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GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2016 

NOTULEN 

AGENDA 

Openbare zitting : 
 
01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Centrale Administratie - Politie - Goedkeuring aanpassing 

artikel 128 Algemene Bestuurlijke Politieverordening 

03 Ondersteunende diensten - Brandweer - Overdracht roerende goederen van de 

gemeente Willebroek naar Hulpverleningszone Rivierenland 

04 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - KWZI Klein-Willebroek - goedkeuring 

ontwerpdossier 

05 Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Willebroek Morgen fase 3 - goedkeuring 

ontwerpdossier 

06 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Vastleggen rooilijnen en weguitrusting 

nieuwe wegenis V2016/0002 

07 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Zaak der wegen / uitrusting van de weg 

B2016/0103 - heraanleg Schoolweg / Stationsstraat 

08 Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Voorlopige vaststelling tot afschaffing 

buurtweg nr. 33 

09 Bouwen en Wonen - Iva Innova - Desaffectatie rand perceel projectontwikkeling hoek 

Schoolweg 

 
 
Punten 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. 
 
Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging vertegenwoordiger raad van bestuur 
voor Volkshuisvesting 
 
Bouwen en Wonen - IVA INNOVA - Verkavelingsacte site De Naeyer 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
BRANDWEERKAZERNE MECHELEN EN WILLEBROEK 
 



 GR 27092016 - Notulen 

2 
 

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

GROEPSAANKOOP  VAN ELEKTRISCHE FIETSEN MET IGEMO 

 

AANBOD TOT PLAATSEN VAN LAADPUNTEN VOOR BATTERIJEN DOOR EANDIS 

 
VRAAG TOT VERWIJDEREN HINDERLIJK PAALTJE BUURTWEG MOLENSTRAAT – 
BROUWERIJSTRAAT 
 
VERLICHTING VOETBALTERREINEN FC BLAASVELD 
 
DIERENWELZIJN VERHOGEN DOOR GEBLOKSTAARTE PAARDEN OP JAARMARKT TE WEREN 
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GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2016 

 

NOTULEN 

 

 
Aanwezig : M.M. Moens Eddy,  voorzitter; Bevers Eddy, burgemeester ; Huyghe Tinneke, 
Vanwelkenhuysen Frank, Somers Ronald, Ceurstemont Claudia, Spiessens Luc, Bradt Maaike, 
schepenen ; Meeus Georges, De Laet Marc, Van Lerberghe Jan, Oner Murat, Reyntiens Griet, 
Eeraerts Kevin, Eeraerts Michel, Moens Anita, Kennes Rudi, Tas Bart, Moeremans Herman, Ugurlu 
Seney, Deloof Sofie, Moerenhout Ronald, De Smedt Dirk, Dezaeger Nils, Van Aken Lars, Serrien 
Thierry, raadsleden en Bauwens Herman, secretaris. 
Reinilde Van Moer, voorzitter OCMW (niet-stemgerechtigd) 
 
Verontschuldigd : Hermans Irena, raadslid 
 

Raadslid Jan Van Lerberghe wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 

 

Raadslid Meeus Georges komt de raadzaal binnen bij punt 3. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

Dhr. Eddy Moens, voorzitter opent de gemeenteraad te 20:00. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

  
 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 

23 augustus 2016. 

 

Raadslid De Laet informeert naar zijn voordracht in de maand mei van  Frans Violet als 

ereburger van onze gemeente.  

Schepen Bradt antwoordt dat de cultuurraad een positief advies heeft gegeven en een voorstel 

vermoedelijk in de raad van oktober kan worden behandeld.  

 

Eenparig akkoord  

 

 

 

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale Administratie - Politie - Goedkeuring  
           aanpassing artikel 128 Algemene Bestuurlijke Politieverordening 

  
 
Motivering 
 
Gemeenteraad van Mechelen 28-06-2016 toegevoegd punt 51bis Voorstel H. Keldermans Aanpassen 
artikel 128 ABP Mechelen en Willebroek. Punt werd verdaagd met engagement burgemeester om 
verder juridisch te onderzoeken of er een gewijzigde juridische rechtspraak is in verband met vrije 
meningsuiting en vrijheid van manifestaties. Indien er gewijzigde rechtspraak is, dient het voorstel 
administratief benaderd te worden met een voorstel tot aanpassing (via college) aan de gemeenteraad 
(opdracht voor preventie en veiligheid). 
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Feiten en context 
 
De dienst preventie en veiligheid van de stad Mechelen heeft juridische bronnen geraadpleegd ( ook 
via de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) om na te gaan welke (actuele) 
rechtspraak er voorhanden is met betrekking tot de verspreiding van pamfletten op de openbare weg 
in relatie tot de vrijheid van meningsuiting en andere grondwettelijke rechten. 
 
Dit onderzoek komt uit bij twee zeer relevante doch niet gelijklopende arresten van het Hof van 
Cassatie enerzijds en de Raad van State anderzijds. We overlopen de kernpunten (lees: gevolgen van 
de arresten op vlak van maatregelen die de gemeente kan nemen met betrekking tot verspreiding 
pamfletten op de openbare weg) uit beide arresten: 
 

1) Cassatiearrest “Procureur des Konings te Namen/C. Harcq” van 29, oktober 1973 
 
Artikel 19 van de Grondwet (GW) waarborgt de vrijheid voor burgers om op elk gebied hun mening te 
uiten en laat de overheid niet toe om de uitoefening van die vrijheid te onderwerpen aan een 
voorafgaande controle van de meningen die zullen geuit worden. Artikel 19 verleent volgens cassatie 
echter niet de onbeperkte vrijheid om van de openbare weg gebruik te maken, zelfs niet met het oog 
op de uitoefening van hun recht op vrije meningsuiting. 
 
Artikel 25 van de GW garandeert de vrijheid van drukpers. De onbeperkte vrijheid om drukwerken te 
verdelen of te verkopen op de openbare weg is echter op generlei wijze een uitvloeisel van de 
drukpersvrijheid. Integendeel blijkt zowel uit de tweede alinea van artikel 26 van de GW als uit de 
voorbereidende werken dat de auteurs van de GW het gebruik van de openbare weg afhankelijk 
hebben willen maken van het respect voor de politiewetten en reglementen die ter uitvoering van de 
politiewetten genomen worden. 
 
Op grond van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet (NGW) is de gemeente belast met het nemen van de 
nodige maatregelen om ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie, met name over 
de zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare wegen en plaatsen en openbare 
gebouwen. De verdeling van pamfletten op de openbare weg kan, op sommige plaatsen of op 
bepaalde ogenblikken, het verkeer belemmeren, de rust van de inwoners verstoren, de zindelijkheid 
van de wegen schaden en zelfs verkeersopstoppingen veroorzaken. Door de verdeling van pamfletten 
aan een voorafgaand verlof te onderwerpen met het oogmerk de voornoemde hinder te voorkomen, 
schendt volgens Cassatie de gemeente noch artikelen 19 en 25 van de GW, noch enige andere 
wettelijke of verdragsbepaling. 
 
 

2) Arrest Raad van State “Van Der Vinck e.a/stad Antwerpen” van 18 mei 1999 
 
Volgens artikel 19 GW is vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten gewaarborgd, behoudens 
bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheid worden 
gepleegd. Deze vrijheid staat op volstrekt gelijke voet met de vrijheid van eredienst en de vrije 
openbare uitoefening ervan. Volgens artikel 25 van de GW is de drukpers vrij en kan censuur nooit 
worden ingevoerd en kan geen borgstelling worden geëist. 
Geen van deze twee bepalingen staat volgens de RVSt de overheid uitdrukkelijk toe om de 
uitoefening van het betrokken recht aan preventieve maatregelen te onderwerpen, ook al stellen zij 
evenmin een uitdrukkelijk algemeen verbod van dergelijke maatregelen in, zoals dat wel het geval is in 
artikel 27 GW ten aanzien van recht van vereniging. 
Preventieve maatregelen kunnen hierin worden gekenmerkt dat zij bepaalde voorwaarden, of 
formaliteiten opleggen waaraan moet zijn voldaan vooraleer het desbetreffende recht in de praktijk 
kan worden uitgeoefend, afgezien van de vraag of van de vrijheid misbruik wordt gemaakt of kan 
worden gemaakt, en dat het niet nakomen van de voorwaarden op zich een strafbaar feit uitmaakt. 
 
Artikel 25 van de GW formuleert het verbod om bepaalde in die zin als preventief te definiëren 
maatregelen uit te vaardigen (censuur en borgstelling), terwijl artikel 26 GW de preventieve maatregel 
van het voorafgaand verlof verbiedt, voor zover recht niet open lucht wordt uitgeoefend. 
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Ook uit de bewoordingen van artikel 19 kan worden afgeleid dat preventieve maatregelen verboden 
zijn, zelfs als de vrijheid van eredienst en menigsuiting op openbare plaatsen worden uitgeoefend; dat 
artikel heeft het immers over de vrije openbare uitoefening van de eredienst, waarmee de vrijheid van 
meningsuiting wordt gelijkgesteld, alsook een bestraffing die wordt beperkt tot de misdrijven welke ter 
gelegenheid van het gebruikmaken van de vrijheden worden begaan. Met dat laatste worden 
repressieve maatregelen bedoeld, een categorie maatregelen welke traditioneel tegenover de 
preventieve maatregelen worden gesteld. 
De bevoegde overheden kunnen aan de uitoefening van deze vrijheden bepaalde voorwaarden 
verbinden, voorzover deze niet het kenmerk van preventieve maatregelen vertonen. 
 
Volgens de RVSt mag de gemeente noch een voorafgaande toelating noch een melding 
voorschrijven.  
 
