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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 28 maart 2017  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

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

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 11 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

1. Centrale administratie 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

8. Financiën 

2. Advies rekening 2016 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 
3. belasting op gebouwen en /of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 

ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

Bouwen en wonen 

2. Openbare werken 

4. Samenwerkingsovereenkomst en bestek project Oude Dendermondsestraat 
5. Camerabewaking - Update locaties voor de plaatsing van ANPR-camera's, camera's voor 

trajectcontrole en vaste en mobiele bewakingscamera's 

5. Ruimtelijke ordening 

6. straatnaamgeving verkaveling Denaeyer / Vanden Bogaert, Merkenzeel / Ploegstraat, 
Keizerstraat 

7. IVA Innova 

7. Desaffectatie en verkoop restperceel Torenstraat 
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Leven en reizen 

2. Jeugddienst 

8. Goedkeuring Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Kinderdagverblijf 
Bengelhuisje 

9. Goedkeuring huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse 
kinderopvang 't ApPelboomPje 

Welzijn 

8. Integrale veiligheid 

10. Wijziging algemene bestuurlijke politieverordening 
11. Kennisname kadernota 

 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 12 tot en met 18 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

1. Centrale administratie 

12. Tegelfabriek Rottiers 
13. "Willebroeks Skatepark" voor skaters, steppers en bikers 
14. Premie voor Willebroekse handelaars 
15. Ongerustheid in Willebroek-Noord 
16. Werkgever mag hoofddoek verbieden op werkvloer 
17. IE-zwembad Dolfijntje in existentiële nood 
18. Omleiding van busroute 287 en communicatie 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

1. Centrale administratie 

1. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
21 februari 2017. 

 
 

8. Financiën 

2. Advies rekening 2016 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 

Motivering 

 

Feiten en context 

Het gemeentebestuur ontving op 24 februari 2017 van het centraal kerkbestuur de jaarrekening 2016 
van de kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek overeenkomstig artikel 32 3° van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004. 
 

Juridische grond 

Gelet op artikel 255,9° van de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten; 
 
Gelet op artikel 92 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809; 
 
Overwegende dat het centraal kerkbestuur op 18 maart 2016 de jaarrekening van de kerkfabriek Sint-
Niklaas Willebroek indiende; 
 
Overwegende het gemeentebestuur een adviesbevoegdheid inzake goedkeuring rekening kerkfabriek 
heeft; 
 

Adviezen - argumenten 

De jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek wordt voor goedkeuring geadviseerd 
zonder opmerkingen. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit in het kader van haar adviesbevoegdheid inzake de jaarrekening van de 
kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek het volgende goed te keuren :  
Goedkeuring van deze jaarrekening zonder opmerkingen. 
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3. belasting op gebouwen en /of woningen die beschouwd worden als onbewoonbaar, 
ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraad van 16 december 2014 zijn de reglementen belasting op de leegstand en 
verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, belasting ter bestrijding van verkrotting woningen en gebouwen 
en belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen voor de periode beginnend 1 
januari 2015 en eindigend 31 december 2019 goedgekeurd. 
 

Feiten en context 

Het Vlaams Parlement heeft op 22 december 2016 decretale wijzigingen voor woningkwaliteit, 
verwaarlozing en leegstand goedgekeurd. 
Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het beleid rond de bestrijding van 
verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Deze beslissing is bekrachtigd en 
afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en in werking getreden op 1 januari 
2017. 
Op 22 december 2016 besliste het Vlaams parlement om de Vlaamse heffing op ongeschikt- en 
onbewoonbaarheid vanaf het aanslagjaar 2017 niet meer te heffen in gemeenten met een eigen 
heffing op de woningen opgenomen in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen, voor zover die gemeentelijke heffing voldoet aan bepaalde voorwaarden. 
Als gevolg van deze wijzigingen worden de in de gemeenteraad van 16 december 2014 
goedgekeurde reglementen: - belasting op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen, 
belasting ter bestrijding van verkrotting woningen en gebouwen en belasting ter bestrijding van 
leegstand van gebouwen - vervangen door 1 nieuw reglement belasting op gebouwen en /of woningen 
die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand voor de 
periode beginnend 1 april 2017 en eindigend op 31 december 2019. 
Het nieuwe reglement belasting op gebouwen en /of woningen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand is opgesteld door de dienst 
Bouwen en Wonen. In bijlage is het advies van de dienst Bouwen en Wonen, alsmede het nieuwe 
reglement toegevoegd. 
 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet van 30 mei 2008 
 

Adviezen - argumenten 

De financiële dienst stelt voor het belastingreglement belasting op gebouwen en /of woningen die beschouwd 
worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand  voor de periode beginnend 1 
april 2017 en eindigend 31 december 2019 goed te keuren.  

Besluit: Unaniem 

Artikel  1: De gemeenteraad keurt het belastingreglement belasting op gebouwen en /of woningen die 
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, verwaarloosd, bouwvallig of leegstand  voor de 
periode beginnend 1 april 2017 en eindigend 31 december 2019 goed: 
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Bouwen en wonen 

2. Openbare werken 

4. Samenwerkingsovereenkomst en bestek project Oude Dendermondsestraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Binnen de meerjarenplanning werd een budget voorzien voor de heraanleg van de Oude 
Dendermondsestraat en omgeving (Gezondheidsstraat, Westzavelland, Toekomstraat en 
Vrijheidsstraat). Inititeel werd uitgegaan van een project in samenwerking met Pidpa onder de 
‘derdebetalersregeling’.  Echter, binnen de begrotingsbesprekingen voor budgetjaar 2017 werd deze 
veronderstelling verlaten en uitgegaan van een gesubsidieerd project.  Hierdoor kon het initiële budget 
voorzien voor dit project aanzienlijk verlaagd worden (- € 640.000,00). 
Aan Pidpa werd in dit kader gevraagd een aanvraag tot subsidiëring via de VMM in te dienen. 
 

Feiten en context 

Op 27 januari 2017 werd het project ingediend door Pidpa goedgekeurd op het tweede 
kwartaalprogramma van 2017 door Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. 
 
Dit houdt in dat het project Oude Dendermondsestraat effectief op middellange termijn uitgevoerd zal 
kunnen worden binnen de normale financiering van Pidpa, dus buiten de derdebetalersregeling. 
 
Aangezien het voorontwerpdossier in het kader van de subsidiëring tegen 27 oktober 2017 ingediend 
moet worden door Pidpa, is het wenselijk zo spoedig mogelijk van start te gaan met dit project.  Ook 
voor de gemeente is dit een niet te missen opportuniteit aangezien de straten binnen dit project in 
zeer slechte staat zijn.  Hoe sneller het project in uitvoering kan gaan, hoe beter. 
 
Alvorens het project op te starten dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten met 
Pidpa.  Deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  Aansluitend wordt ook het 
bestek voor het aanstellen van een ontwerper ter goedkeuring voorgelegd zodat geen kostbare tijd 
verloren wordt. 
 

Juridische grond 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met 
externe partners zoals Pidpa, alsook  goedkeuring te hechten aan bestekken voor het aanstellen van 
een ontwerper (basis samenwerkingsovereenkomst ontwerper).   
 

Adviezen - argumenten 

Het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst en bestek met ref. K-15-0085 werden opgesteld door 
Pidpa.  Er werden geen bijkomende adviezen ingewonnen.   
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De werken werden voorzien in de meerjarenplanning op AR 2240007 / BI 020000 / Actie 
LEEF001002002.  Er werd voor deze werken een budget van € 405.000,00 weerhouden.  De 
voorlopige raming bedraagt € 400.000,00.  De ontwerpkosten worden geraamd op circa € 26.500,00.  
Het betreft telkens het gemeentelijk aandeel binnen het globale project.   De derdebetalersregeling is 
niet van toepassing. 
 
Voor de huidige beslissing is nog geen vastlegging vereist.  Dit wordt pas noodzakelijk bij aanstelling 
van de ontwerper. 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 
Een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Pidpa in het kader van het project Oude 
Dendermondsestraat, alsook het bestek met ref. K-15-0085 voor het aanstellen van een ontwerper, 
goed te keuren en Pidpa opdracht te geven over te gaan tot aanbesteding bij wijze van een open 
offertevraag. 
 
