociale Zekerheid: gegevens van mensen die recht 
hebben op verhoogde tegemoetkoming voor toekenning vrijetijdspas 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 25 januari 2011 werd het reglement voor de vrijetijdspas op de 
gemeenteraad goedgekeurd. Hier werd beslist om de vrijetijdspas toe te kennen aan personen die 
genieten van de verhoogde tegemoetkoming van de zorgverzekering. Op dit moment gebeurt dit via 
de verschillende mutualiteiten. Dat betekent dat mensen op verschillende momenten in het jaar (soms 
te laat, afhankelijk van de mutualiteit) de vrijetijdspas ontvangen. We willen dit graag in eigen handen 
nemen. 
 

Feiten en context 

De KSZ biedt gegevens aan over alle personen die gedomicilieerd zijn in Willebroek en die recht 
hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. Hiertoe heeft de gemeente nu al een overeenkomst nr 14/101 inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de KSZ aan de gemeente Willebroek in het kader van de sociale toelage bij 
de vaste kosten voor afvalbeheer.  
 
Het KSZ biedt aan om de huidige overeenkomst uit te breiden zodat we de gegevens die we nu 
ontvangen ook kunnen gebruiken voor de automatische toekenning van de vrijetijdspas (zie bijlage 
voor de nieuwe overeenkomst). 
 

Juridische grond 

- Meerjarenplan: WELZ003002: In Willebroek hebben alle gezinnen toegang tot de 
noodzakelijke middelen en ondersteuning om volwaardig te kunnen participeren aan de 
samenleving WELZ003002015: Alle burgers kunnen hun rechten uitputten 

- Reglement vrijetijdspas 

Adviezen - argumenten 

Met het oog op een vlotte verwerking en toewijzing van de vrijetijdspas is het aangewezen de huidige 
overeenkomst met KSZ nr 14/101 uit te breiden. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Omdat het een uitbreiding betreft van de huidige overeenkomst zijn er aan het verstrekken van de 
gegevens geen extra kosten verbonden. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist om goedkeuring te geven aan de overeenkomst tussen de gemeente 
Willebroek en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met het oog op de verwerking van de 
gegevens van rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming voor toekenning van de 
vrijetijdspas en dit voor de periode 2014-2019. 

 
 
 
 
 



18 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Bouwen en wonen 
 
IVA Innova 
 
Punt wegens hoogdringendheid op de agenda geplaatst, op verzoek van de voorzitter van de 
gemeenteraad, de heer Eddy Moens, overeenkomstig artikel 17 § 2 van het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad. 

 

Aankoop appartementsgebouw Stationsstraat 7 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Sedert 1 januari 2008 werd het IVA INNOVA opgericht, dit met als een der voornaamste 
doelstellingen: ondersteuning en de realisatie van de strategische doelstellingen van de Gemeente;  
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen 
voor de huidige legislatuur: 
 
Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur, 
 
Het project “Willebroek Morgen” en haar deelprojecten zal een belangrijk instrument zijn tot de 
realisatie van hogervermelde strategische doelstelling; 
 
Omgeving bibliotheek: 
Actie LEEF001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In de marge van dit project werden in vorige jaren reeds de pastorij, enkele woningen en de parktuin 
met brouwerijgebouw in de Stationsstraat aangekocht; 
 
  
Feiten en context 
 
In het ontwerp van het project “Willebroek Morgen” werd in het deelproject “zone bibliotheek” vooral 
de nadruk gelegd op ruimtelijke openheid-perspectief en de verbinding met het centrum 
(Stationsstraat - Pastorijstraat - Van Landeghemstraat), een belangrijk aspect hierbij zijn de tuinen van 
de pastorij en Schurmans en het steegje ertussen; 
 
Het IVA INNOVA heeft een actieve rol in het verwerven van onroerende goederen in functie van alle 
gemeentelijke ontwikkelingsprojecten, in casu “Willebroek Morgen”; 
 
In de voorbije jaren werden in uitvoering en realisatie van het deelproject “zone bibliotheek”  de 
pastorij en de woningen Stationsstraat nrs 9, 11, 13 en 15 verworven; 
 
Onlangs werden ook de parktuin met brouwerijgebouw en de kine-woning van de familie Schurmans 
aangekocht; 
 
Teneinde het deelproject “zone bibliotheek” (WM fase 3) in haar geheel te kunnen realiseren dient de 
gemeente ook het appartementsgebouw aan de Stationsstraat 7 te verwerven; 
 
Het IVA heeft in voorbereiding van de verwerving een schattingsverslag van het appartementsgebouw 
Stationsstraat 7 laten opmaken;  
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Het schattingsverslag de dato 5 december 2015 opgemaakt door Landmeetkundig studie- en 
expertisebureau BVBA Jan Foqué  werd vervolgens aan de eigenaar van het appartementsgebouw 
Stationsstraat 7 overgemaakt; 
 
De eigenaar, de heer Kurt Cools, van het appartementsgebouw  Stationsstraat 7 werd tot 
onderhandeling door het IVA uitgenodigd; 
 
Om de rechten van de eigenaar te respecteren werd voorgesteld dat de eigenaar de heer Kurt Cools 
voorgesteld een bijkomend schattingsverslag te laten opstellen; 
 