Opmerkelijk is dat het arrest ook stelde dat een meldingsplicht voor commerciële bedelingen van 
geschriften en voorwerpen ook als niet-toegelaten preventieve maatregel moet beschouwd worden en 
dus niet kan. De opwerping dat het louter om commerciële geschriften gaat is daarbij volgens de RVSt 
niet relevant omdat deze niet van grondwettelijke persvrijheid en vrijheid van menigsuiting zijn 
uitgesloten, vervolgens omdat ook het gevaar niet denkbeeldig is dat de administratieve overheid zich 
een oordeel over het al dan niet commercieel karakter of over de inhoud van bepaalde geschriften zal 
aanmatigen. 
 
Wat volgende RVSt wél kan zijn niet-preventieve voorwaarden opleggen om bijvoorbeeld de netheid 
van de openbare weg te bewaken voorzover deze niet onevenredig zijn met nagestreefde doel. 
Concreet vermeldt de RVSt volgende mogelijke voorwaarden: verbod folders aan te brengen op 
voorruit van geparkeerde wagens en verplichting van iedere bedeler om zich te laten vergezellen van 
een opraper. Deze maatregelen zijn niet preventief omdat pas op moment van de uitdeling zelf kan 
worden vastgesteld of het verbod overtreden wordt. 
 
 
Juridische grond 
 
Grondwet artikel 19,25,26 
Nieuwe Gemeentewet artikel 119 en 135 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Artikel 128 van de ABP Mechelen-Willebroek is momenteel geformuleerd als volgt: 
 
Artikel 128. Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de 
openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Naar aanleiding van de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, 
tegengehouden of aangegrepen. 
 
 
Indien het bestuur zich wenst te conformeren aan de – meer recente – rechtspraak van de RVSt dan 
dient de voorziene voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester te worden geschrapt. Dit 
is immers duidelijk een preventieve maatregel die volgens arrest RVSt niet meer mogelijk is. 
Het tweede deel over lastig vallen bij uitdeling kan m.i blijven staan omdat dit duidelijk een niet 
preventieve maatregel is. 
 
Bij een aanpassing van artikel 128 verdient het tevens aanbeveling om in vergelijking met een aantal 
andere (centrum)-steden en de suggesties die de RVSt zelf vermeldde in vermeld arrest, een aantal 
bijkomende niet-preventieve voorwaarden op te nemen die bijdragen tot het tegengaan van overlast 
bij het uitdelen van geschriften en voorwerpen, zoals bijvoorbeeld: 
 

 Iedere verdeler moet zelf of via een helper onmiddellijk de weggeworpen exemplaren of 
voorwerpen oprapen die het publiek in de omgeving achterliet 

 Verbod om geschriften en voorwerpen te plaatsen op geparkeerde voertuigen 
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Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van artikel 128 van de Algemene 
Bestuurlijke Politieverordening. Dit punt werd besproken in zitting van het college van burgemeester en 
schepenen van 9 september 2016. 
 
Artikel 1 
 
Huidige tekst: 
 
Artikel 128. Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften in de 
openbare ruimte uit te delen zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 
 
Naar aanleiding van de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, 
tegengehouden of aangegrepen. 
 
Nieuwe tekst: 
 
Artikel 128. Naar aanleiding van de  uitdeling van kosteloze producten, voorwerpen, drukwerken of 
geschriften in de openbare ruimte mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, 
tegengehouden of aangegrepen. 
 
§2. Iedere verdeler moet zelf of via een helper onmiddellijk de weggeworpen exemplaren of 
voorwerpen oprapen die het publiek in de omgeving achterliet. 
 
§3. Producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften mogen niet zonder voorafgaandelijke toelating 
worden geplaatst op geparkeerde voertuigen. 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2016. 
 
Artikel 3 
 
Een afschrift van dit besluit en een nieuwe gecoördineerde versie van de ABP wordt verzonden aan 
de griffies van rechtbank van eerste aanleg en politierechtbank. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

03   :   Ondersteunende diensten - Brandweer - Overdracht roerende goederen van de  
            gemeente Willebroek naar Hulpverleningszone Rivierenland 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Vanaf 1 januari 2015 werd Hulpverleningszone Rivierenland actief op basis van de wet van Civiele Veiligheid 
van 15 mei 2007; 
Deze wet voorziet dat de roerende goederen die bij de gemeenten in gebruik waren door de brandweer bij 
opstart van de zone van rechtswege naar de zone werden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden 
en met inbegrip van de eraan verbonden lasten en verplichtingen.   
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Gemeenten die in het verleden beschermd werden door een centrumgemeente, kunnen geen aanspraak 
maken op enige inbreng van de goederen.  Dit werd afgestemd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Het KB ter uitvoering van deze bepalingen bepaalt dat de gemeenten die goederen overdragen en de zone 
een akkoord kunnen sluiten over de waarde.  Er werden in het KB schattingsregels bepaald indien de 
gemeenten niet tot een akkoord komen. 
De inventaris werd opgemaakt op datum van 31 december 2014, zoals bepaald in het KB. 
 
De zoneraad van 4 december 2015 nam akte van het voorstel, om voor de roerende goederen alleen de 
voertuigen met een restwaarde van minimaal 75.000 euro na lineaire afschrijving op 10 jaar en na 
verrekening van de eventuele overheidssubsidie te vergoeden aan de gemeenten tegen de restwaarde. 
 
De zoneraad van 13 mei 2016 keurde enerzijds de valorisatietabel van de overdracht van de roerende 
goederen goed en anderzijds de modaliteiten van de financiering door de hulpverleningszone. 
 
 
Juridische grond 
 

 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 

 KB van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de 
roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de 
opdrachten van de brandweerdiensten 

 
 
Adviezen  
 
Op basis van de krijtlijnen bepaald door de zoneraad bedraagt de totale compensatie voor de overdracht van 
de roerende goederen 3.937.736 euro voor de volledige zone. 
 
Goederen die niet zijn opgenomen in de valorisatietabel worden OM NIET ingebracht in de inventaris van 
hulpverleningszone Rivierenland en dit in de staat zoals ze zich bevinden met alle gekende en ongekende 
gebreken en eventuele lopende onderhoudscontracten. 
 
Voor de gemeente Willebroek is volgende compensatie voorzien inde valorisatietabel : 
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De extra uitgaven voor de zone betekenen dat alle gemeenten extra dotatie zullen moeten betalen volgens de 
goedgekeurde verdeelsleutel 
 

 
%  dotatie Waarde Aandeel gemeenten  

  
voertuigen in extra uitgave  

    Aartselaar 3,49 
 

137.426,99 

Berlaar 2,17 174.056 85.448,87 

Bonheiden 3,56 
 

140.183,40 

Bornem 5,11 513.467 201.218,31 

Boom 4,34 278.208 170.897,74 

Duffel 4,2 316.568 165.384,91 

Heist-op-den-Berg 10,43 301.567 410,705,86 

Hemiksem 2,52 189.478 99.230,95 

Lier 8,44 528.872 332.344,92 

Mechelen 24,37 486.750 959,626,26 

Nijlen 4,03 229.417 158.690,76 

Niel 1,76 275.561 69.304,15 

Putte 3,72 185.689 146.483,78 

Puurs 4,18 458.103 164.597,36 

Rumst 3,11 
 

122.463,59 

Schelle 2,01 
 

79.148,49 

Sint-Amands 1,52 
 

59.853,59 

Sint-Katelijne-Waver 5,01 
 

197.280,57 

Willebroek 6,03   237.445,48 

  
3.937.736 3.937.736 

 
De hulpverleningszone plant om het globale bedrag dat nodig is om alle overdrachten van roerende goederen 
te vergoeden, te lenen met een looptijd gelijk aan de gemiddelde gewogen resterende afschrijvingsduur van 
de te vergoeden activa, nl. 7 jaar. 
 
Daardoor zal de jaarlijkse exploitatiedotatie van elke gemeente van de zone verhogen met hun aandeel in de 
leningslast van deze lening, berekend volgens de verdeelsleutel die geldt voor de gemeentelijke dotaties.  De 
jaarlijkse leningslast van de lening wordt geraamd op 581.000 euro.  Het aandeel van de gemeente 
Willebroek hierin bedraagt 6,03 % of jaarlijks 35.034 euro gedurende 7 jaar. 
 
De zone laat evenwel de keuze aan elke gemeente om haar aandeel in de extra uitgave ineens in 2016 te 
betalen via een investeringstoelage in plaats van via een aandeel in extra leningslast.  Als gemeenten 
daarvoor opteren vermindert het te lenen bedrag, wat elke gemeente ten goede komt via verminderde 
rentelasten. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Bijkomende investeringsdotatie van 245.240,00 te voorzien in de budgetwijziging. 
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Besluit :   
 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad keurt het voorstel van de hulpverleningszone Rivierenland goed over de compensatie van 
de overdracht van rechtswege op 1 januari 2015 van de roerende goederen van de gemeente, dienstig voor 
de brandweerwerking : er is alleen een compensatie voor de restwaarde van voertuigen voor zover die 
minimaal 75.000 euro na lineaire afschrijving op 10 jaar en na verrekening van de eventuele 
overheidssubsidie bedraagt. 
 
Artikel 2 :  
Deze compensatie bedraagt voor de gemeente Willebroek 0 euro. De hulpverleningszone zal geen 
compensatie uitbetalen. 
 
Artikel 3 :  
De gemeente opteert ervoor om het bedrag van haar aandeel in de extra uitgave van de zone, nl. 
245.240 euro ineens te betalen in 2016 via een extra investeringsdotatie die voorzien wordt in 
budgetwijziging 2016: 
 
Artikel 4 :  
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de zonesecretaris van  Hulpverleningszone 
Rivierenland. 
 