 

5. Camerabewaking - Update locaties voor de plaatsing van ANPR-camera's, camera's voor 
trajectcontrole en vaste en mobiele bewakingscamera's 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2013 een eerste maal positief advies verleend inzake de 
plaatsing van camera’s op het openbaar domein.  In zitting van 24 maart 2015 werd positief advies 
verleend over een aangepaste lijst met locaties gelet op de uitbreiding van het aantal locaties waar 
camerabewaking gepland werd. 
 

Feiten en context 

Sinds deze laatste update werd een reeks nieuwe locaties geselecteerd voor de plaatsing van 
bewakingscamera’s.  Het betreft onder andere een aantal bijkomende locaties voor trajectcontrole 
(‘vrachtwagensluizen’).  De nieuwe locaties werden, voor de duidelijkheid, afzonderlijk toegevoegd 
aan voorgaande lijsten, zie Bijlage 1. 
 
De Camerawet van 21 maart 2007 schrijft voor dat de beslissing tot het plaatsen van 
bewakingscamera’s in een niet-besloten plaats genomen wordt door de verantwoordelijke voor de 
verwerking, hier de gemeente Willebroek. 
Deze beslissing tot positief advies wordt genomen door de gemeenteraad van de gemeente 
Willebroek na de korpschef van de politiezone MeWi te hebben geraadpleegd. 
 
Na de adviesverlening en de besluitvorming door de gemeenteraad dient voor de plaatsing en 
verwerking er aangifte te gebeuren bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer.  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking, in casu de gemeente Willebroek staat eveneens in voor het 
plaatsen van de nodige aankondigingsborden overeenkomstig het model zoals voorzien in het KB van 
10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop aangegeven wordt de er camerabewaking 
plaatsvindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de optie “Zone” waarbij het volstaat om op alle 
invalswegen van de gemeente dit bord te voorzien teneinde in de volledige gemeente 
camerabewaking op het openbaar domein toe te laten. Deze werkwijze laat toe om, in functie van, 
zeer snel in te spelen op de gebeurtenissen door het inzetten van verplaatsbare camera’s.  In zitting 
van 10 februari 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen over de concrete 
afbakening van deze zone en de realisatie van de benodigde signalisatie. 
 

Juridische grond 

Volgende wetgeving is van toepassing: 

 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s (de zogenaamde “Camerawet”, B.S. 31 mei 2007) en haar 
uitvoeringsbesluiten;  

 Wetten van 12 november 2009, 3 augustus 2012 en 4 april 2014 houdende wijziging van 
de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's; 
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 Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt 
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (B.S. 21 februari 2008);  

 Koninklijk Besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik 
van bewakingscamera’s (B.S. 15 juli 2008);  

 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens (de zogenaamde “Privacywet”, B.S. 18 maart 
1993), voor zover hier door de Camerawet niet wordt van afgeweken.  

 
De wet op van 21 maart 2007, gewijzigd door de wetten van 12 november 2009, 3 augustus 2012 en 
4 april 2014 voorziet in de volgende bepalingen :  
 
Artikel 2 : 
“ Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 

 niet-besloten plaats : elke plaats die niet door een omheining is afgebakend en vrij 
toegankelijk is voor het publiek; 

 bewakingscamera: elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven 
tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe 
gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te 
handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart; de bewakingscamera 
die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen te filmen 
en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd;  

 verantwoordelijke voor de verwerking : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de 
feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen het doel en 
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.” 

 
Artikel 5 : 
§1. De beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera’s in een niet-besloten plaats 
wordt genomen door de verantwoordelijke voor de verwerking. 
 
§2. De in §1 bedoelde beslissing wordt genomen nadat de gemeenteraad van de betrokken gemeente 
een positief advies hebben gegeven. De gemeenteraad verstrekt zijn advies na voorafgaandelijk de 
korpschef van de politiezone waar die plaats zich bevindt te hebben geraadpleegd.  
 
§ 3. De verantwoordelijke voor de verwerking deelt de in § 1 bedoelde beslissing mee aan de 
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de korpschef van de 
politiezone waar die plaats zich bevindt. Hij doet dat uiterlijk de dag vóór die waarop de 
bewakingscamera of -camera's in gebruik worden genomen. 
De Koning bepaalt, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de vorm en de inhoud van het standaardformulier dat bij die gelegenheid moet worden 
ingevuld, alsook de wijze waarop dit formulier wordt overgezonden aan de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de korpschef van de politiezone waar de niet-
besloten plaats zich bevindt. In dit formulier bevestigt de verantwoordelijke voor de verwerking dat de 
plaatsing en het voorgenomen gebruik van de camera of camera's in overeenstemming is met de 
beginselen van de wet van 8 december 1992. 
De verantwoordelijke voor de verwerking plaatst bij de toegang tot de niet-besloten plaats een 
pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt. Het model van dat pictogram en de erop 
te vermelden inlichtingen worden door de Koning bepaald, na advies van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
De verantwoordelijke voor de verwerking ziet erop toe dat de bewakingscamera of -camera's niet 
specifiek gericht worden op een plaats waarvoor hij niet zelf de gegevens verwerkt, tenzij hij daarvoor 
expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke voor de verwerking van de betrokken plaats. 
 
§ 4. Het bekijken van deze beelden in real time is uitsluitend toegestaan onder toezicht van de 
politiediensten opdat de bevoegde diensten onmiddellijk kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast 
of verstoring van de openbare orde en deze diensten in hun optreden optimaal kunnen worden 
gestuurd..  Een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, waarvan het ontwerp voor 
advies is voorgelegd aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
bepaalt de voorwaarden waaronder personen bevoegd kunnen zijn om deze beelden te bekijken en 
wijst deze personen aan, die handelen onder toezicht van de politiediensten. 
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Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of 
van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare 
orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren. 
Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of 
van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige 
of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard. 
 

Adviezen - argumenten 

De plaatsing van camera’s op het openbaar domein (in niet besloten plaatsen) moet, overeenkomstig 
artikel 5, §2 van de wet van 21 maart 2007, gevalideerd worden door een positief advies van de 
gemeenteraad. 
Om alles overzichtelijk te maken wordt een lijst toegevoegd van de voorziene en gewenste locaties 
voor camerabewaking, zowel camera’s met nummerplaatherkenning als gewone bewakingscamera’s. 
Naast deze vaste locaties zijn in deze lijst ook de fenomenen opgenomen dewelke in aanmerking 
komen voor de inzet van mobiele camera’s (Bijlage 1)  
 
Veiligheidsanalyse  
De lokale politie wenst, zoals wettelijk voorzien is, bewakingscamera’s en camera’s met 
nummerplaatherkenning in te zetten voor het uitvoeren van taken van bestuurlijke, verkeers- en 
gerechtelijke politie. Zo zal de aanwezigheid van deze camera’s onder meer bijdragen om misdrijven 
tegen personen of goederen en overlast te voorkomen (algemene preventie); 
 
Daarenboven zal, door het gebruik van deze camera’s, de inzet van de politie verder geoptimaliseerd 
kunnen worden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende overwegingen :  

 Bij nummerplaatherkenning wordt de politiedispatching door de in het systeem 
vastgelegde alarmparameters verwittigd en kan dus haar patrouilleploegen oriënteren, 
bijvoorbeeld:  

o Wanneer een voertuig passeert waarvan de bestuurder gekend is voor 
maatschappelijk gevaarlijk verkeersgedrag (bv. niet verzekerd rijden of verval 
recht tot sturen)  

o Wanneer een voertuig passeert waarvan de bestuurder of het voertuig zelf op te 
sporen is voor of verdacht wordt van gerechtelijke feiten; 

o Wanneer een bestuurde van een voertuig een verkeersinbreuk begaat dewelke 
door de ANPR-camera’s vastgesteld wordt in het kader van trajectcontrole 
(overdreven snelheid – doorgaand verkeer) 

 

 Bij klassieke camerabewaking kan de politiedispatching, bij een oproep komende uit de 
onmiddellijke omgeving van een observatiecamera, deze naar de gebeurtenis richten om 
zodoende de ploegen op het terrein te ondersteunen door onder meer concrete informatie 
te verschaffen en dit zowel voorafgaandelijk aan als tijdens de interventie. Dit zal uiteraard 
de kans op een succesvolle en kwaliteitsvolle interventie verhogen. 