Daaropvolgende werd op 14 april 2017 door Tom Peeters – Talboom  A. Meersmansdreef 1 te 2870 
Puurs een schattingsverslag opgemaakt; 
 
Overwegende dat de verwerving van dit gebouw de volledige realisatie van het deelproject 
‘centrumpark-bibliotheek” langs de as watertoren-station fase WM 3 mogelijk maakt; 
Op basis van voormelde schattingsverslagen werden met de eigenaar van het appartementsgebouw 
Stationsstraat 7, gekend 1

ste
 afdeling sectie A nr. 784/L onderhandelingen gevoerd; 

 
 
Juridische grond 
 
De nieuwe Gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het mondelinge akkoord aan de verkoop van voormelde appartementsgebouw Stationsstraat 
7 te Willebroek gelegen 1ste afdeling sectie A nr 784/L aan de gemeente Willebroek ten behoeve van 
het openbaar nut (realisatie project WM fase 3); 
 
Gelet op de redelijke voorwaarden die bij deze verkoop bedongen werden: 
 

 De Koper zal aan de huidige huurders de in de woonhuurwet 
voorziene opzeg betekenen. De koper staat aan de huidige huurders 
toe om buiten-na de voorziene opzegperiode het goed nog te blijven 
bezetten dit tot uiterlijk 31 december 2017. 

 Alle kosten met betrekking tot de aankoop, opmaak akte en benodigde 
attesten zijn ten laste van de gemeente Willebroek. 

 
Gelet op het schattingsverslag de dato 11 december 2015 opgemaakt door Landmeetkundig studie- 
en expertisebureau BVBA Jan Foqué; 
 
Gelet op het schattingsverslag de dato 14 april 2017 opgemaakt door Tom Peeters – Talboom  A. 
Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs; 
 
Gelet dat op basis van voormelde schattingsverslagen en van de huidige marktconforme prijzen te 
Willebroek de waarde van het goed  op € 465.000,00 kan geraamd worden; 
 
Overwegende dat bij een onteigeningsprocedure bijkomend  diverse vergoedingen 
(wederbeleggingsvergoeding, wachtintresten, vergoedingen van morele waarde enz…) verschuldigd 
zijn die plusminus- gemiddeld 20,5% bedragen boven op de geschatte waarde; 
 



20 

Rekening houdende met de geschatte waarde en de bijkomende vergoedingen de globale vergoeding 
voor voormelde verwerving van het appartementsgebouw, Stationsstraat 7 alhier, op   € 560.325,00 
kan begroot worden; 
 
Gelet op het ontwerp compromis met voorwaarden ten bedrage van € 560.325,00, ondertekend op 26 
juni 2017 door de eigenaar, Kurt Cools, wonende Cesar Van Kerckhovenstraat 40 te 2880 Bornem, in 
bijlage gevoegd aan dit vertoog; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2610007  Beleidsitem 0610920    Actie : LEEF 001002010 Willebroek morgen fase 3 
 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 105.000,00 +  € 
700.000,00 

Actie: LEEF 001002010 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  560.325,00 AR: 2610007 2017 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de aankoop met voorwaarden van het appartementsgebouw 
Stationsstraat 7 te Willebroek gelegen 1

ste
 afdeling sectie A nr 784/L met een totale oppervlakte van 

+/- 170m²,  in eigendom van de heer Kurt COOLS, Cesar Van Kerckhovenstraat 40 te 2880 Bornem, 
dit tegen de prijs van € 560.325,00; 
  
Artikel 2 :  

goedkeuring te hechten aan het compromis in bijlage en de burgemeester en secretaris te machtigen 
tot ondertekening van dit compromis; 
 
Artikel 3 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
 

Ondersteunende diensten 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Terrorisme, hopelijk nooit in Willebroek 
 
We leven in een nieuwe wereld waar niemand nog langer de ogen kan sluiten voor het terrorisme.  
Wat vroeger in ons land niet voor mogelijk werd gehouden is thans een harde realiteit geworden. Er 
zijn nu eenmaal moslims met middeleeuwse opvattingen die op geen enkele manier in contact staan 
met de Vlaamse of Belgische samenleving, noch met onze Europese waarden. Hun nieuwe identiteit 
is de islam, die ze hier zo radicaal mogelijk verdedigen. Hun radicale islam - en die overheerst helaas 
op een kwartier van onze gemeente, namelijk in Brussel - staat echt contact tussen de diverse 
culturen in de weg. Het is een splijtzwam. 
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Op federaal vlak doen de politie- en veiligheidsdiensten hun uiterste best om de problemen aan te 
pakken. Ouderwetse infiltratie werkt echter al lang niet meer, want geen enkele Belgische flik kan 
doordringen in de extremistische milieus. Ze ruiken hem daar vanop kilometers afstand.  
Daardoor komen extremisten pas in het vizier als het te laat is :   kijk maar naar de aanslag in 
Zaventem en andere. 
  
Het is duidelijk dat we de medewerking nodig hebben van de gematigde moslim en zoals ik reeds een 
kleine 2 jaar geleden via sociale media verklaarde moeten we die mensen de hand reiken. Ik sprak 
toen zelfs van omarmen en de reden hiervan is simpel :   wij hebben hen namelijk nodig om onze 
waarden te kunnen behouden en zij hebben ons nodig om binnen onze waarden te kunnen leven. Het 
zijn die mensen die onze waarden respecteren. 
  