Raadslid De Laet heeft in de commissie reeds zijn verwondering laten blijken over dit dossier. 
Hij heeft zelf nagevraagd hoe de andere zones de overdracht van de roerende goederen 
hebben geregeld. Zij doen dat door een kosteloze overdracht.  
Hier worden diegenen die nog in laatste instantie hebben geïnvesteerd beloond , 
niettegenstaande zij vooraf wisten dat een fusie in het zicht was en dat tot gevolg zou hebben 
dat het teveel aan brandweermateriaal nog zou toenemen. 
Willebroek krijgt nu geen betaling voor zijn materieel dat 7 jaar in gebruik is en moet voor de 
nieuwe, vooral wagens, van andere gemeenten bijbetalen. 
In de commissie stelde men dat een regeling altijd goede en slechte kanten heeft, maar 
waarom dan anders handelen dan in andere zones en diegenen belonen die bewust geen 
gevolg hebben gegeven aan de oproep van de gouverneur om in functie van de fusie zich 
terughoudend op te stellen met de investeringen. 
 
Voor de burgemeester gooit het raadslid alles op een hoopje. 
Het voorstel van besluit is de weergave van een politieke consensus   
Willebroek zal 237.445,48 € betalen, een zeer verantwoorde uitgave! 
Het is een politieke keuze om de overname van roerende en onroerende goederen een 
financiële afwikkeling te geven. De bekomen consensus is voor Willebroek een uitstekende 
overeenkomst (zie punt B hieronder).   
In andere hulpverleningszones zorgt het ‘om niet’ (weg)geven van roerende en onroerende ook 
voor discussies, zelfs tot een financiële last.  
Een consensus vinden was een complex en lang traject maar in een constructieve sfeer: 
- 19 BGMs 
- Elke kazerne verschillend (te groot, te klein, teveel dit, te weinig dat)  
- Beschermde gemeenten betaalden ook bijdrages  
A./ Vaststelling: 
• Brandweer Willebroek heeft als bijna enige post oud materieel in bezit. 
o Er is heel weinig geïnvesteerd in het verleden tov andere posten. 
B./ Inhoudelijke afwikkeling v/d onderhandeling: 
• Huur: 193.500€ (vanaf 2016 ipv 2017) 
• De zone neemt voor zijn rekening:  
o de nieuwe pompwagen (beslissing prézoneraad 2014) 

 aankoop ca. 310.000€ (75% FOD & 25% ZONE= 77.500€) 
o én de nieuwe ziekenwagen (+120.000 € = 100% ZONE) 
• Bepaling limiet v/d restwaarde is in de onderhandeling gezet vanaf 75.000 € 
o Indien minder dan moet Willebroek veel meer bijdragen. 
• Mogelijks levert efficiëntiewinst moderner/nieuwer materieel op voor de post Willebroek 
door verschuivingen materieel. 
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 De enige gemeente die moet opdraaien voor een ‘te late’ aankoop is Boom 

(ladderwagen).  
 Alle andere gemeenten/steden hebben verantwoorde investeringen gedaan. 

 
Het is een solidariteitsproject ten gunste van onze inwoners 
 
De financiële vertaling van het resultaat (consensus): 
+237.445,.. € 
- 193.500,.. € = subTTL    43.945 € 
-   77.500,.. € = subTTL   -33.554 € 
- 120.000,.. € = subTTL -153.55 ( in het voordeel van Willebroek). 
 
Voor het raadslid klopt het niet dat men de laatste jaren niet heeft geïnvesteerd. Willebroek 
heeft bijvoorbeeld altijd gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot betoelaging van de federale 
overheid. De aangekochte wagens zijn nog niet zo oud. Hij vindt het nog steeds vreemd dat 
diegenen die net voor de fusies nog investeren worden beloond. Er worden ook andere 
argumenten in het debat gebruikt die hij niet kan controleren. Nu liggen alleen de gegevens 
voor die te maken hebben met de overdracht van de roerende goederen. Andere afspraken zijn 
nog niet besproken in de gemeenteraden en zijn hem dus niet gekend. Hij hoopt dat de 
brandweer er beter van afkomt maar verwijst naar de fusie van de politiediensten waar men 
nog altijd aan het wachten is op een bedrag dat aan de gemeente zou worden gestort. 
 
De burgemeester repliceert dat het raadslid zijn standpunt heeft maar de gegevens komen uit 
beslissingen van de zoneraad. In de andere zones blijft door de overdracht om niet steeds een 
financiële last bij alle gemeenten. Dat is een mes dat snijdt aan beide kanten. De regelingen in 
de brandweerzone zijn een goede zaak voor Willebroek. 
 
Het raadslid wil graag de dossiers en de cijfers inzien. 
 
De burgemeester zal die aan de brandweerzone vragen en aan het raadslid bezorgen. Hij heeft 
er geen probleem mee om de dossiers van de brandweerzone open en transparant aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
 
17 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / Groen / Vlaams Belang) 
 9 stemmen tegen (sp.a) 
 
 
 

04   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - KWZI Klein-Willebroek - goedkeuring  
           ontwerpdossier 

  
 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning werd de heraanleg van een aantal straten in Klein-Willebroek voorzien, dit naar 
aanleiding van het grote afkoppelingsproject van Pidpa en Aquafin en de bouw van een KWZI te Klein-
Willebroek.  De gemeente wenst van die gelegenheid gebruik te maken om de Schoolstraat, Volksstraat, 
Dwarsdijk en een deel van de Antwerpsesteenweg te vernieuwen. 
 
In de gemeenteraad van 24 september 2013 werd goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst 
met Pidpa en Aquafin, inclusief het addendum met betrekking tot de ontwerpopdracht (Talboom), voor het 
uitwerken van het ontwerp voor dit project. 
 
 
Feiten en context 
 
Nu wordt ook het definitief ontwerpdossier voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van dit project ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
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Het ingediende ontwerpdossier kwam tot stand na de nodige overlegmomenten met diverse betrokken 
partijen, alsook na een eerste voorstelling van het project aan de bewoners.  De opmerkingen die tijdens deze 
overlegmomenten werden geformuleerd alsook de suggesties van de bewoners werden voor zover 
integreerbaar in het ontwerp weerhouden/verwerkt. 
 
De nieuwe raming ligt aanzienlijk lager dan de initiële raming en bedraagt voor het gemeentelijk aandeel € 
121.235,01 excl. btw.  Inclusief btw, erelonen, meerwerken,… kan dit bedrag oplopen tot circa € 175.000,00, 
ruim € 100.000,00 onder de initiële raming van € 275.000,00.   
Er is geen derdebetalersregeling van toepassing aangezien het project wordt uitgevoerd met rechtstreekse 
subsidiëring vanuit de VMM. 
 
Het budget voor dit project kan met andere woorden verlaagd worden.  Dit vrijgekomen budget kan gebruikt 
worden voor het project Willebroek Morgen fase 3, waarvoor de definitieve raming aanzienlijk hoger ligt dan 
de initiële. 
 
Bij de begrotingsopmaak zal rekening gehouden worden met de nieuwe raming.  
 
 
Juridische grond 
 
In de gemeenteraad van 24 september 2013 werd goedkeuring gehecht aan de samenwerkingsovereenkomst 
met Pidpa en Aquafin, inclusief het addendum met betrekking tot de ontwerpopdracht (Talboom), voor het 
uitwerken van het ontwerp voor dit project. 
 
Door Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs werd een ontwerpbundel 
opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken binnen het KWZI Klein-Willebroek;  
  
De werken worden geraamd op € 175.000,00 incl. btw, erelonen, meerwerken,… ; 
De kredieten zullen verlaagd worden in de meerjarenplanning; 
 
De werken zullen worden gegund aan de hand van een open aanbesteding; 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 9 september 2016 kennis van het 
ontwerpdossier. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Waar mogelijk 
werden opmerkingen, suggesties,… reeds verwerkt in het definitieve ontwerp. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De werken worden geraamd op € 175.000,00 incl. btw, erelonen, meerwerken,… .  In de meerjarenplanning is 
er voor dit project nog € 275.000,00 beschikbaar.  Dit betekent een teveel van circa € 100.000,00. 
 
Het teveel kan worden gebruikt om het tekort binnen het project Willebroek Morgen fase 3 te compenseren 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van het project KWZI Klein-Willebroek, opgesteld door Talboom, en waarvan het gemeentelijk aandeel 
€ 175.000,00 incl. btw, erelonen en derdebetalersregeling bedraagt; 
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Artikel 2 

De gemeentelijke diensten opdracht te geven over te gaan tot een open aanbesteding voor het aanstellen van 
een aannemer voor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken. 
 
Eenparig akkoord 
 
 

05   :   Bouwen en Wonen - Openbare Werken - Willebroek Morgen fase 3 -  
           goedkeuring ontwerpdossier 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning werd een volgende fase van het project Willebroek Morgen opgenomen, met name 
fase 3 van dit project.  Het betreft de heraanleg van de Schoolweg, een deel van de Stationsstraat (deel 
richting A. Van Landeghemstraat) en het park. 
 
In de gemeenteraad van 28 april 2015 werd goedkeuring gehecht aan de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst met de ontwerpers (Stramien-Talboom) voor het uitwerken van het ontwerp 
voor de resterende fasen van het project, met name fase 3 en 4. 
 
In de gemeenteraad van 25 augustus 2015 werd eveneens een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa 
afgesloten om samen met de wegeniswerken ook een afkoppelingsproject voor de riolering te realiseren. 
 
Op 29 juni 2016 werd voor de derde fase van het project een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 
door het college van burgemeester en schepenen.  
 
De gemeenteraad keurde de zaak der wegen/uitrusting van de weg goed in zitting van 27 september 2016. 
 
 
Feiten en context 
 
Nu wordt ook het definitief ontwerpdossier voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van dit project ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 
Het ingediende ontwerpdossier kwam tot stand na meerdere overlegmomenten met diverse betrokken 
partijen, alsook na een bevragingsactie bij de bewoners via een ‘ideeënbus’.  De opmerkingen die tijdens 
deze overlegmomenten werden geformuleerd alsook de suggesties van de bewoners werden in beperkte 
groep besproken en voor zover integreerbaar in het ontwerp weerhouden/verwerkt. 
 