 
Deze camera’s kunnen eveneens dienen voor het a posteriori opsporen van daders van misdrijven en 
plegers van overlast. Zo zal dan ook, wanneer er bijvoorbeeld een zwaarwichtig misdrijf gepleegd 
werd of bij wederkerende feiten, door reactief de lijsten met de nummerplaten en/of de opgenomen 
live-beelden na te kijken, de ophelderingsgraad van deze feiten verhoogd kunnen worden. De 
opzoekingen in dit kader worden, naast in de politiedispatching, aan het lokaal informatiekruispunt van 
de lokale politie toevertrouwd. 
 
Daarnaast kunnen camera’s met nummerplaatherkenning een belangrijke bijdrage leveren in de strijd 
tegen rondtrekkende dadergroepen, die verantwoordelijk worden geacht voor een aanzienlijk deel van 
de gepleegde vermogenscriminaliteit. Door deze camera’s kunnen bijvoorbeeld gerichte intensieve 
patrouilles (ten gevolge van een hit voor een voertuig van een gekende dader) uitgevoerd worden, 
hetgeen bovendien bij potentiële daders een bijkomend ontradend effect kan teweegbrengen en dus 
de preventieve werking van deze camera’s versterkt.  
 
Camera’s met nummerplaatherkenning zijn daarnaast de beste oplossing om bepaalde zones 
permanent te bewaken en op flexibele wijze auto’s en, met extra hulpmiddelen, vrachtwagens te 
herkennen die in overtreding zijn.  
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(Middels het gebruik van de in de software aanwezige opties trajectcontrole kunnen de ANPR-
camera’s ingezet worden ter bestrijding van overdreven snelheid, onrechtmatig transitverkeer door de 
woonkernen e.d.) 
Het gebruik van deze camera’s zal dan ook toelaten om het beheer van opdrachten van bestuurlijke, 
gerechtelijke  en verkeerspolitie verder te optimaliseren en dus verder te professionaliseren. Om de 
voorziene politiecapaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten zal bij de plaatsing en het 
gebruik van deze camera’s vooral rekening worden gehouden met de prioriteiten zoals deze door de 
Zonale Veiligheidsraad worden vastgelegd in de zonale veiligheidsplannen. 
 
Naleving privacy-beginselen zoals voorzien in wet van 8 december 1992  
De camera’s met nummerplaatherkenning maken enkel een detailfoto van de nummerplaat van het 
voertuig en een overzichtsfoto van het voertuig (nazicht merk- en typegegevens bekomen uit controle 
nummerplaat versus voertuig dat nummerplaat voert). Deze camera’s zullen bovendien zodanig 
geplaatst worden dat ze beelden nemen op de openbare weg waarbij de privacy van de bewoners en 
bezoekers in het cameragebied niet geschonden wordt. 
 
De politie zal bij het gebruik van deze camera’s zowel de verspreidingsvoorwaarden als de 
bewaartermijnen zoals vastgelegd in enerzijds de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 en 
anderzijds de camerawet van 21 maart 2007 strikt naleven. Zo laat de camerawet een maximale 
bewaartermijn van 1 maand toe voor beelden die geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van 
een misdrijf of van schade of tot het opsporen en het identificeren van een dader, een 
ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer.  
De gegevens voortkomende uit camera’s met nummerplaatherkenning zullen onder dezelfde 
wettelijke voorwaarden eveneens maximaal 1 maand bewaard worden.  
De volledige camerabewaking wordt in een gesloten of van encryptie voorzien netwerk 
getransporteerd en opgeslagen. Het is alleen via specifieke beveiligde werkstations, beperkt in aantal 
en locatie, en volgens de rechten toegekend aan gebruikersgroepen dat de gegevens kunnen 
gevolgd, geconsulteerd en geëxporteerd worden in een beveiligde omgeving (beveiliging). 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking zal, overeenkomstig artikel 5, §3, vierde lid van de wet van 
21 maart 2007, erop toezien dat deze camera’s niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor 
hij niet zelf de gegevens verwerkt. (privacy) 
 
Uit veiligheids- en privacyoverwegingen zullen de live- en opgenomen beelden, behoudens 
voorafgaandelijke toelating van de korpschef PZ MeWi, alleen bekeken en aangestuurd worden in de 
meldkamer van de politie. Een voorafgaandelijke toelating is bijvoorbeeld mogelijk voor een 
evenement met gedecentraliseerde dispatching zoals evenementen of voor een gerechtelijke actie, 
alsook voor de door de korpschef PZ MeWi met operationele analyse en technisch toezicht belaste 
diensten.  
 
De extractie van de beelden uit het systeem kan alleen binnen het gerechtelijke, verkeers- of 
bestuurlijke domein en dient het voorwerp uit te maken van een gemotiveerde aanvraag aan de door 
de korpschef PZ MeWi aangeduide dienst binnen de lokale politie. Deze aanvraag bevat de 
na(a)m(en) van de aanvrager(s), het dossiernummer waarop de beelden betrekking hebben en de 
opsomming van de voor het dossier strikt noodzakelijke gegevens (camera’s en tijdsvorken). Van 
deze extractie wordt een logging bijgehouden en de bestemmeling(en) tekenen voor ontvangst. 
(veiligheidsmaatregelen) 
 
De camerabewaking is beperkt tot het grondgebied van de gemeente Willebroek. Het is de gemeente 
Willebroek die als rechtspersoon de verantwoordelijke is voor de verwerking zoals voorzien in de 
artikelen 2, 5° en 5, §1 van de camerawet van 21 maart 2007. De gemeente Willebroek duidt de 
korpschef PZ MeWi aan als de persoon die onder haar gezag staat zoals bepaald in de camerawet. 
De korpschef PZ MeWi stelt de noodzakelijke interne richtlijnen op en zorgt voor de naleving ervan.   
 
Het inzagerecht van de opgenomen beelden, zoals bepaald in artikel 12 van de camerawet van 21 
maart 2007,  kan uitgeoefend worden door een gemotiveerd verzoek te richten aan de 
privacycommissie en dit conform de artikelen 10 en volgende van de privacywet van 8 december 
1992. (politionele databank) 
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De korpschef PZ MeWi wordt geraadpleegd om aan de gemeenteraad de draagwijdte en het type van 
criminaliteit en delinquentie op de betrokken niet-besloten plaats toe te lichten.  
 
Rekening houdend met zijn kennis van de zone waarover hij de leiding heeft (terreinkennis, 
politiestatistieken, prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan), moet de korpschef zich uitspreken over 
het feit of er volgens hem, al dan niet voldoende elementen bestaan die bevestigen dat, op de 
bedoelde niet-besloten plaats, veiligheidsproblemen bestaan of een onveiligheidsgevoel aanwezig is, 
met het risico dat er dan ook feiten kunnen plaatsvinden die men kan voorkomen, vaststellen of 
opsporen door middel van bewakingscamera’s. Door de doelstellingen, die met het cameraproject 
worden beoogd, en het lokaal politioneel beleid met elkaar in verband te brengen, zal hij tevens 
nagaan of er voor een doeltreffender cameragebruik geen bijkomende maatregelen of bijzondere 
voorwaarden hieraan moeten gekoppeld worden. Men kan denken aan een gerichte 
interventiecapaciteit binnen de bewaakte zone. Al naargelang hij vindt dat deze elementen al dan niet 
toereikend zijn, zal zijn analyse gunstig of ongunstig zijn met betrekking tot de nood (en/of de 
opportuniteit) om bewakingscamera’s op de bedoelde plaats te installeren. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Aan het verlenen van het advies zijn geen financiële gevolgen verbonden.  
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1 :  
Een positief advies te verlenen, na de korpschef van de lokale politiezone MeWi te hebben 
geraadpleegd, aan de burgemeester met betrekking tot het plaatsen en het gebruik 
(gebruiksmodaliteiten) van de observatiecamera’s en camera’s met nummerplaatherkenning (zoals 
bepaald in Bijlage 1 bij dit besluit) en de aankondigingsborden op het grondgebied van de gemeente 
Willebroek.  
 
 

5. Ruimtelijke ordening 

6. straatnaamgeving verkaveling Denaeyer / Vanden Bogaert, Merkenzeel / Ploegstraat, 
Keizerstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het brownfieldproject “Site Denaeyer Willebroek” worden er 
ook nieuwe straten aangelegd, die een nieuwe straatnaam moet krijgen. De aanvraag heeft betrekking 
op het verkavelen van een stuk grond, kaderend binnen het brownfieldproject “Site Denaeyer 
Willebroek” en de invulling van bestaande gebouwen gelegen aan nieuwe wegenis. Het gaat om de 
verkavelingsvergunning afgeleverd aan Vaartland NV en de verkavelingsvergunning afgeleverd aan 
Van den Bogaert en om het wegenisdossier dat werd vergund rond de oude bestaande gebouwen op 
site Denaeyer zoals het pomphuis en machinehuis.  
 