Momenteel worden in de gemeenten Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s) opgericht, met 
mensen met oren en ogen in de straat. Maar,  zoals Minister Jambon verklaarde in de Standaard van 
04/06/2017, kunnen  we op lokaal vlak veel verder gaan. 
 
 
Mijn vraag: 
  
Een “Lokale Integrale Veiligheidscel” is uiteraard de basis, maar ik ben ervan overtuigd dat de 
gematigde moslim actief moet aangespoord worden om moslims met extremistische gedachten door 
te geven aan de bevoegde diensten. Alleen ben ik zeker van dat die mensen zoiets anoniem willen 
doen.  
 
Is het gemeentebestuur daarom de gedachte genegen om vertrouwelijke communicatiekanalen te 
voorzien en kenbaar te maken via pers, scholen, …?  
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

De aanpak van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme staat hoog 

op de internationale, nationale en de lokale agenda. 

 

Dit heeft u kunnen lezen in onze kadernota ‘Integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte preventie’ 

waarmee we met voorsprong op andere steden en gemeenten werk maken van een innovatief, 

preventief en curatief beleid waaronder radicalisering en aanverwanten. In dit handelingskader 

hebben de diensten van onze gemeente en onze politie een duale rol en inzet op de 

gemeenschapsgerichte aanpak. Dit houdt ook in dat door een sterke band met bewoners en alle 

aanwezige bevolkingsgroepen, dus ook de moslimgemeenschap, een vertrouwensband en een veilig 

en vertrouwelijk kader aangereikt is waarbinnen iedereen informatie kan doorgeven aan onze diensten 

van gemeente en politie.  

 

Vanuit de praktijkervaring merkt de politie dat ze voldoende laagdrempelig bereikbaar is om mogelijke 

informatiestromen over radicalisme en extremisme te kunnen vernemen. Bijkomend zijn er 

medewerkers gespecialiseerd opgeleid om de ogen en oren op de straat te zijn en tekenen van 

radicalisering vlug te herkennen om hier verder mee aan de slag te kunnen.  

 

Zoals u terecht stelt is het LIVC de basis voor de terugkoppeling en bestuurlijke coördinatie, zo werkt 

de LIVC ook in Willebroek. Alle bekomen informatie kan in deze multidisciplinaire werking worden 

verrijkt met informatie komende uit scholen, sociale organisaties, gemeentediensten, en anderen.  

 

Vanuit verschillende diensten wordt bijkomend geïnvesteerd in een goede werkrelatie met tal van 

organisaties waaronder ook de vertegenwoordiging van de moslimgemeenschap valt. Dit gebeurt niet 

alleen vanuit de cel ‘diversiteit’ van de politie maar ook vanuit haar reguliere werking.  

 

Eerder dan bijkomende fora te voorzien, geloven we in een verdere uitbouw van deze 

multidisciplinaire werking, eveneens in (voorziene) uitbreiding van protocollen met andere actoren op 

de straat.  
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Er zijn bij gemeente en politie voldoende en diverse kanalen aanwezig waaraan vertrouwelijke 

informatie kan worden gemeld en/of doorgeven waarbij vanzelfsprekend de afscherming van de bron 

of veiligheid van de tipgever noodzakelijk is.  

Conclusie: 

1. Gemeente en Politie hebben binnen hun dagelijkse werking voldoende communicatiekanalen 

die zeer laagdrempelig werken en vertrouwelijke informatie kunnen genereren.     

2. De LIVC blijft de basis voor een multidisciplinaire aanpak van onder andere het fenomeen 

radicalisering en terrorisme.  

3. Eerder dan de creatie van nieuwe informatiekanalen, willen we inzetten op de verdere uitbouw 

van dit LIVC-forum. Op deze manier worden alle betrokken actoren (onderwijs, welzijns- en 

zorgsector, politie, preventie, …) rond de tafel verenigd om aan de slag te blijven.  

 

Er zijn  m.a.w. voldoende kanalen om dit te melden, te signaleren en overleg te plegen in een 

multidisciplinair kader.  

 
  
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) 
 
Bijkomende signalisatie om de verkeersveiligheid te garanderen ter hoogte van de in- en uitrit 
van het Containerpark: een stand van zaken? 
 
Op 21 februari, dus zeggen en schrijven 4 maanden geleden bracht ik reeds dit punt ter sprake. 
Ter herinnering gaat het hier om de uitbreidingswerken die toen gestart waren bij de firma RCT 
Stevedoring en meer bepaald het aanleggen van een buffer die reikt tot aan de in- en uitrit van het 
containerpark aldaar. Mijn vraag en voorstel was om daar een verbeterde signalisatie aan te brengen 
daar auto’s zich tot op het fietspad dienen te begeven om er zich van te vergewissen of ze op een 
veilige manier de Boomsesteenweg op kunnen rijden. Ik melde toen ook dat ik contact opgenomen 
had met de direktie van RCT Stevedoring voor wat de privé in- en uitritten van deze firma betreft. Zij 
hebben ondertussen hun engagement meer dan nagekomen door aan elke kruising bijkomende 
signalisatie te zetten en de eigen en bezoekende chauffeurs een opleiding gegeven om zeker daar 
extra aandacht te hebben voor voetgangers en fietsers. 
Ik moet echter tot op de dag van vandaag vaststellen dat er voor het gedeelte van de gemeente geen 
schot in de zaak lijkt te komen. In tegendeel, vandaag nog kon ik vaststellen (zie foto’s in aparte mail) 
dat het enige “Stop”-bord aan de uitgang voor wagens en vrachtwagens zelfs niet meer zichtbaar is 
door een volledige overwoekering. 
Ik kan dit echt niet appreciëren dat ik vandaag met vaststellen dat een privé-firma blijkbaar meer 
begaan is met de verkeersveilgheid en welzijn van de Willebroekenaars dan een door hen verkozen 
bestuur. 
 