De initiële raming voor fase 3 van het project bedroeg € 1.520.000,00, zoals voorgelegd aan het college op 20 
maart 2015.  Dit viel binnen het voorziene budget van € 1.650.000,00. 
 
De nieuwe raming ligt aanzienlijk hoger en is op te delen in: 

 Aandeel gemeente: € 1.484.632,01 excl. of 1.976.045,21 incl. 21 % btw en 10 % erelonen, 
meerwerken,…  afgerond € 2.000.000,00! 

 Aandeel over te dragen aan Pidpa in het kader van de derdebetalersregeling: € 75 % van € 
561.695,05 = € 421.271,29 

 Totaal: circa € 2.420.000,00, of € 900.000,00 meer dan de initiële raming. 
 
Het tweede aandeel wordt deels gecompenseerd door de wegeniswerken die in het aandeel van Pidpa vallen, 
zijnde € 283.310,25 excl. of 342.805,40 incl. 21 % btw.  Toch betekent de derdebetalersregeling dus nog circa 
€ 80.000,00 meeruitgave. 
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Andere belangrijke meeruitgaven zijn: 

 Afbraak bestaande woningen: € 80.000,00 

 Behoud, herstel en wederopbouw tuimuren: € 60.000,00 

 Speeltoestellen: € 80.000,00 

 Bijkomende heraanleg van de zijarmen van het verbindingswegje tussen de Schoolweg en A. Van 
Landeghemstraat: € 60.000,00 

 Herinrichting bochten aan kaartlokaal + verbreding van het stuk E. Vanderveldestraat richting 
kruispunt watertoren: moeilijk afzonderlijk te ramen, maar minstens € 100 à 150.000,00 

 
Deze enkele posten verantwoorden reeds € 500.000,00 van de meeruitgave.  Andere meeruitgaven zitten 
meer verspreid over het project zoals de verdere inrichting van het park en omgeving van de bibliotheek, 
meubilair, groenaanleg,… . 
 
Bij de begrotingsopmaak zal rekening gehouden worden met de nieuwe raming.  
 
 
Juridische grond 
 
In de gemeenteraad van 28 april 2015 werd goedkeuring gehecht aan de aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst met de ontwerpers (Stramien-Talboom) voor het uitwerken van het ontwerp 
voor de resterende fasen van het project, met name fase 3 en 4. 
In de gemeenteraad van 25 augustus 2015 werd eveneens een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa 
afgesloten om samen met de wegeniswerken ook een afkoppelingsproject voor de riolering te realiseren. 
 
Op 29 juni 2016 werd voor de derde fase van het project een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 
door het college van burgemeester en schepenen.  
 
De gemeenteraad keurde de zaak der wegen/uitrusting van de weg goed in zitting van 27 september 
2016. 
 
Door Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs werd een ontwerpbundel 
opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken binnen het project Willebroek Morgen fase 3;  
  
De werken worden geraamd op € 2.420.000,00 incl. btw, erelonen en derdebetalersregeling; 
 
De nodige bijkomende kredieten zullen voorzien worden in de meerjarenplanning; 
 
De werken zullen worden gegund aan de hand van een open aanbesteding; 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 9 september 2016 kennis van het 
ontwerpdossier. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Waar mogelijk 
werden opmerkingen, suggesties,… reeds verwerkt in het definitieve ontwerp. 
Financiële gevolgen 
 
De werken worden geraamd op € 2.420.000,00 incl. btw, erelonen en derdebetalersregeling.  In de 
meerjarenplanning is er voor dit project nog € 1.558.325,17 beschikbaar.  Dit betekent een tekort van circa € 
860.000,00. 
 
Een deel van de derdebetalersregeling kan gefinancierd worden via het investeringsfonds, circa € 
120.000,00.   
De resterende € 740.000,00 dient bijkomend voorzien te worden.  Echter, het ontwerpdossier met raming 
voor het project KWZI Klein Willebroek valt voor het gemeentelijk aandeel circa € 100.000,00 lager uit dan 
voorzien.  Deze besparing kan bijgevolg reeds tegenover de meeruitgave geplaatst worden.   
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Dit alles resulteert in een bijkomend te voorzien krediet van € 640.000,00. 
 
 
Besluit :    
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in het kader 
van het project Willebroek Morgen fase 3, opgesteld door Stramien-Talboom, en waarvan het 
gemeentelijk aandeel € 2.420.000,00 incl. btw, erelonen en derdebetalersregeling bedraagt; 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke diensten opdracht te geven over te gaan tot een open aanbesteding voor het aanstellen van 
een aannemer voor de realisatie van deze wegenis- en rioleringswerken. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

06   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Vastleggen rooilijnen en  
           weguitrusting nieuwe wegenis V2016/0002 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
 
Het college van burgemeester en schepenen ontving op 15 april 2016 een aanvraag – ingediend door 
Groep Caenen Capital Fund NV – tot het verkavelen van grond bestemd voor woningbouw met 
nieuwe wegenis op terreinen gelegen Appeldonkstraat / Stapelstraat / Vaartstraat, afdeling 1 – sectie 
A, nrs. 214/W, 309/V, 323/M, 332/G2, 332/Z en 333/C2.   
 
Het betreft hier de verkaveling ingediend in het kader van de herontwikkeling van de site Craenhals te 
Willebroek Noord en dit in uitvoering van de visie zoals opgenomen in het gemeentelijk RUP 
Willebroek Noord / Driesblokstraat.     
 
Het dossier werd op 9 mei 2016 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 
 
Feiten en context 
 
De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft. Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden 
verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 
 
Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, de 
weguitrusting en oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein. 
 
 
Juridische grond 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.17 
§2 en artikel 4.2.25. 
 
Omzendbrief 77bis – 3 maart 1980 betreffende de verkavelingsvergunning – aanleggen van nieuwe 
wegen.  
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Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer; 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden afvalwater en hemelwater.  
 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid.  
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij 
bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden vereist, 
de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen worden: 
- de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 
- de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 

openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Voorliggende verkavelingsaanvraag betreft de ontwikkeling van een projectgebied in 33 loten, 
bestemd voor een mix van één- en meergezinswoningen (in totaal 147 woonentiteiten) en/of 
gemengde functies, met bijhorende wegenis, groenaanleg en infrastructuur. De site Craenhals is 
gelegen in het noorden van de gemeente Willebroek tussen de Vaartstraat - Stapelstraat - 
Appeldonkstraat en heeft een grootte van circa 2,6 hectare. Vlakbij is de autosnelweg A12 met als 
gevolg een vlotte verbinding voor de naastgelegen bedrijventerreinen.  
 
Het gebied wordt momenteel gedefinieerd door voormalige bedrijvigheid. Dit wordt hoofdzakelijk 
vertaald in verlaten loodsen. Om het terrein bouwrijp te maken dienen alle aanwezige constructies op 
het terrein te worden gesloopt. Dit betreft in voorliggende aanvraag industriële gebouwen, bijhorende 
verhardingen en bijgebouwen. Daarnaast zullen circa 6 bomen geveld worden.  
De invulling van de site gebeurt door een gedifferentieerde woningtypologie en dichtheid aangepast 
aan de omgeving. Gezien de verscheidenheid aan woning typologieën en grootte van het ontwerp 
wordt voor de specifieke kenmerken per zone/gebouw verwezen naar het grafisch plan met bijhorende 
voorschriften. 
Het verkavelingsontwerp voorziet voor de meeste loten een oost-west oriëntatie, hetgeen een 
optimale kwalitatieve bezonning garandeert. In de randzone van het project worden eerder 
ééngezinswoningen gepositioneerd. De ééngezinswoningen worden geclusterd in groepen van 
maximaal 8 entiteiten.  
De volumes in het midden concipiëren als meergezinswoningen; de 360 graden urban park villa's.  
Op de kruispunten van de bestaande wegenissen Stapelstraat - Vaartstraat - Appeldonkstraat worden 
meergezinswoningen - appartementen gepositioneerd. Op de verbinding Gorrebroek en de site 
Craenhals positioneren we volumes met op het gelijkvloerse niveau appartementen en daarboven 
duplex woningen. In het meest noordelijke deel wordt een zone gedefinieerd voor volgens huidig 
inrichtingsplan assistentiewoningen.  
De tussenruimtes die worden gecreëerd zijn telkens privaat met publiek karakter. Een duidelijke 
leesbaarheid tussen openbaar en privaat wordt voorzien. De private tuinen worden afgescheiden door 
levende afsluitingen. 
 
Het ''woonerf'' is in die mate gedimensioneerd dat parkeren op plaatsen die niet voorzien zijn als 
parkeerplaats ontmoedigd wordt. De zone gelegen langs de Stapelstraat bestemd voor pleinvorming 
wordt niet bebouwd. Binnen het project worden parkeerhavens voorzien voor de bewoners, privé in 
mede-eigendom. Aanvullende parkeerplaatsen worden in het openbare deel van het plein in art.2 
voorzien voor bezoekers.  
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Binnen voorliggend project worden eveneens ondergrondse parkings voorzien die gemakkelijk 
aansluiten op de hoofdweg zonder een obstructie te vormen voor de centrale groenzone. Dit is onder 
meer het geval voor de urban park villa's en meergezinswoningen. 
 
In voorliggend ontwerp wordt er 6443m² openbare groenzone voorzien. Deze groenaanleg gebeurt 
onder de vorm van graspartijen met laag- en hoogstammige beplanting. 
De wadi's doen dienst als buffer- en infiltratievoorziening. Op het terrein van de binnenzone wordt in 
de groenzone een wadi geconcipieerd met een minimum capaciteit van 200m³/ha verharde 
oppervlakte en een ledigingsdebiet van 20l/s/ha. 
 