In Blaasveld wordt een nieuw woonerf met appartementen en woningen gecreëerd. Het betreffende 
goed is gelegen langs de Mechelsesteenweg – Keizerstraat. De appartementen richten zich naar 
Mechelsesteenweg-Keizerstraat en het nieuwe woonerf. De percelen voor de woningen situeren zich 
aan de nieuwe straat (woonerf).  
 
In wijk De Putten wordt aansluitend aan de Ploegstraat een nieuwe verkaveling gerealiseerd van 32 
loten voor eengezinswoningen met nieuwe wegenis. 
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Feiten en context 

In zitting van het college van 27 mei 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het 
volgende; 
“Het college van burgemeester en schepenen besluit de Sectorale Adviesraad Cultureel Patrimonium 
& Erfgoed, p.a. Cultuurdienst – Pastorijstraat 1 te Willebroek voorstellen te vragen voor 
straatnaamgeving voor 
 
Straten “Site Denaeyer Willebroek” 
Straat tussen Keizerstraat 4 – 6 (nieuw woonerf met appartementen en woningen) 
Straat nieuwe verkaveling Merkezeel/Ploegstraat” 
 
In zitting van 12 augustus 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
“Het college van burgemeester en schepenen besluit de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot 
het verlenen van de namen:  

- Verkaveling site Denaeyer 
- Hoofdweg – ‘Thomas Vinçottestraat’ 
- Westelijke zijstraat – ‘Gieterijstraat’   
- Oostelijke zijstraat – ‘Smederijstraat’  
- Het centrale plein – ‘Alida Peetersplein’ 
- Het plein rond watertoren en toegangsweg – ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’ 

- Verkaveling Van Den Bogaert – ‘Brigandstraat’    
- Verkaveling Keizerstraat –‘Keefstraat’    
- Verkaveling Merkezeel / Ploegstraat – ‘Veldovenstraat” 

 
Na openbare aanplakking van 5 oktober 2016 tot en met 3 november 2016 werden geen bezwaren 
ingediend. 
Hiervan werd ook een proces-verbaal van sluiting van het onderzoek opgemaakt op 4 november 
2016. 
 
In zitting van het college van 3 maart 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen het 
volgende; 
 
“Het college van burgemeester en schepenen besluit de gemeenteraad voor te stellen definitieve 
goedkeuring te hechten aan de straatnamen:  
 

- Verkaveling site Denaeyer 
- Hoofdweg – ‘Thomas Vinçottestraat’ 
- Westelijke zijstraat – ‘Gieterijstraat’   
- Oostelijke zijstraat – ‘Smederijstraat’  
- Het centrale plein – ‘Alida Peetersplein’ 
- Het plein rond watertoren en toegangsweg – ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’ 
- Verkaveling  Van Den Bogaert – ‘Brigandstraat’ 
- Verkaveling  Keizerstraat –‘Keefstraat’ 
- Verkaveling  Merkezeel / Ploegstraat – ‘Veldovenstraat’” 

 

Juridische grond 

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977) en latere wijzigingen.  
 
Decreet van 01 juli 1987 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van 
de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 01/09/1987 en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 04 februari 1997 tot wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de 
na-men van de openbare wegen en pleinen, B.S. 25/02/1997 en latere wijzigingen.  
 
Decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, B.S. 17/12/2002 en latere 
wijzigingen.  
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Omzendbrief van 4 mei 1988 over reclame op naamborden, B.S. 3 juni 1988.  
 

Adviezen - argumenten 

Op 30 juni 2016 werd een eerder advies aangaande deze dossiers van de sectorale adviesraad 
cultureel patrimonium & erfgoed van 17 april 2016 bevestigd. Dit advies is als bijlage toegevoegd. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1:  
 
Definitieve goedkeuring te hechten aan de straatnamen:  
 

- Verkaveling site Denaeyer 
- Hoofdweg – ‘Thomas Vinçottestraat’ 
- Westelijke zijstraat – ‘Gieterijstraat’ 
- Oostelijke zijstraat – ‘Smederijstraat’ 
- Het centrale plein – ‘Alida Peetersplein’ 
- Het plein rond watertoren en toegangsweg – ‘Industriestraat’ en ‘Otto Intzeplein’ 
- Verkaveling  Van Den Bogaert – ‘Brigandstraat’ 
- Verkaveling  Keizerstraat –‘Keefstraat’ 
- Verkaveling  Merkezeel / Ploegstraat – ‘Veldovenstraat’ 

 

 

7. IVA Innova 

7. Desaffectatie en verkoop restperceel Torenstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het kader van het masterproject Willebroek Morgen, het BPA 5/8  en het van kracht zijnde RUP 
Willebroek Centrum heeft het  Gemeentebestuur diverse eigendommen en woningen gelegen August 
Van Landeghemstraat nr 90 en Torenstraat nrs 3, 7, 9,11 en 13 aangekocht;  
Deze verwervingen kaderen in een stedenbouwkundig project Willebroek Morgen, waarbij rondom de 
kerk wordt gestreefd naar een sfeerbepalende pleinruimte met gesloten wanden. De bebouwing aan 
de zijde van de Torenstraat moet op vlak van inplanting en maatvoering duidelijke relaties aangaan 
met de bebouwing aan de overzijde van de Aug. Van Landeghemstraat. 
De verruiming van het publiek domein in de Aug. Van Landeghemstraat ten noorden van het kerkplein 
kan gerealiseerd worden door het achteruit inplanten van bebouwing ten opzichte van de rooilijn.  
 

Feiten en context 

Voor de realisatie van voormelde visie rond de Sint Niklaaskerk werden in voorgaande jaren diverse 
gronden aangekocht door de NV INVESTPRO;  
De NV INVESTPRO heeft het plan opgevat een woonproject te realiseren langsheen de hoek A. Van 
Landeghemstraat – Torenstraat, aansluitende op haar reeds gerealiseerde wooncomplex Groenelaan 
– Torenstraat; 
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In 2006 heeft de gemeente hiervoor een perceel grond verkocht aan NV INVESTPRO, houdende lot 1 
op het opmetingsplan de dato 27 november 2006 opgemaakt door ir, J.L. Talboom, het lot 2 was 
gelegen buiten de vastgestelde rooilijn en werd bijgevolg niet verkocht doch toegevoegd aan het 
openbaar domein; 
De NV INVESTPRO heeft in 2016 een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de realisatie van 
een woonproject hoek A. Van Landeghemstraat – Torenstraat; 
Het ontwerp ondersteunt de visie van het RUP Willebroek Centrum, in het bijzonder de teruggetrokken 
bouwlijn aan de A. Van Landeghemstraat ter realisatie van de pleinvorming voor de Sint Niklaaskerk; 
Aan de Torenstraat sluit het project aan op de bouwlijn van het reeds bestaande wooncomplex; 
Gelet op het feit dat er in de Torenstraat een voortuinstrook gelegen is waarin ook ondergrondse 
infrastructuren voorzien worden (RW putten e.d.) is het wenselijk dat deze gronden in privaat bezit 
blijven van de ontwikkelaar NV INVESTPRO (en de toekomstige mede-eigenaars); 
Bij nazicht is gebleken dat tussen het vroeger verworven hoekperceel (lot 1 op het opmetingsplan de 
dato 27 november 2006 opgemaakt door ir, J.L. Talboom) en de ingediende plannen voor de 
stedenbouwkundige vergunning woonproject hoek A. Van Landeghemstraat – Torenstraat een kleine 
zone voortuinstrook in openbaar domein is gelegen; 
 