Met aandrang zou ik dan ook aan het Gemeentebestuur willen vragen onmiddellijk werk te maken van 
de creatie van een veilige verkeerssituatie aldaar. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Opdracht werd gegeven aan de gemeentelijke werkplaats om het overhangend groen weg te snoeien 
en het bestaande verkeersbord B5 (STOP) aan te vullen met een onderbord M9 om aan te duiden dat 
fietsers in de twee rijrichtingen rijden op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden. 
Bijkomend zal bekeken worden of de plaatsing van spiegels een meerwaarde voor de 
verkeersveiligheid kan zijn.    
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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) 
 
Verkeersveiligheid Herman Vosstraat. 
 
Ongeveer een maand geleden vond er in de Herman Vosstraat ter hoogte van de Decoratiewinkel 
Pepermans een grondverzakking plaats. Net in het midden van het wegdek. De buurtbewoners aldaar 
verwittigden de hulpdiensten en zetten met eigen middelen (verkeerskegels) de verzakking af. Enkele 
uren later begonnen de bewoners zich stilaan te ergeren aan het feit dat er geen enkele reactie kwam. 
Toen ze me daarover contacteerden heb ik het initiatief genomen om de burgemeester te bellen en 
hem op de hoogte te brengen van de situatie. Mede omdat inmiddels de duisternis inviel en het daar 
een erg gevaarlijke situatie dreigde te worden. Toch duurde het nog enkele uren vooraleer dan vrij laat 
die avond een aantal paaltjes rond de verzakking werden aangebracht. 
Een eerste vraag is dan ook waarom het zo lang moest duren vooraleer iemand ter plaatse kon 
komen om zich van deze gevaarlijke toestand te vergewissen ? 
 
Een tweede punt is dat we nu na een maand nog steeds geen herstelling zien (zelfs niet tijdelijk). 
Ondertussen heb ik vorige week de Schepen van mobiliteit gezien en tot mijn grote verbazing was 
mijnheer Spiessens zelfs niet op de hoogte gebracht. Ik had dan ook begrip voor het feit dat hij niet 
onmiddellijk kon zeggen wanneer de herstelling zou kunnen plaatsvinden. 
Daarom volgende vragen: 
Waarom duurt het zo lang vooraleer deze toch wel gevaarlijke toestand kan worden opgelost? 
Hoe komt het dat, zelfs na een maand, de bevoegde Schepen niet op de hoogte werd gebracht? 
En wellicht de belangrijkste vraag: 
Wanneer zal aan deze gevaarlijke toestand daadwerkelijk iets gedaan worden ? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Na de melding aan onze diensten werd de nodige signalisatie geplaatst (en regelmatig gecontroleerd 
en teruggezet). Met het vermoeden van schade aan de riolering brachten onze medewerkers Pidpa op 
de hoogte met de vraag om dit na te gaan en deze verzakking te herstellen.  
 
Bij voorafgaand onderzoek door Pidpa blijkt dat de verzakking het gevolg te zijn van schade aan de 
riolering, namelijk door een breuk in de aansluiting van een kolk op de riolering, wat een aanzuigeffect 
in de ondergrond veroorzaakte. Voor deze herstellingswerken dienden enkele noodzakelijke 
afstemmingen, voorbereidingen en onderdelen geregeld te worden daar de schade groter was dan 
verwacht. Een aannemer werd aangesteld om deze werken uit te voeren in opdracht van Pidpa, 
tijdens deze werken werd de straat tijdelijk volledig afgesloten voor de uitvoering van de herstelling. 
 
 
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 Ster 
 
Heel kort: wat is de stand van zaken van de verkoop van het gewezen cultureel centrum De Ster op 
vandaag? Waarom is daar weinig “beweging” te bespeuren? 
 
 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 
Op 10 november 2016 werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beroep ingediend tot 
vernietiging van de bouwvergunning, toegekend door de Deputatie bij beslissing dd. 25 augustus 
2016. Inmiddels heeft de RVVB bij beschikking dd. 25 april 2017 aan Gands NV toegelaten tussen te 
komen in die procedure.  
 
De stedenbouwkundige vergunning is dus niet definitief en uitvoerbaar.  
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Desalniettemin heeft de ontwikkelaar haar notaris gevraagd om de ondertekening van de notariële 
aankoopakte te fixeren tegen het einde van de maand augustus 2017. De onderlinge contacten zijn 
erop gericht om de aankoopakte tegen eind augustus te ondertekenen met de voorwaarden die de 
gemeenteraad had gesteld. 
 