De aanvraag is gelegen binnen de grenzen van het RUP Willebroek Noord - Driesblokstraat 
goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 22 maart 2012. De 
bepalingen van dit RUP zijn van toepassing op deze aanvraag. Volgens dit gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan is de aanvraag gelegen binnen; 
artikel 1 – zone voor woningbouw  
artikel 2 – zone voor uitbreidingsproject  
artikel 3 – zone voor gemengde functies  
artikel 8 – zone voor wegenis en groen  
 
Overeenkomstig Art. 4.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kunnen in een vergunning, 
na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige 
voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en 
de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.  
 
Het openbaar onderzoek liep van 30 juni 2016 tot en met 29 juli 2016.  Er werden 2 bezwaarschriften 
ingediend. 
 
Deze bezwaren handelen over de aanvraag tot verkavelingsvergunning en niet over de nieuw aan te 
leggen wegen of rooilijnen en de uitrusting van de weg.  De bezwaren werden behandeld in 
collegezitting d.d. 12 augustus 2016.   
 
De verkavelingsaanvraag heeft een aantal afwijkingen t.o.v. het geldende RUP. Het gaat onder meer 
over afwijkingen m.b.t. dakvorm, materiaalgebruik, inrichting, inplanting en afmetingen. 
Deze afwijkingen handelen over de aanvraag tot verkavelingsvergunning en niet over de nieuw aan te 
leggen wegen of rooilijnen en de uitrusting van de weg.  De afwijkingen werden behandeld in 
collegezitting d.d. 12 augustus 2016.   
 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 22 juli 2016 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie P14500-001/01.  
 
Aan het agentschap Onroerend Erfgoed werd op 28 juli om advies gevraagd. Het advies werd nog niet 
ontvangen.  
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Het advies werd nog niet ontvangen.  
 
Aan Polder Vliet en Zielbeek werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 23 mei 2016 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.  
 
Aan Pidpa werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 26 mei 2016 werd een voorwaardelijk gunstig 
advies (kostenraming) uitgebracht met referentie ALG 1460148. 
 
Aan Vlaamse Milieumaatschappij werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 7 juni 2016 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie WT 2016 G 0323. 
 
Aan Telenet werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 3 juni 2016 werd meegedeeld dat Telenet 
geen kabelinfrastructuur uitbaat met referentie 24293-WA. 
 
Aan de dienst Openbare Werken werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 5 augustus 2016 werd 
een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 2016/014. 
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Aan Integan werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Op 22 juni 2016 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies (kostenraming) uitgebracht met referentie NO/DN/LB/16-2625. 
 
Aan Eandis werd op 9 mei 2016 om advies gevraagd. Er werd geen advies ontvangen. 
 
Het advies van de GECORO werd niet gevraagd om reden dat de GECORO reeds een advies heeft 
gegeven bij de opmaak van het geldende RUP Willebroek Noord-Driesblokstraat (BD 22 maart 2012). 
 
 
Volgens art. 4.2.20. §1. kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten 
verbinden. Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning 
uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de 
vergunning op zich dient te nemen. 
 
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, 
vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde 
openbare wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd. 
 
De ontwikkelaar dient verplicht in te staan voor de aanleg van de weg- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen als lastvoorwaarden in de 
verkavelingsvergunning worden opgelegd. 
 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moet de 
gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het openbaar 
domein worden opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het 
volledig technisch dossier moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden 
afgeleverd.  
 
Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 
breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden 
ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht 
verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan 
oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de 
zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de 
zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 
In zitting van 9 september 2016 besliste het college het volgende:  
“Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis het dossier “vastleggen rooilijnen en 
weguitrusting van nieuwe wegenis verkaveling Craenhals (V2016/0002)” – ingediend door Groep 
Caenen Capital Fund NV en besluit het dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende 
gemeenteraad.” 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
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Besluit :   
 
Artikel 1 
De gemeenteraad besluit het wegtracé en de zaak der wegen goed te keuren van het 
verkavelingsontwerp ingediend door Groep Caenen Capital Fund NV – tot het verkavelen van gronden 
bestemd voor woningbouw met nieuwe wegenis op terreinen gelegen Appeldonkstraat / Stapelstraat / 
Vaartstraat, afdeling 1 – sectie A, nrs. 214/W, 309/V, 323/M, 332/G2, 332/Z en 333/C2.   
 
Artikel 2 
De gemeenteraad legt tot uitrusting van de verkaveling volgende lasten op aan de verkavelaar: 
- aanleg van verharde wegen  
- aanleg van groenvoorzieningen 
- aanleg van trage verbindingen  
- aanleg van parkeergelegenheid 
- uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van PIDPA 
- uitbreiding van het rioleringsnet volgens kostenraming van PIDPA/HIDRORIO 
- uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 

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

De aanleg van deze onderdelen van het openbaar domein die buiten de rijbaan vallen, kan, gelet op 
de typologie van de verkaveling (deels woonerf), gelijktijdig met de rijbaan geschieden.  De 
verkavelaar blijft tot de definitieve oplevering wel volledig verantwoordelijk voor de wegenis, en ziet 
bijgevolg toe op minimale schade aan het openbaar domein ten gevolge van de latere (particuliere) 
woningbouw.   
 
Artikel 6 
De groenvoorzieningen kunnen tevens worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten, 
met uitzondering van de groenvoorzieningen (bomen en onderbegroeiing) in de individuele 
plantvakken voor de woningen/tussen de parkeervakken.  Deze worden bij voorkeur pas aangeplant in 
latere fase, na realisatie van 80 % van de woningbouw.  Indien niet mogelijk, draagt ook hier de 
verkavelaar de volledige verantwoordelijkheid en voorziet hij in voldoende bescherming van de bomen 
om deze van schade te vrijwaren en de groeikansen te verzekeren.    
 
Artikel 7 
Voor de keuze van aanplantingen worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten toegepast. 
 
Artikel 8 
De voorwaardelijk gunstig uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd. 
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Artikel 9 

Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé 
(aangeduid als loten A, B, C en D op plan 6/7 ‘rooilijnplan / over te dragen grond’), inclusief de zones 
voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het 
openbaar domein van de gemeente. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de 
projectontwikkelaar ten zijne laste.  
 
Artikel 10 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moet de 
gevraagde meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het openbaar domein worden 
opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch 
dossier moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

07   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Zaak der wegen / uitrusting van de  
           weg B2016/0103 - heraanleg Schoolweg / Stationsstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeente Willebroek heeft op 30 mei 2016 een dossier tot heraanleg van de Schoolweg en de 
Stationsstraat ingediend bij Ruimte Vlaanderen. Dit dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard op 
13 juli 2016.  
 
In uitvoering van Art. 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vraagt Ruimte Vlaanderen 
een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen.   
 
 
Feiten en context 
 
De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft. Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden 
verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 
 
 
Juridische grond 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.17 
§2 en artikel 4.2.25. 
 
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer; 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
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Adviezen – argumenten 
 
Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan 
oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de 
zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de 
zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 
Voorliggend dossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat liep van 2 augustus 2016 tot 
en met 31 augustus 2016. Tijdens dit openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend.  
 
Het bezwaar handelt niet over de nieuw aan te leggen wegen en de uitrusting van de weg.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het PV van de sluiting van 
openbaar onderzoek in collegezitting d.d. 9 september 2016.   
 
In uitvoering van Art. 4.2.25. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening vraagt Ruimte Vlaanderen 
een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen.   
 
In zitting van 9 september 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende: 
“Het college van burgemeester en schepenen besluit kennis te nemen van het dossier tot heraanleg 
van de Schoolweg en de Stationsstraat – zaak der wegen / uitrusting van de weg – en besluit dit 
dossier ter goedkeuring voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.”   
 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld goedkeuring te hechten aan de ‘zaak der wegen / uitrusting 
van de weg’ dossier B2016/0103 – heraanleg Schoolweg / Stationsstraat zoals voorzien op de als 
bijlage toegevoegde ontwerpplannen met plannummer 9/33, 10/33 en 11/33.   
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
 
 
Besluit :   
 
 
Goedkeuring te hechten aan de ‘zaak der wegen / uitrusting van de weg’ dossier B2016/0103 – 
heraanleg Schoolweg / Stationsstraat zoals voorzien op de als bijlage toegevoegde ontwerpplannen 
met plannummer 9/33, 10/33 en 11/33.   
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

08   :   Bouwen en Wonen - Ruimtelijke Ordening - Voorlopige vaststelling tot  
           afschaffing buurtweg nr. 33 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurtweg nr.33 is gelegen ten noorden van de N16 en doorheen de verkaveling Merkezeel. 
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Uittreksel uit de atlas der buurtwegen 
 
De buurtweg nummer 33, die op de atlas van de buurtwegen wordt weergegeven is in de praktijk niet meer 
waarneembaar.  
 
In het kader van de ontwikkeling van site Akkerlaan dient een procedure opgestart te worden tot afschaffing 
van de buurtweg nr. 33.   
 
 
Feiten en context 
 
De machtiging tot afschaffen van de buurtweg nr. 33 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
  

 De buurt- en voetweg is al geruime tijd niet meer waarneembaar op het terrein en dus niet meer in 
gebruik. 

 Op het traject staan een aantal (recente) gebouwen die een herstel van de oorspronkelijke buurtweg 
verhinderen. 

 Voor de site werd een stedenbouwkundige studie opgemaakt als handleiding voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende alternatieven geïntegreerd die de continue verbinding 
garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke buurtweg. 

 
 
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; 
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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 
 
Deze aanvraag tot afschaffing kadert binnen het project site Akkerlaan van de sociale 
huisvestingsmaatschappij.  
In totaal zijn er drie individuele aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en één dossier tot 
aanleg/inrichting van de site ingediend. 
 
Enerzijds het bouwen van 5 urban villa’s waarbinnen 80 appartementen worden ondergebracht, alsook het 
voorzien van 47 woonentiteiten verdeeld over twee bouwvelden en het bouwen van 83 woningen en 1 ADL-
cluster.   
 