Juridische grond 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op het feit dat gronden waarin ook private ondergrondse infrastructuren voorzien worden (RW 
putten e.d.) het wenselijk is dat deze gronden in privaat bezit blijven van de ontwikkelaar of de 
toekomstige mede-eigenaars; 
Voor je juiste bepaling van ligging en oppervlakte werd bij het Landmeetkundig studie en 
vastgoedbureel Jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek gevraagd een opmetingsplan en 
prekadastratie op te maken; 
Na opmeting werd het perceel aangeduid met blauwe omranding en met een oppervlakte van 24,6m²  
op het opmetingsplan de dato 8 februari 2016;  
Aansluitend werd voor de waardebepaling een schatting gevraagd bij het Landmeetkundig studie en 
vastgoedbureel Jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek; 
In het schattingsverslag opgemaakt de dato27 januari 2017 werd de waarde van voornoemd perceel 
vastgelegd op € 2.560,00; 
Gelet op het feit dat dit perceel in openbaar domein gelegen is zal aan de Raad de desaffectatie 
voorgesteld worden; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
1) Goedkeuring te verlenen tot de desaffectatie van een restperceel gelegen in openbaar 

domein langsheen de Torenstraat,   Willebroek, 1ste Afd., Sie. A, z.n. met blauwe 

omranding en met een oppervlakte van 24,6m² zoals aangeduid op het opmetingsplan de 

dato 8 februari 2016 opgemaakt door Jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek; 

2) goedkeuring te verlenen aan de verkoop van het perceel Willebroek, 1ste Afd., Sie. A, z.n. 

met een oppervlakte van 24,6m² zoals aangeduid op het opmetingsplan de dato 8 februari 

2016 opgemaakt door Jan Foqué Bezelaerstraat 128 te Willebroek  aan NV INVESTPRO, 

Stwg op Blaasveld 56A te 2801 Mechelen, dit tegen de prijs van € 2.560,00;  
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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; 

 
 

Leven en reizen 

2. Jeugddienst 

8. Goedkeuring Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Kinderdagverblijf 
Bengelhuisje 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het Ministerieel Besluit d.d.16/09/1994, art.10 § 2 2° schrijft voor dat Kind en Gezin de richtlijnen 
bepaalt voor de inhoud van het huishoudelijk reglement van de erkende opvangvoorzieningen. K&G 
stuurde een brief op 06/05/1996 met richtlijnen ter zake en een regelgevende omzendbrief op 
22/01/2003 met nieuwe richtlijnen voor het huishoudelijk reglement waaraan de gesubsidieerde 
opvangvoorzieningen vanaf 01/01/2004 dienen te voldoen. 
Een eerste huishoudelijk reglement werd door de gemeenteraad  goedgekeurd op 24/06/1997, een 
eerste maal gewijzigd op 28/09/1997 en een tweede maal op 21/12/1999. 
In gevolge de nieuwe regelgeving werd een nieuw huishoudelijk reglement  opgemaakt en 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 16/12/2003. Dit werd op zijn beurt reeds een eerste maal 
aangepast op 18/12/2007.  
Voor een tweede maal werd dit aangepast in december 2009. 
Voor een derde maal werd dit aangepast in juni 2013. 
 

Feiten en context 

Vanaf 1 april 2014 gaat een nieuw decreet kinderopvang in werking.  Ten gevolge van dit nieuw 
decreet moet er rekening worden gehouden met een aantal nieuwe regels waardoor wij ons 
huishoudelijk reglement hebben aangepast. Elke kinderopvangvoorziening sluit ook een schriftelijke 
overeenkomst af met de gezinnen van de kinderen die naar de opvang komen. De schriftelijke 
overeenkomst 

 bevat een opvangplan = overzicht van opvangdagen nodig voor het kind  

 komt tot stand in onderling overleg tussen organisator en ouders en wordt getekend voor 
akkoord  door beide partijen 

 vermeldt wijzigings- en opzegmodaliteiten  
 
 

Juridische grond 

Decreet houdende de organisatie van opvang van baby’s en peuters van 20 april 2012/Besluit van de 
Vlaamse Regering van 22 november 2013. 
Meerjarenplan 2014-2019, gemeente Willebroek, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 
2013. Het BVR van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid 
voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters, artikel 34, 35 en 36.  
 

Adviezen - argumenten 

Om de goede werking van het kinderdagverblijf te garanderen, adviseren wij vanuit de dienst jeugd-
opvang-onderwijs de gemeenteraad om het nieuwe huishoudelijk reglement en de schriftelijke 
overeenkomst goed te keuren. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist het nieuwe huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst goed te 
keuren, om de goede werking van het kinderdagverblijf te garanderen. 

 
 

9. Goedkeuring huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse 
kinderopvang 't ApPelboomPje 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het vorige reglement en schriftelijke overeenkomst staan zaken in die niet meer correct zijn en waar 
een aanpassing voor nodig is.   
 

Feiten en context 

Het huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst is de leidraad van onze werking en moet 
dus correcte informatie vermelden.  

- De regeling tijdens vakanties stond in het oude HR niet duidelijk vermeld waardoor er soms 
misverstanden ontstonden. 

- Nieuwe manier van aanmelding door ingebruikname van het registratiepakket ‘Recreatex’ 
- aanpassing aan de allergenenwetgeving (rubriek 2.1.2 'Afspraken over eten'), uitbreiding van 

het klachtenrecht voor ouders in het bijzonder voor contractuele en financiële geschillen 
(rubriek 4.3), en een aanvulling van de opzegmodaliteiten voor de organisator in het geval van 
overmacht (rubriek 6.2.2)..   

- aanpassingen op basis van het model van Kind en Gezin 
- aanpassing aan de allergenenwetgeving (rubriek 2.1.2 'Afspraken over eten'), uitbreiding van 

het klachtenrecht voor ouders in het bijzonder voor contractuele en financiële geschillen 
(rubriek 4.2), en een aanvulling van de opzegmodaliteiten voor de organisator in het geval van 
overmacht (rubriek 6.2.2).  

 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning 
en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. 
 

Adviezen - argumenten 

Om de goede werking van het de buitenschoolse kinderopvang te garanderen, adviseren wij vanuit de 
dienst jeugd-opvang-onderwijs de gemeenteraad om het nieuwe huishoudelijk reglement en de 
schriftelijke overeenkomst goed te keuren. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit het nieuwe huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst , zoals 
in bijlage, goed te keuren. 
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Welzijn 

8. Integrale veiligheid 

10. Wijziging algemene bestuurlijke politieverordening 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Gemeenteraad van 16 december 2014 bekrachtigde de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van 
de gemeente Willebroek van 16 december 2014 (gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen 
gezien PZ Mechelen-Willebroek) en latere wijzigingen. 
 

Feiten en context 

De algemene bestuurlijke politieverordening is geen statisch document maar dient geregeld up-to-date 
gebracht worden om de gemeentelijke overheid blijvend in staat te stellen een gepast antwoord te 
bieden op vlak van bestuurlijke handhaving van fenomenen die de openbare orde verstoren en/of 
zorgen voor openbare overlast. 
 
Bovendien wordt getracht om de aanpassingen van de algemene bestuurlijke politieverortdening van 
de gemeente Willebroek af te stemmen op deze van de stad Mechelen en omgekeerd. Een motivatie 
voor deze gemeenschappelijke aanpassing vindt men terug in de politiezone Mechelen-Willebroek.  
 

1. Wedkantoren 
Momenteel zijn er op het grondgebied van Willebroek al 2 wedkantoren gevestigd. 
 
In december 2016 werd een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad geplaatst naar 
aanleiding van mogelijk ‘nieuw’ gokkantoor in Willebroek. Om een wedkantoor te mogen uitbaten dient 
een uitbater een vergunning aan te vragen bij de Kansspelcommissie Klasse IV. In kader van hun 
vergunningsaanvraag wordt er advies gevraagd aan de gemeente. Het is de Kansspelcommissie die 
uiteindelijk beslist of ze een kansspelvergunning aflevert of niet, ongeacht het advies dat de 
burgemeester/ gemeente heeft uitgebracht. 
 
Om dit euvel aan te pakken en het College van Burgemeester en Schepenen meer slagkracht te 
geven hebben sommige gemeenten zelf initiatief genomen en dus uitbatingsreglement opgesteld 
waaraan dergelijke instellingen moeten voldoen. 
 
Naar aanleiding van de gemeenteraad van december 2016 en januari 2017 wordt er besloten dat een 
verordening omtrent de uitbating van wedkantoren (kansspelinrichting klasse IV) tegen maart 2017 
wenselijk is zodat er op gemeentelijk niveau uitbatingsvoorwaarden gesteld kunnen worden.  
 
De vrijheid van handel mag geen reden zijn dat handel wordt uitgebaat op een wijze die in strijd is met 
de vereisten van de openbare veiligheid, rust en gezondheid of met de vereiste ‘afwezigheid van 
openbare overlast’. 
 