 
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) 
 
Ontbreken van fietsstallingen op het marktplein: een herhaling van onze vraag. 
 
Bij de recente “heraanleg” van het marktplein werden alle fietsstallingen weggehaald. Tot op heden 
werden deze niet teruggeplaatst. Bijgevolg kan men, wanneer men met de fiets naar het centrum 
komt, nergens z’n fiets kwijt. 
Waarom werden de fietsstallingen na de “heraanleg” niet teruggeplaatst? 
Komt daar op korte termijn verandering in? Gaan er ook op andere plaatsen in het centrum 
fietsenstallingen worden geplaatst? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Tijdens een rondgang met Lokale Economie en de gemeentelijke werkplaats blijkt dat geen fietsnietjes 
geplaatst kunnen worden zonder dat deze wel voor iets in de weg staan (wekelijkse markt, jaarmarkt, 
kermissen Kanaalfeesten,… ). 
 
Binnen de plannen van de markt, kermissen en evenementen dient een locatie voorzien te worden. 
Voorlopig is opgenomen om aan de kant van de waag (aansluiting stationstraat / A. Van 
Landeghemstraat) fietsstalling te installeren en na te gaan of gelijkaardige wegneembare fietsnietjes 
kunnen geplaatst worden op de markt ten koste van parkeerplaats en hinder bij activiteiten.  
 
Met extra gedane aankopen zullen op korte termijn 7 fietsnietjes worden bijgeplaatst op het A. Van 
Landeghemplein (kant fontein).  Zo kan alvast een deel van de fietsen die daar staan tijdens de 
wekelijkse markt, ‘opgevangen’ worden.  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien,  Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
HEROPWAARDEREN BUURT DE VEERT – ZAVELWEG – DEN BLIJK  
 
Groen Willebroek vraagt naar een gehele heropwaardering van de buurt van De Veert, de Zavelweg 
en vanzelfsprekend park Den Blijk, waar mooie buurtgroenvoorzieningen voor jong en oud mogelijk 
zijn. We gaven dit eerder bij de bevoegde gemeentelijke diensten aan en ze stelden vast dat er zelfs 
op drie plaatsen volop geparkeerd wordt in de groene zones: zowel aan De Veert, op het einde van de 
Zavelweg als in park Den Blijk. Dat kan uiteraard niet. De lokale politie werd gevraagd om op te treden 
en de gemeentelijke diensten zouden de zones opnieuw mooi inzaaien en meteen ook afbakenen. We 
zijn ondertussen ruim twee maanden verder en er is niets gebeurd. 
We zijn ons ervan bewust dat de zone ten zuiden van de spoorweg op termijn grotendeels wordt 
vernieuwd in het kader van Willebroek Morgen en dat het pleintje van De Veert mee is opgenomen in 
fase 4 van dit project. Er werd hiervoor reeds een ontwerp uitgewerkt door het studiebureau. Wanneer 
dus binnen enkele jaren ook deze fase in uitvoering gaat, zou de gehele zone sowieso een behoorlijke 
opfrisbeurt krijgen. Naar onze mening is ondertussen het onderhouden van buurtgroen een evidente 
zaak, idem dito voor het handhaven van een parkeerverbod op perken en parken.  
Naar aanleiding van de gedeeltelijke 'bezetting' van park Den Blijk vond een evaluatie plaats. Groen 
Willebroek blijft van oordeel dat niet aan de voorwaarden van de bezetting werd voldaan: er werd 
onoordeelkundig groen gekapt, ongeoorloofde bouwwerken werden verricht en de sleutel van de 
ijskelders werd niet aan natuurbeschermers overhandigd. Toch vindt het College van Burgemeester 
en Schepenen dat de bezetting mag doorgaan.  
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Wij roepen het College op om de 'bezetter' de afsluiting rond de vijver te laten verwijderen en in 
samenspraak met verschillende buurtbewoners tot een goede uitbating van het park te komen. 
Buurtgroen en -parken moeten er voor iedereen zijn. Den Blijk kan een mooi buurtpark voor alle 
inwoners van Willebroek(-Noord) zijn.  
 
We zijn er ook van overtuigd dat de bouwprojecten aan de Stapelstraat en in de bocht van de Van 
Landeghemstraat en de Boomsesteenweg ongetwijfeld zullen bijdragen aan een vernieuwing van de 
buurt Willebroek-Noord. Het moet echter mogelijk zijn ook nu al wat opfriswerk te verrichten en de 
buurtbewoners tot participatie aan te zetten.  
 
Onze vragen 
1. Wanneer zullen de stroken buurtgroen en park opnieuw worden ingezaaid en afgebakend?  
2. Kreeg de politie de opdracht om extra toe te kijken op het parkeerverbod op perken (De Veert en 
Zavelweg) en in het parkgroen (Den Blijk)?  
3. Is het gemeentebestuur bereid om door middel van buurtparticipatie tot een goede invulling en 
uitbating van park Den Blijk te komen?  
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 

1. Het is momenteel niet mogelijk al te starten met de voorziene herstelmaatregelen en heraanleg 
van de groenperken. De huidige droogte vormen allesbehalve de juiste omstandigheden om in te 
zaaien.  