 
 
Gelet op het feit dat een woonverkaveling werd goedgekeurd op 3 maart 1983 door de gemachtigd 
ambtenaar waarbinnen lot 54 en 95 gelegen zijn op de buurtweg. 
 
Gelet op het feit dat de buurtweg sedert lange tijd niet meer zichtbaar waarneembaar is en niet meer 
in gebruik is (zie luchtfoto’s in bijlage). 
 
De weg bezit geen bijzondere natuurwaarde, landschappelijke of historische waarde. 
 
De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a. en is daardoor niet meer zichtbaar in het landschap. 
 
In zitting van 2 september 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord tot afschaffing van de 
buurtweg chemin nr. 33. 
Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg/chemin nr. 33.  
Het college van burgemeester en schepenen besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te 
leggen aan een eerstvolgende gemeenteraad.”  
 

 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 

 

Inplantingsplan site Akkerlaan 
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Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 33; 
 
 
Besluit :  
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het plan en motivatie tot afschaffing van buurtweg nr. 33 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; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

09   :   Bouwen en Wonen - Iva Innova - Desaffectatie rand perceel projectontwikkeling  
           hoek Schoolweg 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De ontwikkeling van de percelen “hoek Schoolweg – E. Vanderveldestraat “ is van strategisch belang, dit door 
enerzijds de ligging langs de “As watertoren – station” en anderzijds als verbindingsproject tussen “het 
Pleintje, de centrumparking Schoolweg en de achterliggende woonwijken; 
 
 
Feiten en context 
 
In de Raad van 22 maart 2016 werd goedkeuring gehecht aan de gunning en toewijzing van de 
“projectmatige verkoop Hoek Schoolweg” aan het Bouwbedrijf Dethier NV – Industrieterrein Kolmen 1107 te 
3570 Alken - dit tegen de betaling van de koopsom ten bedrage van € 960.000,00 en de uitvoering van de 
voorwaarde zoals opgenomen in het bestek en het ingediende project van voormelde inschrijver; 
 
In diezelfde Raad werd tevens aan college van burgemeester en schepenen opdracht gegeven over te gaan 
tot de opmaak van een realisatieconvenant, de voorwaarde uit de gunning en het bestek met ref. IVA/AVB/01; 
 
In de Raad van 28 juni werd het ontwerp van voormelde realisatieconvenant goedgekeurd; 
 
 
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; 
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Adviezen – argumenten 
 
De gronden werden in oorsprong deels verworven met de aankoop van de site Cash&Fresh, de woningen 
nr.s 2 en 2A aan de E. Vanderveldestraat en weilanden gelegen aan de Schoolweg; 
 
De gronden waarom het kaarterslokaal en de randparking Schoolweg zijn gelegen werden verworven van de 
Belgische Staat in 1961 (voormalige spoorlijn richting Terneuzen); 
 
Op 18 mei 2016 werd door Tom Peeters, landmeter te Puurs voor de projectgrond een opmetingsplan 
opgesteld, dit plan werd nadien geregistreerd in de databank van de afbakeningsplans met het 
referentienummer 12040/10127; 
 
De oppervlakte van de projectgrond bedraagt in het totaal 2.802,00 m², bestaande uit voormalige percelen – 
of delen van-  gelegen 1

ste
 afdeling sectie A met nrs. 789/2/A, 789/F/5, 789/G/5, 789/M/5 en 789/V/4; 

Aan de rand met de Schoolweg worden 2 kleine randpercelen ZONDER NUMMER toegevoegd aan de 
projectgrond, deze gronden liggen momenteel in het openbaar domein; 
 
De procedure tot een desaffectatie echter is dermate eenvoudig dat omwille van bijkomende rechtszekerheid 
aan de gemeenteraad voorgesteld wordt een formele beslissing te nemen tot desaffectatie van voornoemde 
randpercelen ZONDER NUMMER; 
 
Deze randpercelen met een plusminus oppervlakte van 65.00m² zijn na prekadastratie gekend onder het 
gereserveerd nummer  A  10512/A/P0000 (gereserveerd nummer voor de totale projectgrond; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen; 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1   
De desaffectatie uit het openbaar domein van de randpercelen gelegen langs  de hoek E. Vanderveldestraat 
met de Schoolweg te Willebroek 1

ste
 afdeling sectie A , voorheen ZN, aangeduid met “1 – A –OD” op het 

opmetingsplan  de dato 18/05/2016 opgemaakt door Tom Peeters Landmeter te Puurs, en na prekadastratie 
gekend onder het gereserveerd nummer   A  10512/A/P0000; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 
Punten 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. 
 

BP01      :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Vervanging  
                   vertegenwoordiger raad van bestuur voor Volkshuisvesting 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2013  werd de heer Raf De Saeger aangeduid als bestuurder in de 
Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
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Feiten en context 
 
Met een mail van 20 september 2016 laat de heer Raf De Saeger  weten dat hij  zijn ontslag aanbiedt als lid 
van de raad van bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
Hij dient aldus vervangen te worden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting 
Willebroek. 
 
 
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 
 
Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van de vervanging van de heer Raf De Saeger 
voor de Raad van Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting, August Van Landeghemplein 2 te Willebroek, 
waarbij de gemeente is aangesloten. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen wordt de heer Marc Verelst, wonende te  
Merkezeel 22, 2830 Willebroek voorgedragen, teneinde ons bestuur te vertegenwoordigen in de Raad van 
Bestuur van de SM voor Volkshuisvesting Willebroek. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
nvt 
 
Besluit :   
 
 
De gemeenteraad besluit de heer Marc Verelst aan te duiden als bestuurder in de Raad van Bestuur van de 
SM voor Volkshuisvesting Willebroek.  
 
16 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / Vlaams Belang) 
10  onthoudingen (sp.a / Groen) 
 
 
 

BP02   :   Bouwen en Wonen - IVA INNOVA - Verkavelingsakte site De Naeyer 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant’ die op 6 juni 2009 tussen de actoren NV Vaartland 
(0449.083.076), de NV Denaeyer Papier in vereffening (0428.487.897) en de regisseurs de Gemeente 
Willebroek, Het Provinciebestuur Antwerpen, OVAM, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Vlaams Gewest 
een brownfieldconvenant (Bijlage 1) werd gesloten betreffende de ontwikkeling van de site van de oude 
papierfabriek Denaeyer tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving (hierna: het “Brownfieldconvenant”). In 
het Brownfieldconvenant werd een strategisch masterplan voorgesteld voor een zone van 20 ha (het 
“Projectgebied”). 
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Feiten en context 
 
Door Vaartland NV, Grotehondstraat 44 te 2018 Antwerpen werd een verkavelingsaanvraag ingediend bij het 
gemeentebestuur Willebroek aangaande het bekomen van een vergunning voor verkavelen van grond in  114 
kavels, waarvan 112 kavels wonen, 1 kavel parkeren, en 1 kavel voor distributiecabine - op een perceel 
gelegen Mechelsesteenweg zn - 2830 Willebroek - kadastraal gekend: afd. 2 sectie B nrs: 467/G3, 467/L3, 
467/P3, 510/N, 510/P, 510/R, 510/S, 510/T, 510/V, 510/W, 511/V, 512/Z; 
 
 
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; 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten. 
 
 
Adviezen  
 
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften en is stedenbouwkundig 
aanvaardbaar.  
De Verkavelingsvergunning met referentie V20150019 werd op 25 maart 2016 door het College van 
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd; 
 
Wel dienen volgende voorwaarden te worden nageleefd: 
 
- De uitgebrachte adviezen, bijgevoegd bij dit besluit, strikt worden nageleefd. 
- De opgelegde voorwaarden in het gemeenteraadsbesluit van 22 maart 2016 betreft het wegtracé en 

de weguitrusting van nieuwe wegenis V20150019 strikt worden nageleefd.  
- Bijgaande verkavelingsvoorschriften worden strikt toegepast. 
- De kosten voor het eventueel uitbreiden/verzwaren van de nutsleidingen (inclusief riolering) vallen 

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

- Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden 
ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht 
verbonden, neemt de verkavelaar ten zijne laste (Algemeen reglement op het bouwen dd. 27 juli 
1953, hoofdstuk 2 – artikel 8).Gelet op het standpunt van de door het onteigeningsplan getroffen 
eigenaars met betrekking tot het  definitief vastgesteld onteigeningsplan goedgekeurd in de Raad 29 
oktober 2013 en het daarop volgende voorlopige vaststelling van een nieuw onteigeningsplan 
goedgekeurd in de Raad van 25 november 2014 (volgende op de intrekking van het eerder 
vastgestelde onteigeningsplan d.d. 29 oktober 2013) werd overeengekomen tussen de Gemeente en 
de NV Vaartland, in aanwezigheid van Denaeyer Papier in vereffening, dat de bepalingen in het 
Realisatieconvenant (artikel 2.3.2) betreffende de percelen gelegen in artikel 6, 7  en 8 van het RUP, 
die geen eigendom uitmaken van Partijen én gelegen zijn binnen de nieuwe rooilijn (hierna de 
“Percelen”) geschrapt zullen worden; 

 
Overwegende dat de gemeente Willebroek eigenaar is van diverse percelen gelegen binnen het plangebied 
van voornoemde vergunde verkaveling is het noodzakelijk dat de gemeente mede opgenomen wordt in de 
verkavelingsakte van voornoemde vergunde verkaveling; 
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Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen voor de gemeente; 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 : 
het ontwerp van “verkavelingsakte site DENAEYER “ opgemaakt door Hilde Verholen, geassocieerd 
notaris te Willebroek; 
 
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 van de voornoemde akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Brandweerkazerne Mechelen en Willebroek 
 
In aansluiting op de verwezenlijking van de nieuwe brandweerkazerne in Mechelen die in 2019 
afgewerkt zou moeten zijn zou, volgens burgemeester Bart Somers, de brandweerpost van Willebroek 
naar Tisselt aan de Mazda verhuizen zodat deze mee de uithoeken van de Mechelse deelgemeenten 
Hombeek, Leest en Heffen kan bedienen. 
 