Met een uitbatingsvergunning kan de burgemeester een gemotiveerder advies bezorgen aan de 
kansspelcommissie inzake aanvraag vergunningen kanspelinrichtingen klasse IV. En als een 
uitbatingsvergunning op gemeentelijk niveau wordt ingetrokken of niet wordt toegekend, komt ook de 
vergunning van de kansspelcommissie te vervallen. 
 
Er wordt op basis van advies en voorbeelden uit andere steden/gemeenten aanpassing van de ABP 
uitgewerkt. 
 

2. Repressief optreden tegen (seksuele) intimidaties 
In het kader van het repressief opterden tegen seksule intimidaties wordt een aanpassing van de 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening voorgesteld om het optreden ten aanzien van intimidaties op 
straat te kunnen benaderen via de GAS-wetgeving. 
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Met name: “Het is verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te 
intimideren of hen ongewenst na te roepen, te beledigen (niet in het openbaar of mondeling), aan te 
klampen of na te lopen.” Dit nieuwe artikel dient het bestaande artikel 84 ABP (Het is verboden tegen 
gestelde lichamen of tegen bijzondere personen andere beledigingen te richten dan in boek II, titel 
VIII, hoofdstuk V, van het Strafwetboek (aanranding van de eer of de goede naam van personen) te 
vervangen. 
 
Door deze bijkomende inbreuk te voorzien kan de gemeente samen met de lokale politie een 
snelrecht procedure uittekenen om daders quasi onmiddellijk na de feiten te confronteren met de 
gevolgen van hun daden. Er wordt van uitgegaan dat een zeer snelle en confronterende 
maatschappelijke reactie waarbij de anonimiteit van de dader doorbroken wordt een sterk 
afschrikkend effect heeft. Door de inbreuken binnen de ABP te voorzien, is de gemeente niet 
afhankelijk van justitiële partners en kan ze dus zelf streven naar een snelle behandeling. 
Bij “zwaardere” vormen van seksuele intimidaties (aanranding eerbaarheid, exhibitionisme, …) zal 
men nog altijd moeten terugvallen op strafrechtelijke pistes.  
 

3. Plakkaten op onbewoonbaar verklaarde woningen 
Om huurders of kandidaat-huurders nog meer te ontraden woningen van slechte kwaliteit te huren, is 
het aangewezen om door de gemeente(diensten) zelf op onbewoonbaar verklaarde panden een 
plakkaat van 20 x 20 cm aan de voorgevel te laten aanbrengen. Dit plakkaat vervangt de vroegere 
ophanging van het papieren besluit en zal het veel moeilijker maken om deze bekendmaking te 
verwijderen hetgeen met de papieren aanplakking veelvuldig gebeurde.  
 
Om de toepasselijke voorschriften uit de ABP aan te passen aan deze nieuwe werkwijze, dienen 
volgende artikels aangepast te worden (artikel 19, 42, 144 en 145): 
 

Juridische grond 

Artikel 119, 119bis, 133, 134 sexies en 135 Nieuwe Gemeentewet; 
Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”; 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het 
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 
(gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek) en latere 
wijzigingen; 
Wet van 7 mei 1999 en latere wijzigingen op de kansspelen, de weddenschappen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. 
 

Adviezen - argumenten 

Advies korpschef zone Mechelen-Willebroek: Teneinde de leesbaarheid van het voorgestelde 
artikel 84 te verhogen en  eventuele misverstanden te vermijden verdient het  aanbeveling om de 
woorden “ niet in het openbaar of mondeling” om te wisselen tot “mondeling of niet in het openbaar”.  
Immers, wanneer het niet mondeling is en wél in het openbaar zitten we in artikel 448 §1 Sw., dewelke 
die vorm van beledigingen betreft waaromtrent expliciet is gekozen om deze, ondanks dat ze een 
gemengde inbreuk kan uitmaken, niet op te nemen in het Protocol GAS 2&3 en bijgevolg niet met een 
GAS kan worden bestraft.  
 
Verder is er  de bedenking in  hoeverre we, gelet op de geest van de ABP en bij uitbreiding het 
systeem van bestuurlijke handhaving, waar toch altijd een factor van openbaarheid zich opdringt, de 
facto beledigingen zullen kunnen sanctioneren door middel van een GAS wanneer dit niet is gebeurd 
in het openbaar… 
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Gelet op het gegeven echter dat het nieuwe artikel 84 APB als het ware een containerartikel dient te 
worden voor alle beledigingen dewelke niet onder art. 448 SW vallen, lijkt het dus beter om 
“mondeling of niet in het openbaar”  te vervangen door “buiten de gevallen bepaald in artikel 448 Sw”, 
opdat ALLE vormen van beledigingen die dan buiten het strafrecht vallen opgenomen zijn in de ABP. 
Immers, indien het loutere gegeven dat een belediging niet mondeling is, aanleiding kan geven tot het 
opleggen van een GAS (hetgeen het geval zal zijn indien het voorstel wordt behouden, desnoods met 
wijziging naar “mondeling of niet in het openbaar”), betekent dit ook dat het mondeling beledigen in 
het openbaar van een politieambtenaar aanleiding kan geven tot een GAS (en bijgevolg een 
gemengde inbreuk vormt), hetgeen overduidelijk niet de bedoeling is conform het protocol GAS 2&3.  
 
Het verdient dus aanbeveling om die gevallen van artikel 448 Sw uit te sluiten, zowel §1 (voor gewone 
personen), als § 2 (voor openbare ambtenaren).  
 
Bijkomende duiding: 
Het feit dat er sprake zijn van openbare overlast om een GAS te kunnen opleggen, maar impliceert dit 
niet noodzakelijk dat de inbreuk in het openbaar moet plaatsvinden. 
Althans, de omzendbrief GAS (juli 2014) is hier toch niet erg duidelijk over. Zo wordt daarin het 
volgende bepaald 
 
Er werd aan de gemeenten een aantal bijkomende middelen ter beschikking gesteld om sneller en 
efficiënter te kunnen optreden tegen de openbare overlast op hun grondgebied om alzo gedragingen 
te kunnen beteugelen die niet als zeer ernstig kunnen beschouwd worden maar toch in het dagelijks 
leven als bijzonder hinderlijk worden ervaren  hier wordt niet duidelijk verwezen naar het openbaar 
karakter van die handeling, en zou de niet openbare belediging mijn inziens wel kunnen onder vallen.  
 
Het begrip "overlast" wordt niet gedefinieerd in de GAS-wet. Hiervoor kan teruggegrepen worden naar 
de definitie die men terugvindt in de omzendbrief OOP30bis: "de openbare overlast heeft betrekking 
op, voornamelijk individuele, materiele gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke 
activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners van een gemeente, een wijk, een 
straat, kunnen beperken op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt."  hier 
wordt ook niet duidelijk verwezen naar het openbaar karakter van overlast. Mijn inziens kan de niet-
openbare beledeging dan ook onder deze definitie vallen, tenzij men het begrip ‘sociale leven’ eng 
interpreteert.  
 
Hierna volgt een opsomming, louter bij wijze van voorbeeld, van enkele gedragingen die een geval 
van openbare overlast kunnen vormen en die het voorwerp zouden kunnen zijn van een 
administratieve sanctie : 
c) Handel en bezit van schadelijke middelen zoals lachgas à het louter bezitten van lachgas kan dus 
als overlast worden beschouwd, zonder dat het hier per definitie over bezit gaat op openbare plaatsen  
 
Wanneer het ontwerp wordt aangepast in die zin dat er wordt gesproken over alles wat buiten artikel 
448 Sw valt (“buiten de gevallen bepaald in artikel 448 Sw”) – en dus ook beledigingen die buiten de 
openbaarheid gebeuren worden gedekt – juridisch in orde zou moeten/kunnen zijn. In de praktijk zal 
men dan wel geval per geval kunnen bekijken welke feiten daadwerkelijk dienen gesanctioneerd te 
worden. 
 
De tekst van het artikel 84 werd volledig aangepast aan deze opmerking van de lokale politie. 
 