2. Verder zal handhaving en preventie enige tijd vergen omdat ook een mentaliteitswijziging bij de 
buurtbewoners noodzakelijk lijkt. Er wordt sinds enkele maanden extra toezicht gedaan door de 
politie op het foutief parkeren in deze zones. In eerste instantie kregen de foutparkeerders 
waarschuwingsbericht, nadien volgden daadwerkelijke PV’s om de hardleerse foutparkeerders op 
andere gedachten te brengen. 
Er werden sinds 10/04/17 volgende PV's opgesteld : 

 4 op Boomsesteenweg  

 2 in de Zavelweg 

 5 in de Kraagweg 

 0 op de Veert 
De meeste inbreuken op de grasbermen doen zich 's avonds voor, dus zullen ook de 
interventieploegen daar tijdens de late shifts en de nachtshifts de handhavingsopdracht 
toepassen. 

 
3. Er is geen wijziging van de overeenkomst voorzien na de positieve evaluatie van de huidige 

afspraken, onze diensten informereden ons med de volgende mededeling: 

 Tijdens de evaluatie werd vastgesteld dat er geen onoordeelkundige kappingen 
gebeurden. Een opmerking van de vertegenwoordiger van natuurpunt was trouwens dat 
het nog te dicht begroeid is waardoor sommige boomsoorten onvoldoende kans krijgen en 
dat meer dunningskappingen nodig zijn.  

 Natuurpunt beschikt over de sleutels van de ijskelder. Wat echter wel nog ontbreekt is de 
sleutel van de toegangspoort via Den Blijk. Deze bleek tijdens de evaluatie stuk te zijn en 
de sleutels gingen na vervanging van het slot worden overhandigd. Er werd afgesproken 
dat de sleutel op 28/6/2017 zal worden overhandigd. 

 Er werden bij ons weten geen ongeoorloofde bouwwerken uitgevoerd in dat deel van het 
park. 

Voor de heraanleg en beheer op de lange termijn zal een parkbeheersplan opgesteld worden. 
Hiervoor zijn nog geen budgetten of planning opgemaakt. 
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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) 
 
Voorstel voor uitbreiding van de zone 30 in het centrum 
 
Toen de lente volop losbarste, was er een typisch verschijnsel waar te nemen op onze wegen: het 
stalen ros werd uit de garage gehaald en dus nam het aantal motorrijders flink toe. We hebben niets 
tegen het – al dan niet recreatieve – motorgebruik, maar het aantal decibels in het centrum van onze 
gemeente nam ook flink toe. Met name de as Dendermonsesteenweg – Vredesbrug (en dan vooral de 
Dokters Persoonslaan) is een geliefkoosde strook om al eens flink op te trekken. Buurtbewoners 
formuleerden daaromtrent klachten bij ons.  
 
We konden op de sociale media echter ook berichten lezen van bewoners die kloegen over 
automobilisten die zich in het centrum van onze gemeente (verschillende straten, maar met name 
zeker ook de Groene Laan) op een racebaan waanden. Vooral op avonden en in de weekends ook 
overdag is dit het geval.  
 
Naar onze mening zou een uitbreiding van de zone-30 in het centrum een flinke slok op de borrel 
kunnen schelen: geluidsoverlast van optrekkende motoren kan dan flink verminderen en 
automobilisten zijn er zich dan misschien van bewust dat de pakkans in het centrum vergroot. Op de 
as Dendermondsesteenweg (vanaf lichten watertoren) tot aan de Vredesbrug lijkt dit trouwens een 
evidentie: bij druk verkeer kan je er amper sneller dan dertig, er zijn twee kruispunten met lichten en er 
zijn drie zebrapaden zonder lichten. Ook de Groen Laan komt zeker in aanmerking omdat er zich 
redelijk wat fietsers verplaatsen en er heel wat overgestoken wordt van parkeerstrook naar woningen.  
 
Onze vragen 
1. Is het gemeentebestuur bereid de zone-30 in het centrum uit te breiden om geluidsoverlast en 
roekeloos rijgedrag tegen te gaan?  
2. Kunnen zeker de strook Dendermondsesteenweg – Vredesbrug en de Groene Laan in overweging 
worden genomen om ze zone-30 te maken?  
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
In het kader van de opmaak van een vernieuwend mobiliteitsplan is er een nieuw snelheidsplan 
opgemaakt. Met het voorstel voor de snelheidszones wil het gemeentebestuur een eenduidig en realistisch 
systeem van snelheidsregimes invoeren op het grondgebied van Willebroek met daaraan gekoppeld een 
duidelijke signalisatie.  
 
Hierbij worden drie snelheidsregimes vastgelegd.   
 Het snelheidsregime 30 voor het centrum van de gemeente, de woonwijken en de schoolomgevingen.   
 Het regime 50 voor de belangrijkste invals- en doorgangswegen binnen de bebouwde kom. 
 Het regime 70 voor de verbindingswegen buiten de bebouwde kom van de gemeente, met de enige 

afwijking voor de bovenlokale ringweg met een snelheidsregime van max. 90 km/u.  
Dit snelheidsplan wordt verder geïmplementeerd in het nieuwe mobiliteitsplan.  
 