Onze vragen: 
  

 wat gebeurt er dan met de huidige brandweerkazerne aan de Veert ? 

 wat gaat die nieuwe brandweerpost de Willebroekse belastingbetaler kosten ? 
 
Burgemeester Bevers antwoordt: 
 
De locatie van de huidige kazerne is niet optimaal. De uitwerking van de doelststellingen van 
het beleidsplan van de hulpverleningszone voorziet in een nieuwe kazerne Tisselt in de buurt 
van het rond punt aan de Mazda. 
De aanpassing van de locatie van de kazerne zal een gunstige invloed hebben op de dekking 
van de gemeente zelf. Er zal een stijging gerealiseerd worden van 8% van de gestelde 
opkomsttijd bij de objecten van de gemeente. Bovendien wordt de rol van de kazerne Tisselt in 
het zonale netwerkmodel van de hulpverleningszone bevestigd. De nieuwe kazerne biedt 
immers een verhoogde dienstverlening aan de deelgemeenten Leest, Heffen en Hombeek. 
Precieze locatie en tijdstip wordt door de zone nog verder uitgewerkt, in samenwerking met de 
gemeente. 
In afwachting van de nieuwe kazerne Tisselt, zal de Hulpverleningszone de kazerne huren van 
de gemeente vanaf 2016. Zodra de nieuwe kazerne operationeel is, kan de gemeente terug vrij 
beschikken over grond en gebouwen en voor een andere invulling kiezen. 
 
De nieuwe kazerne Tisselt wordt gebouwd in beheer van de hulpverleningszone Rivierenland.  
De kostprijs ervan wordt dan ook meegenomen in de financiële meerjarenplanning van de 
zone. De belangrijkste inkomsten van de zone zijn afkomstig van dotaties, enerzijds van de 
gemeenten en anderzijds van de federale overheid. Kortom, de financiële kosten van de 
nieuwbouwkazerne worden niet enkel gedragen door de gemeente Willebroek, maar door de 
volledige zone. 
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Voor de huidige beleidsperiode heeft de zoneraad een sleutel bepaald voor de gemeentelijke 
dotaties. Vanaf 2019 heeft de zoneraad voorzien dat alle inwoners van de zone een gelijke 
bijdrage betalen. In het beleidsplan van de hulpverleningszone wordt daarom gestreefd naar 
een meer gelijkwaardige bediening van alle gemeenten in de zone dan momenteel het geval is.  
Voor de volgende beleidsperiode dienen dus afspraken gemaakt te worden over de dotatie, 
rekening houdend met de werkingskosten, kazernering en de (vervangings)investeringen. In 
die beleidsperiode zal de huidige kazerne terug ter beschikking komen van de gemeente 
Willebroek en kan deze door de gemeente ten gelde gemaakt worden. 
Voor het raadslid De Laet kan men het dossier ook anders bekijken. De verbetering met 8% is 
het gevolg van de verhuis van de brandweerkazerne naar de andere kant van Mechelen. 
Daardoor moeten wij met de opbrengst van de kazerne ook nieuwegrond kopen. Daardoor 
moeten ook de deelgemeenten Leest Heffen en Hombeek beter worden afgedekt. 
Nu is de kazerne goed bereikbaar voorde vrijwilligers die in en om het centrum wonen. Dat is 
niet het geval als men naar Tisselt verhuist. Dat kan alleen verbeteren als men de brandweerlui 
in de kazerne laat slapen of het beroepspersoneel verhoogd. 
 
Voor de burgemeester maakt het raadslid er een karikatuur van. 
Het blijft in de eerste plaats een zoneverhaal. Door de verbetering van de aanrijtijden met 8 % 
gaat Willebroek er op vooruit. Een aantal rood aangeduide zones zullen worden afgedekt. Dat 
is goed voor de inwoners.  
Vervolgens wijst hij er op dat men ongeveer twee miljoen voor de kazerne zal ontvangen en 
ongeveer € 400.000,00 zal moeten investeren in nieuwe grond. 
Hierover is een toelichting verstrekt in een vergadering die door de brandweer is belegd. Daar 
had men die kritische vragen kunnen stellen. 
Tenslotte is dit geen slecht verhaal voor Willebroek en zal in de toekomst elke bewoner 
evenveel moeten betalen. Daarvoor is blijkbaar nog een overgangsperiode nodig. De eerste 
uitruk zal  door beroepspersoneel worden uitgevoerd en vergt bijkomende aanwervingen. De 
vorige legislatuur is de personeelsformatie op dat vlak niet volledig ingevuld. 
 
Het raadslid wijst er op dat de informatievergadering er alleen is gekomen omdat de 
gemeenteraadsleden zoveel kabaal hebben gemaakt over het gebrek aan transparantie. Er 
werd slechts 1 informatiemoment gepland die trouwens door een aantal leden van zijn fractie is 
bijgewoond. 
Nu wordt een concreet dossier voorgelegd en zou men daarvan een karikatuur maken, terwijl 
een invulling met beroepspersoneel voordien niet nodig was omdat men tijdig kon beschikken 
over vrijwilligers. 
Er zouden ook minder misverstanden ontstaan indien men wat transparanter tewerk zou gaan. 
Er wordt blijkbaar veel gepland, maar niemand kent de plannen.  
Men gaf algemeen uitleg zonder de gelegenheid te geven na te denken en bijvoorbeeld later in 
een tweede vergadering vragen te laten beantwoorden.  
Blijkbaar is men als gemeenteraadslid niet bevoegd om daar vragen over te stellen. Het enige 
waar men nu over beschikt is het vertoog. Hij hoopt dat de goed nieuws show klopt. Het is 
goed als de mensen er beter mee worden, maar dat moet nog duidelijk worden. In ieder geval 
bepaalt Mechelen de dans, als men daar zingt moet de rest dansen.  
De burgemeester antwoordt dat hij kiest voor transparantie en wil antwoorden op vragen. Men 
moet er geen antiverhaal van maken. Het gaat om een zoneverhaal waarbij een ideale plats 
voor de nieuwe kazerne van Willebroek ook goed is voor Mechelen. Op termijn moet dit leiden, 
tot een betere diensteverlening voor iedereen aan een betaalbare prijs. 
Voor raadslid Kennes is het niet abnormaal dat vragen rijzen in de gemeenteraad en het 
daarom niet gaat om een antiverhaal. Hij neemt aan dat het gaat om  een verbetering van 8% op 
de uitrijtijden i.p.v. aanrijtijden. Hij hoopt dat de meerderheid een wetsvoorstel zal steunen die 
het democratisch deficit in de brandweerzones moet verkleinen. 
De voorzitter stelt dat men vandaag ondertussen een goed voorbeeld stelt met deze discussie. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Groepsaankoop elektrische fietsen met IGEMO 
 
De gemeente Duffel nam namens Schepen Staf Aerts (Groen) het initiatief om een groepsaankoop 
voor elektrische fietsen op te starten. Ze werkt hiervoor samen met Igemo.  
De verkoop van de elektrische fiets zit al een tijdje in de lift. De e-fiets wordt ook steeds belangrijker 
voor woon-werkverkeer. Met de elektrische ondersteuning wordt immers meer dan vijftig kilometer 
naar het werk fietsen voor veel mensen haalbaar. De kostprijs van de fiets blijkt echter een belangrijke 
drempel. 
Daarom organiseert de gemeente Duffel een groepsaankoop voor elektrische fietsen, bakfietsen en 
steps. Zo kunnen ze gunstige voorwaarden bedingen bij leveranciers, niet alleen wat kostprijs betreft, 
maar ook voor herstellingen en onderhoud. Behalve Duffelaars kunnen ook alle werknemers in Duffel 
aan de groepsaankoop deelnemen. Voor de organisatie van de groepsaankoop doen ze een beroep 
op Igemo. In de opdracht leggen ze aan de leverancier een samenwerking op met de lokale 
fietshandelaars. 
Het Duffels gemeentebestuur hoopt dat andere gemeenten mee instappen. Als meer gemeenten 
deelnemen, kunnen ongetwijfeld betere voorwaarden voor de inwoners worden bedongen. 
 
Indien de elektrische fiets dusdanig gepromoot wordt, is vanzelfsprekend ondersteunende voorziening 
nodig. Er kan bijvoorbeeld een oproep gericht worden aan horeca-uitbaters om ook als 
fietsoplaadpunt te fungeren.  
 
Onze vragen: 
Is het gemeentebestuur van Willebroek bereid mee te stappen in de groepsaankoop van elektrische 
fietsen? Zal de gemeente een oproep richten aan horeca-uitbaters om als fietsoplaadpunt kenbaar te 
zijn?  
 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 augustus 2016 principieel 
beslist om deel te nemen aan de groepsaankoop van Igemo voor de aankoop van elektrische 
fietsen, bakfietsen en steps. 
 
Aangezien de kostprijs voor deelname afhangt van het aantal deelnemende gemeenten kon 
nog niet definitief tot deelname worden overgegaan. Zodra we een zicht hebben op deze 
kostprijs, zullen we definitief deelnemen. 
 
De communicatie omtrent dit project is voorzien in het project van Igemo. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Aanbod tot plaatsen van laadpunten voor batterijen door Eandis 
 
In alle gemeentes dienen laadpalen voor auto’s die op elektriciteit rijden, te worden voorzien. Onze 
gemeente diende voor 1 september 2016 te beslissen of de oplaadpunten voor elektrische wagen in 
eigen beheer zullen worden uitgevoerd of door Eandis. 
 
Onze vragen: 

 Welke beslissing nam onze gemeente? 

 Op welke plaats wenst ons gemeentebestuur deze elektrische laadpalen te plaatsen? 
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 Is er omtrent de plaats van de elektrische laadpalen een overleg met de omringende 
gemeenten geweest, of zal dat nog gebeuren? 