Wedkantoren: 
Adviezen werden gevraagd aan betrokken diensten op 10 februari  2017: 
Gemeentelijke diensten (financiën, ruimtelijke ordening, openbare werken/mobiliteit,  
Veiligheidsdiensten (politie, brandweer): advies d.d. 20/02/2017 – zie bijlage 
Advies GAS-ambtenaar d.d. 23/02/2017 
 
Algemeen advies LIVC d.d. 16/03/2017: aanpassen ABP conform de wijzigingen in de stad 
Mechelen ten einde de uniformiteit van de algemene politieverordening te vrijwaren.  
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
De algemene bestuurlijke politieverordening, zoals hieronder aangepast, wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 84: 
Huidige tekst 
Artikel 84. Het is verboden tegen gestelde lichamen of tegen bijzondere personen andere 
beledigingen te richten dan in boek II, titel VIII, hoofdstuk V, van het Strafwetboek (aanranding van de 
eer of de goede naam van personen). 
Diegene die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete van maximum 350 euro. 
 
Nieuwe tekst 
Artikel 84. Het is verboden personen de vlotte doorgang te belemmeren, hen op enigerlei wijze te 
intimideren of hen ongewenst na te roepen, te beledigen (buiten de gevallen bepaald in artikel 448 
Sw), aan te klampen of na te lopen. 
 
Artikel 19: 
Huidige tekst 
Artikel 19. Het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- 
en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere in de 
openbare ruimte of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan 
die welke door de stedelijke overheid daartoe zijn bestemd, is verboden behoudens voorafgaandelijke 
en schriftelijke toelating, naar gelang het geval van de burgemeester, de eigenaar of de 
gebruiksgerechtigde. 
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op (niet-limitatieve opsomming): 

 de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige vergunning werd 
aangevraagd of afgeleverd; 

 de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van 
gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor 
zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het 
gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die aan de gebeurtenis voorafgaat; 

 de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de 
gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en 
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van Instituut voor veteranen-NIOOO; 

 de plakbrieven in kieszaken; 

 de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de 
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst; 

 de plakbrieven van de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse 
Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de Gezinsbond, 
het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het Europees Centrum voor 
Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de 
verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de seksuele 
uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde 
centrum. 

 aanplakkingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling. 
 
Nieuwe tekst 
Artikel 19. Het aanbrengen van opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, 
vlugschriften en plakbriefjes op de openbare weg en op de bomen, aanplantingen, plakborden, voor- 
en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere in de 
openbare ruimte of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden, op andere plaatsen dan 
die welke door de stedelijke overheid daartoe zijn bestemd, is verboden behoudens voorafgaandelijke 
en schriftelijke toelating, naar gelang het geval van de burgemeester, de eigenaar of de 
gebruiksgerechtigde. 
De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op (niet-limitatieve opsomming): 
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 de aangebrachte mededelingen waaruit blijkt dat een stedenbouwkundige vergunning werd 
aangevraagd of afgeleverd; 

 de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van 
gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor 
zover de oppervlakte van de aanplakbiljetten geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het 
gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, tijdens de maand die aan de gebeurtenis voorafgaat; 

 de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de 
gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en 
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van Instituut voor veteranen-NIOOO; 

 de plakbrieven in kieszaken; 

 de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de 
oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst; 

 de plakbrieven van de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse 
Landmaatschappij erkende maatschappijen, de plakbrieven van het Woningfonds, de Gezinsbond, 
het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, de plakbrieven van het Europees Centrum voor 
Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen – België – Stichting naar Belgisch recht, en die van de 
verenigingen die actief zijn bij de opsporing van verdwenen kinderen of in strijd tegen de seksuele 
uitbuiting van kinderen, wanneer zij handelen in overleg met of op verzoek van het genoemde 
centrum. 

 Aangebrachte mededelingen opgelegd door een wettelijke of andere reglementaire bepaling. 
 
Artikel 42: 
Huidige tekst 
Artikel 42. Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de eigenaar en 
aan de bewoners betekend op één van de bij art. 39 bepaalde wijzen. 
Het besluit wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare en van op de openbare weg leesbare 
plaats aangeplakt. 
 
Nieuwe tekst: 
Artikel 42. Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de eigenaar en 
aan de bewoners betekend op één van de bij art. 39 bepaalde wijzen. 
Het besluit wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare en van op de openbare weg leesbare 
plaats aangebracht. 
 
Artikel 144 
Huidige tekst 
Artikel 144. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke 
verantwoordelijken van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling 
teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn 
bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen, onderhouden en vervangen toe 
te staan van: 
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw; 
2° alle verkeerstekens. 
3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van algemeen nut zijn. 
 
Nieuwe tekst 
Artikel 144. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke 
verantwoordelijken van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling 
teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn 
bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het aanbrengen, onderhouden en vervangen toe 
te staan van:  
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;  
2° alle verkeerstekens.  
3° alsook tekens, voorwerpen, geschriften, uitrustingen, en houders van leidingen die van algemeen 
nut zijn.  
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Artikel 145 
Huidige tekst 
Artikel 145. Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens, tekens, 
uitrustingen en houders van leidingen van algemeen nut te doen verdwijnen, te beschadigen, te 
bedekken, aan het gezicht te onttrekken of anderszins onleesbaar te maken, de bereikbaarheid ervan 
te bemoeilijken of onmogelijk te maken. 
Nieuwe tekst 
 
Artikel 145. Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens, tekens, 
voorwerpen, geschriften, uitrustingen en houders van leidingen van algemeen nut te doen verdwijnen, 
te beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te onttrekken of anderszins onleesbaar te maken, de 
bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken.  
 
Invoeren: Afdeling 6 : Wedkantoren 
 
Artikel 216 : Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder: 
Exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de instelling wordt 
uitgebaat. Ook uitbater genoemd. 
Vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres en die 
voor de consument toegankelijk is. 
Wedkantoren: inrichtingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor het afsluiten van weddenschappen, al 
dan niet via het internet.  De kansspelinrichtingen klasse I, II en III zoals beschreven in de Wet van 7 
mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers behoren niet 
tot de wedkantoren in de zin van dit besluit. 
Uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een wedkantoor verleend door de 
burgemeester nadat voldaan is aan een aantal uitbatingsvoorwaarden. 
 
Artikel 217: Deze afdeling is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande 
vestigingsvestigingseenheden die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 216 
van dit reglement, beschouwd worden als een wedkantoor. 
 
Artikel 218: Een uitbatingsvergunning is niet vereist voor een mobiel wedkantoor, dit is een tijdelijke 
inrichting, duidelijk afgebakend in de ruimte, die wordt geëxploiteerd ter gelegenheid, voor de duur en 
op de plaats van een evenement, een gebeurtenis, een sportwedstrijd of een sportcompetitie.  Een 
mobiel wedkantoor mag geen andere weddenschappen afsluiten dan deze die betrekking hebben op 
dat evenement, die wedstrijd of die competitie. 
 
Artikel 219: De opening en uitbating van een wedkantoor is onderworpen aan een voorafgaandelijke 
en schriftelijke vergunning vanwege de burgemeester 
 
Artikel 220: Voor elke uitbating van een wedkantoor zoals bedoeld in artikel 216 van dit reglement 
moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij het college van burgemeester en 
schepenen door middel van het daarvoor voorziene aanvraagformulier. 
[Een nieuwe aanvraag is niet vereist indien een uitbater reeds over een uitbatingsvergunning beschikt 
en zijn uitbating wijzigt onder de vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de vorm van een 
vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie.] 
 
Artikel 221: Voor de bestaande wedkantoren, die voor de inwerkingtreding van dit  reglement reeds 
beschikten over een vergunning van de kansspelcommissie, moet de uitbater uiterlijk binnen een 
periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning 
aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning tot de definitieve vergunning wordt 
verleend of geweigerd. 
[Alle andere wedkantoren worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen 
beschouwd. Alle nieuwe wedkantoren zijn verplicht om in het bezit te zijn van een 
uitbatingsvergunning bij aanvang van de uitbating.]   
 
Artikel 222 : De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester na een 
administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 
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1. Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of de vestigingseenheid waar de 
handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer. 

2. Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 
gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de 
vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst. 

3. Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit 
van de vestigingseenheid waarbij onderzocht wordt of de vestigingseenheid beschikt over de 
benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende 
stedenbouwkundige voorschriften.  Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bouwdienst. 