Het snelheidsplan omvat uitbreidingen van de bestaande zone 30 gebieden in de gemeente. Doorgaans is 
de categorisering van de weg richtinggevend voor het snelheidsregime. De Groene Laan is reeds gelegen 
binnen de bestaande zone 30. De doortocht Dendermondsesteenweg / Dokter Persoonslaan / 
Mechelsesteenweg is een doorgangsweg en voor wegen van deze categorie wordt binnen de bebouwde 
kom het snelheidsregime 50 voorzien. 
 
Raadslid K. Eeraerts hoopt dat 30km/u op een doorstromingsweg niet zal ingevoerd worden, maar 
enkel zone 30 indien nodig. 
 
Raadslid G. Reyntiens vraagt of het niet de bedoeling was om slimme borden te plaatsen. 
 
Schepen L. Spiessens geeft aan dat deze er in de toekomst zullen komen. 
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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) 
 

Vraag extra aandacht voor voetgangers en fietsers (zeker bij werken) 
In mei werd begonnen de werken in de Schoolweg, met name de voetpaden werden opgebroken en 
nutswerken werden verricht. Er werd verstandig besloten om het autoverkeer in de Schoolweg slechts 
in een richting toe te laten. Voor fietsers was de situatie echter onduidelijk. Dit had gevaarlijke situaties 
tot gevolg, mede het gevolg van het feit dat sommige automobilisten zich er niet  van bewust waren 
dat er toch fietsers uit de tegenovergestelde richting konden komen. Trouwens, zelfs in de juiste 
rijrichting blijft de oversteek van de Schoolweg naar het A. Van Landeghemplein gevaarlijk.  
In juni deed zich voor voetgangers omtrent het einde van de Emiel Vanderveldestraat (hoek richting 
watertoren) ook een zeer opmerkelijke situatie voor. Ze werden ter hoogte van de fietsenwinkel met 
borden aangemaand over te steken (begrijpelijk, met de grote bouwwerf die er nu is), maar verderop 
was het voetpad aan de kant die ze moesten aanhouden opgebroken. Zonder enige signalisatie 
werden ze de straat opgestuurd, tussen het drukke autoverkeer richting watertoren.  
Gelukkig was het maar voor een paar dagen en deden er zich geen incidenten voor. Geen sinecure 
met de vele schoolgaande kinderen die er op de gekende momenten passeren.  
Daarnaast merken we met Groen Willebroek op dat voetgangers en fietsers op de kruispunten met 
verkeerslichten in het centrum slechts tien seconden de tijd hebben om over te steken. Met de vele 
schoolgaande jeugd die er passeert, is dat soms onvoldoende om zelfs de wachtenden te laten 
oversteken. Je zal trouwens maar een aarzelend of struikelend kind aan de arm hebben. Opmerkelijk 
is ook dat fietsers die op het fietspad de Overwinningsstraat moeten oversteken richting brug, eerder 
het rode licht te zien krijgen dan de automobilisten; het zou net andersom moeten zijn.  
Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaruit blijkt dat er meer aandacht voor voetgangers en fietsers 
nodig is, zeker in een levendig centrum met vele scholieren en winkelenden. We hadden trouwens 
ook het gemis aan fietsenparking op het De Naeyerplein kunnen noemen, maar we zijn er zeker van 
dat dit vlug zal worden opgelost.    
Onze vragen 
1. Kan het gemeentebestuur ervoor zorgen dat bij werken de gepaste signalisatie wordt voorzien om 
aan te geven waar voetgangers en fietsers zich kunnen (of mogen) verplaatsen?  
2. Kunnen de verkeerslichten (misschien op slimme wijze) zodanig worden afgesteld dat voetgangers 
en fietsers ruim voldoende tijd hebben om over te steken? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Tijdens de wegenis- en rioleringswerken gelden steeds een aantal minder hinder maatregelen. Enkele 
daarvan zijn specifiek gericht op de voetgangers. Zo wordt er door Pidpa (en Aquafin) bijvoorbeeld 
steeds naar gestreefd om tijdens de rioleringswerken de voetpaden zo lang mogelijk te behouden en 
pas in laatste instantie op te breken. Uiteraard is dat niet altijd even evident, zeker niet wanneer 
meerdere partijen tegelijk aan het werk zijn zoals in de Schoolweg. De maatregel van 
eenrichtingsverkeer in de schoolweg was een van die maatregelen om het verkeer daar te halveren 
en ruimte te geven aan voetgangers en fietsers.  
De gemeente zal zijn coördinerende rol spelen, en zal de nutsbedrijven die werkten in de Schoolweg 
nog eens wijzen op het belang ook tijdens hun voorbereidende werken voldoende aandacht te 
besteden aan voetgangers en fietsers.  
 