 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
In zitting van 26 augustus 2016 besliste het college om via Eandis te voorzien in de uitrol van 
elektrische basisinfrastructuur.  Het opstellen van een situeringsplan gebeurt via Eandis en zal 
worden afgestemd op de locaties in de buurgemeenten. 
 
In een eerste uitrol worden er drie laadpalen (zes oplaadplaatsen) geplaatst op het grondgebied 
van Willebroek. Tegen 2020 komen er nog eens acht palen bij zodat er tegen 2020 elf laadpalen 
ter beschikking moeten zijn (goed voor 22 laadplaatsen). 
De plaats zal in overleg met de politiediensten worden bepaald en situeert zich vermoedelijk in 
de  woonzones en het centrum. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Vraag tot verwijderen van hinderlijk paaltje buurtweg Molenstraat - Brouwerijstraat 
 
Tussen de Molenstraat en de Brouwerijstraat bevindt zich een buurtweg, die door middel van een 
paaltje aan de Brouwerijstraat en een in het midden van het wegje voor auto’s niet toegankelijk is. 
Vanaf de Molenstraat kan een bewoner er wel met de auto in om de garage te bereiken.  
Het paaltje in het midden zou dan moeten dienen om die ene bewoner te verhinderen niet verder te 
rijden. Vermits het paaltje aan de Brouwerijstraat doorrijden onmogelijk maakt, is dit eigenlijk een 
overbodig paaltje. 
 
Wat vooral problematisch is, is het feit dat dit paaltje in het midden op een onverlichte plaats staat. Bij 
duisternis, mist of zwaar regenweer knallen fietsers op dit paaltje, zelfs de buurtbewoners. In een 
aantal gevallen kwam er een ziekenwagen aan te pas en in een geval was het zo erg dat de MUG ter 
plaatse moest komen om het slachtoffer te helpen.  Het paaltje aan de kant van de Brouwerijstraat 
staat trouwens op een goed verlichte plaats.  
 
Onze vraag: 
Kan het paaltje in het midden van de buurtweg tussen de Brouwerijstraat en de Molenstraat worden 
verwijderd om meer slachtoffers te voorkomen? 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
Dat men niet moet wachten op de gemeenteraad om dergelijk signaal te geven.  
Het lijkt hem aangewezen het paaltje in het begin van de straat weg te nemen en het paaltje in 
het midden te behouden. Op die manier kan de weg niet als een sluikweg worden gebruikt en 
kan een wagen er beter indraaien. 
Het klopt bovendien niet dat in die omgeving meerdere oproepen voor ongevallen zijn 
binnengekomen. 
 
Het raadslid was van oordeel dat de vraag verantwoord is omdat onvolledige informatie aan de 
bewoners is gegeven  en er sprake was van fysieke schade. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Verlichting voetbalterreinen FC Blaasveld 
 
Op de facebookpagina van FC Blaasveld viel een opvallende oproep aan het gemeentebestuur te 
lezen: 
 
IN HET DONKER IS ER GEEN BAL AAN ! 
In het donker zie ik geen bal. 
Zonder bal kan ik niet voetballen. 
Dan kan ik in het donker toch niet (deftig) voetballen ? 
Dat is nog nochtans wat het gemeentebestuur van Willebroek verwacht van de vele jonge 
voetballertjes van FC Blaasveld. 
Zonder schroom, zonder schaamte. 
Al jaren. 
Ettelijke malen heeft het bestuur van de club dit besproken met het gemeentebestuur. (samen met 
nog andere onopgeloste mankementen en problemen) 
Het probleem is gekend en erkend. 
De resultaten van verschillende metingen hebben dit ook telkens bevestigd. 
Het is veel, veel te donker op de jeugdvelden van FC Blaasveld. 
Wie na de zomer 's avonds al eens rondloopt op de club kan dat vast stellen. Zonder meetapparatuur. 
Er zijn al geregeld beloftes gemaakt. Ze zijn nog nooit nagekomen. 
Want sinds dag 1 is het veel, veel te donker op de jeugdvelden van FC Blaasveld. 
Daarom, beste gemeentebestuurders, een warme oproep. 
Niet als medebestuurder van FC Blaasveld, die zich al meermaals koud gepakt en in het donker 
gelaten voelt. 
Wel als sportliefhebber en uit respect voor onze vele jonge voetballertjes, hun begeleiders en hun 
ouders die tenslotte ook nog elk jaar lidgeld mogen betalen... 
Neem uw verantwoordelijkheid op en zorg dat het probleem met de verlichting van de jeugdvelden 
wordt opgelost. 
En liefst snel, want we lijken weer af te stevenen op donkere avonden op de jeugdvelden van FC 
Blaasveld. 
Het is veel, veel te donker op de jeugdvelden van FC Blaasveld... 
EN IN HET DONKER IS ER GEEN BAL AAN !’ 
 
Onze vraag: 
Zal het gemeentebestuur van Willebroek zijn verantwoordelijkheid opnemen en het probleem van de 
verlichting van de jeugdvelden van FC Blaasveld oplossen?  
 
 
Schepen Ronny Somers antwoordt: 
 
Het bestuur heeft op vrijdag 23 september 2016 beslist om extra verlichting te plaatsen omdat 
er inderdaad werd vastgesteld dat er te weinig verlichting is op de Duiveltjesterreinen 
 
De dienst Facility zal het dossier “bijkomende verlichting jeugdterreinen FC Blaasveld” 
opstarten volgens de wettelijke procedures. 
 
De afgelopen jaren werden de lichtinstallaties tweemaal aangepast op vraag van FC Blaasveld. 
Ondanks deze ingrepen werd na bijkomende metingen vastgesteld dat dit nog steeds 
onvoldoende was. Daarom is nu beslist om alsnog extra verlichting te plaatsen. 
 
De andere problematieken zullen kortelings opgenomen worden met het bestuur van FC 
Blaasveld. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Dierenwelzijn verhogen door geblokstaarte paarden op Jaarmarkt te weren 
 
Voormalig Groen-raadslid Siska Briffa ontving volgende oproep in het kader van het dierenwelzijn: 
 
‘Binnenkort is er weer de jaarmarkt in Willebroek, met de vermaarde veemarkt. Soms 
worden veemarkten  helaas ontsierd door de aanwezigheid van tal van verminkte paarden. Daarom 
willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de steeds voortdurende illegale praktijken waarbij dieren 
mishandeld worden.  
 
Het couperen van de paardenstaart is al meer dan 14 jaar verboden in België en kan alleen maar 
blijven verder gaan dankzij het weinig ethische gedrag van veeartsen die welwillendheidsattesten 
schrijven en van de overheid die een oogje dichtknijpt. Paarden geboren na 2001 waarvan de staart 
gecoupeerd werd, mogen volgens de wet niet getoond worden op veemarkten en dergelijke tenzij een 
attest kan voorgelegd worden dat de ingreep gebeurde om medische redenen. 
 
Aandoeningen aan de staart van een paard zijn echter uiterst zeldzaam en het is, statistisch gezien 
alleen al, onmogelijk dat al die paarden aan zo’n ernstige aandoeningen lijden. 
 
De gemeente en het district kunnen een belangrijke rol spelen door gecoupeerde paarden te weigeren 
op veemarkten, keuringen, enz. Wilrijk heeft hierin reeds het voortouw genomen en heeft geen 
geblokstaarte paarden meer toegelaten op hun veemarkt in 2015. Het ontbreken van blokstaarten 
heeft niets afgedaan aan het succes van die veemarkt. De aanwezige trekpaarden hadden allen een 
staart en hun ongeschonden schoonheid steekt schril af tegen de gemutileerde konten van de 
gecoupeerde paarden. Deze paarden hebben veel belangstelling en succes genoten. 
 
Het niet mogen deelnemen aan veemarkten, keuringen, enz. is blijkbaar de enige methode om deze 
malafide praktijken een halt toe te roepen.  De organisator kan naar believen gewoon alle 
geblokstaarte dieren weigeren.  
Het is onaanvaardbaar dat de overheid via de evenementen die zij organiseert,  misdadige en illegale 
activiteiten bestendigt en in de hand werkt. Daarom vragen wij u met aandrang geen podium te geven 
aan geblokstaarte paarden.’ 

 
Onze vraag: 
Zal het gemeentebestuur op deze oproep in het kader van het dierenwelzijn ingaan en geblokstaarte 
paarden op de Jaarmarkt weren?  
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
We hebben de mail i.v.m. met de blokstaarten ook ontvangen via verschillende kanalen. Dit 
werd dan ook uitgebreid besproken tijdens de vergadering van de gemeentelijke 
feestcommissie. 
Tijdens onze jaarmarkt loopt er een veearts-keurder rond die de conditie van de dieren en al 
dan niet onwettelijke calamiteiten controleert. Hij maakt hier dan ook een verslag van op. 
Bovendien krijgen wij jaarlijks bezoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid in het 
kader van dierenwelzijn. Tot op heden (en bij mijn weten) zijn er geen klachten of opmerkingen 
gekomen i.v.m. illegaal gecoupeerde paarden. De FOD volksgezondheid ontvangt ook het 
verslag van de veearts-keurder (in bijlage). 
 
Als er dieren mét blokstaart aanwezig zijn, worden deze uiteraard gecontroleerd op een attest 
van de dierenarts. In sommige gevallen zijn de dieren voor 2001 geboren, maar in andere 
gevallen verwijdert men de staart (of een deel ervan) wegens medische redenen. Of deze 
redenen tot couperen gegrond zijn, valt moeilijk te controleren, maar indien we zouden 
overgaan tot een algemeen verbod, zou dit willen zeggen dat we de ethische beweegredenen 
tot couperen van de desbetreffende dierenarts in vraag moeten stellen.  
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Wij rekenen dan ook op de deskundigheid van de veearts-keurder en de collega’s van de FOD 
om er streng op toe te zien dat illegale praktijken geweerd worden van onze jaarmarkt.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 20 uur 50 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 
 