Dit gebeurt bijvoorbeeld al standaard bij de aanvraag tot werkvergunningen. Zo werden recent heel 
wat werken uitgevoerd ter hoogte van de Mechelsesteenweg, aan de verkaveling De Naeyer. Daarbij 
werd aan de nutsbedrijven telkens opgelegd om een strook te voorzien voor de omleiding van 
voetgangers en fietsers.  Het wagenverkeer werd daarbij geregeld aan de hand van 
verkeerslichten.  Dit en andere voorbeelden wijzen er op dat er zeker al heel wat aandacht wordt 
besteed aan de zwakke weggebruiker bij wegeniswerken. Hinder is echter nooit volledig uit te sluiten. 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
De verkeerslichten werden meermaals bijgesteld en zijn (slim) afgesteld en voorzien van de nodige 
tijd voor het oversteken van fietsers en voetgangers. 
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Leven en reizen 

Sportdienst 

13. Toelage Belgisch kampioenschap zwemmen Hazewinkel 26/27 augustus 2017 

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

 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Jaarlijks organiseert de Verenigde Willebroekse zwemclub het Belgisch kampioenschap zwemmen 
25,10,7,5 en 5 km op het domein Hazewinkel ( met wedstrijden voor het nationaal klassement 1 en 2 
km). 
Tot voor de fusie van de brandweer werd kosteloos voor de veiligheid ingestaan (werd beschouwd als 
een oefening), maar voortaan worden de kosten door de nieuwe brandweerzone aangerekend. 
In dit geval lopen zij op tot € 3.630,00 hetgeen onbetaalbaar is voor de VZW en bijgevolg de 
organisatie op het grondgebied van Willebroek in het gedrang brengt. 
Een offerte van private diensten werd gevraagd, waardoor het bedrag wellicht kan worden gehalveerd. 
Niettemin blijft dit ook voor de organisatoren ene onoverkomelijke bijkomende kost. 

Feiten en context 

Door de fusie van de brandweer worden voortaan alle prestaties van de brandweerdiensten aan de 
organisatoren van evenementen aangerekend.  
Een aantal van die evenementen dragen bij tot de uitstraling van Willebroek en het lijkt aangewezen 
een reglementering uit te werken waarbij deze kosten voor preventie onder bepaalde voorwaarden 
gedeeltelijk worden betoelaagd. 
In afwachting dat een subsidiereglement aan de gemeenteraad wordt voorgelegd kan voor de 
organisatie van het zwemkampioenschap 2017 een éénmalige toelage worden toegekend. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet artikel 42 
Wet 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. 
 
Advies 
Beleidsplan: 
VRIJ001 BELEIDSDOELSTELLING: EEN GEDIVERSIFIEERD EN KWALITEITSVOL 
VRIJETIJDSAANBOD GEEFT ELKE INWONER EN BEZOEKERS DE KANS OM AAN HET 
MAATSCHAPPELIJKE LEVEN TE PARTICIPEREN  
We investeren in kwaliteit in vrije tijd. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en 
een goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We zorgen voor een divers 
activiteitenaanbod voor sport, cultuur, jeugd & toerisme gedurende het ganse jaar, verspreid 
over de hele gemeente. We bieden het jaar rond uiteenlopende evenementen aan, waar lokale 
artiesten en handelaars kansen krijgen. Met het accommodatiebeleid worden de activiteiten op 
het terrein van vrije tijd en welzijn effectief en efficiënt gehuisvest. 
 
Actieplan VRIJ001003: Aanbieden van een eigen sportaanbod en samenwerking met externe 
partners  
We willen Willebroekenaars stimuleren meer te bewegen. Daarom streven we naar een breed 
gedragen, kwalitatief ‘Sport voor Allen – beleid. Goed aangeduide routes en knooppunten 
horen daarbij, net als een programma voor de Willebroekse scholen. De invulling van het 
sportaanbod gebeurt in samenwerking met externe partners en de lokale sportclubs. We 
zorgen ook voor een kwalitatieve sportinfrastructuur en voor zwemmogelijkheden voor 
inwoners, scholen en sportclubs. Via Buurtsport (streetaction) brengen we de sport tot bij de 
jongeren in de wijk. Tweejaarlijks zorgen we voor een eigen Willebroeks sportevenement 
(dwars door Willebroek). 
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Actieplan VRIJ001001: Ondersteunen sport-, jeugd- en culturele verenigingen  
We willen van onze gemeente een gemeenschap maken en zetten sterk in op het sociaal 
weefsel, op de verenigingen en de vrijwilligers. Want zij brengen mensen, jong en oud, samen 
en geven binding aan de buurt. We zorgen voor financiële ondersteuning, begeleiding en een 
goede accommodatie voor de Willebroekse verenigingen. We ondersteunen verenigingen die 
oog hebben voor diversiteit en zetten in op samenwerking tussen verenigingen onderling. Het 
subsidiebeleid zullen we evalueren en aanpassen aan de nieuwe beleidsdoelstellingen, maar 
blijft gericht op kwaliteit en jeugdbegeleiding 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

75% van de voorgelegde factuur met een maximum van € 1.500,00. 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist: 
 
Artikel 1  
Aan de VZW Verenigde Willebroekse Zwemclub, p/a Capt. Trippstraat 38 te Willebroek een toelage 
toe te kennen van 75% van de voorgelegde factuur, met een maximum van € 1.500,00 als bijdrage 
voor de kosten verbonden aan preventieve acties ( bijstand op het water, medische permanentie..) 
voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap in het domein Hazewinkel in augustus 2017. 
 
Artikel 2 
Aan het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven een subsidiereglement aan de 
raad voor te leggen waarbij wordt tegemoet gekomen aan de kosten die organisatoren van  
evenementen te Willebroek moeten ten laste nemen voor opgelegde  veiligheidsmaatregelen. 
 
 
  
 
 
 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Waarnemend secretaris Voorzitter 