4. Een moraliteitsonderzoek: 
Dit onderzoek bestaat uit: 

a) Een onderzoek naar vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel 
voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid 
zoals bepaald in de samengeordende wetsbepalingen inzake slijterijen van 
gegiste dranken en door de wet betreffende de vergunning voor het verstrekken 
van sterke drank en hun uitvoeringsbesluiten.  

b) Een onderzoek naar recente vaststellingen en/of  veroordelingen, al dan niet met 
uitstel, voor inbreuken op de wet op het racisme en/of de xenofobie en/of tegen de 
drugswetgeving en/of een veroordeling werd opgelopen wegens daden van 
weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten. 

c) Een onderzoek naar mogelijke ernstige aanwijzingen van fraude. 
d) Een onderzoek naar vaststellingen en veroordelingen voor inbreuken op wettelijke 

verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van de exploitatie, zoals 
de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, persoonsgebonden 
beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, 
arbeidskaart), administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, sociaal –en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen 
die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en 
bijdrageplicht sociale zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 
vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en 
toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met 
betrekking tot de openingstijden, voedselveiligheid. 

 
Het moraliteitsonderzoek wordt uitgevoerd door de politie, waar nodig in samenwerking met lokale en 
bovenlokale instanties. Het wordt ,al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. 
 
De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie en beslist discretionair of 
het resultaat van het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de uitbatingsvergunning al dan 
niet te weigeren en/of in te trekken waarbij hij/zij steeds het gevaar voor de openbare orde voor ogen 
zal houden. 
 
Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de 
exploitatie van de instelling, dient de exploitant te verklaren dat niemand van hen valt onder de 
weigeringsgronden verwoord onder a).t.e.m. d). 
 

5. Een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten. 
 

6. Een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten 
als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk 
voorgeschreven is. 

 
7. Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een onderzoek 

naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de 
vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door de politie. 
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Artikel 223 : In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek en 
gedurende de uitbating kan de gemeente bepalen dat nader te bepalen documenten en inlichtingen 
overhandigd moeten worden. 
 
Artikel 224: De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. Het college van 
burgemeester en schepenen kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of 
bijzondere voorwaarden op te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke omstandigheden, 
bv. de ligging van de inrichting. 
 
Artikel 225: De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 
burgemeester. 
 
Artikel 226: De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 
vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of naar een andere 
vestigingseenheid. 
 
Artikel 227: De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten 
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 
 
Artikel 228:  De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege:  

 op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een periode van langer dan zes 
maanden feitelijk is onderbroken; 

 in geval van faillissement; 

 in geval van gerechtelijke verzegeling; 

 in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, een rechtspersoon of één van 
zijn organen; 

 in geval van ontbinding van de rechtspersoon;  

 in geval van schrapping van de exploitant of van de betrokken vestiging uit de Kruispuntbank 
van Ondernemingen 

 
Artikel 229: De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de zaak. De vergunning dient op 
eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter inzage voorgelegd worden. 
 
Artikel 230: Wanneer een overtreding wordt begaan tegen de bepalingen van deze afdeling kan de 
vergunning geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen en kan 
de inrichting tijdelijk of definitief administratief gesloten worden, onverminderd de mogelijkheid van het 
opleggen van een administratieve geldboete. 
 
Artikel 231: Onverminderd het voorgaande kan de burgemeester bij vaststelling van uitbating zonder 
uitbatingsvergunning de inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten. 
 
Artikel 2: 
§1. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. Dat gebeurt door de vermelding op de gemeentelijke website www.willebroek.be 
en de registratie in het gemeentelijk register van aanplakkingen. 
 
§2. Deze politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt overeenkomstig artikel 15 van de Wet 
van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Dat gebeurt door publicatie 
op de gemeentelijke website en via het gemeentelijk informatiemagazine. 
 
§3. Deze verordening zal worden overgemaakt aan de griffies van de politierechtbank en 
jeugdrechtbank alsook aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.  
 
Artikel 3 
§1. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening 
blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip 
van de inleiding van de procedure. 
 
§2. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de 
inwerkingtreding ervan. 
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11. Kennisname kadernota 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente Willebroek heeft de voorbije jaren op alle beleidsdomeinen een strategie uitgestippeld 
voor een betere toekomst voor Willebroek. Met dit project wil men transparant verder bouwen aan een 
innoverende, integrale en geïntegreerde aanpak van het veiligheidsbeleid met aandacht voor 
preventie en handhaving. Kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor de volledige 
veiligheidsketen: proactief, preventief, repressief en nazorg. Er wordt hiervoor gebouwd aan een 
specifiek strategisch kader dat verder gaat dan de traditionele aanpak. Integrale veiligheid 
veronderstelt een samenwerking te zijn tussen heel wat verschillende actoren om de mogelijke 
bronnen van onveiligheid, overlast, verkeersonveiligheid en inbreuken op leefbaarheid aan te pakken. 
In deze integrale benadering kunnen we drie pijlers onderscheiden: veiligheid en hulpverlening, een 
gemeenschapsgerichte preventie en handhaving.  
 
In de meerjarenplanning werd een actieplan LEEF006004: integrale veiligheid en preventie 
ingeschreven vanaf 2016. De bijbehorende actie was het opstarten van het project integrale veiligheid. 
De aanleiding hiervoor was te vinden in het bestuursakkoord 2013-2018 ‘Willebroek, in volle vaart 
vooruit!’ waar ‘veiligheid en leefbaarheid’ belangrijke doelstellingen zijn.   
 
Er werd een beleidskader gecreëerd om het concept lokale integrale veiligheid uit te werken.   
 

Feiten en context 

Deze kadernota werd in een eerste ontwerp voorgesteld aan het college van burgemeester en 
schepenen en het MAT: GO op 2 december 2015. 
Op 11 december 2015 werd het projectrechtvaardigingsdocument goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen en werd gestart met het uitwerken van een kadernota integrale 
veiligheid. Deze werd opgesteld om een referentie- en werkkader te bieden aan de lokale integrale 
veiligheidscel van de gemeentelijke organisatie.  
 
Er werd tevens een stuurgroep opgericht om de vooruitgang van de kadernota en daaruit 
voortvloeiend de lokale veiligheidsdiagnostiek, als basis voor het strategisch veiligheid- en 
preventieplan, te bewaken en bij te sturen.  
 
Er wordt gekozen voor een integrale benadering van verschillende beleidsvelden 

 Veilige woon- en leefomgeving 

 Bedrijvigheid en veiligheid 

 Jeugd en veiligheid 

 Fysieke integriteit 

 Integriteit en veiligheid 
Hierbij wordt rekening gehouden met een integrale aanpak van de gemeentelijke toezichts- en 
handhavingstaken. 
 
De kadernota omvat ook het luik ‘inbedding in de organisatie’ waarbij geopteerd wordt om een cel 
integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte preventie op te richten, als zelfsturend team binnen de 
afdeling welzijn.  
 
Het team integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte preventie is samengesteld uit een vaste kern 
en kan vanuit een integrale benadering en afhankelijk van beleidsmatige prioriteitenkeuzes en 
opdrachten voortdurend verder aangevuld worden.   
 
De vaste kern bestaat uit : 

 1 consulent integrale veiligheid 

 1 consulent gemeenschapsgerichte preventie 

 4 gemeenschapswachten (waaronder 2 vaststellers) 

 1 consulent handhaving 

 1 medewerker handhaving 
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De lokale gemeentelijke integrale veiligheidscel – gemeente zal bestaan uit (beleidsmatig) de 
burgemeester, de liaisonofficier politiezone Mechelen-Willebroek en de consulenten.  
 
Het strategisch veiligheids- en preventieplan dat voortvloeit uit de kadernota en het werkinstrument 
wordt, wordt gekenmerkt door een strategische sturing en resultaatsgerichte afspraken. De 
gemeentelijke organisatie kan via het strategisch veiligheids-en preventieplan de eigen prioriteiten van 
haar veiligheids-en preventiebeleid kan bepalen. De fenomenen van het strategisch veiligheids-en 
preventieplan werden gekozen op basis van de gegevens opgenomen in de lokale 
veiligheidsdiagnostiek (laatste update februari 2017). 
 

Juridische grond 

 Koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende de algemene regels van het vijfhoeksoverleg, 
B.S. 20 juni 1995. 

 Koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende de strategische veiligheids- en 
preventieplannen en van de dispositieven gemeenschapswachten, B.S. 29 november 2013 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, B.S. 23 februari 2016. 

 Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, B.S. 23 
februari 2016. 

 Ministeriële omzendbrief  OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 
van de wet op het politieambt 

 Ministeriële omzendbrief GPI 78 betreffende de informatieverwerking ten voordele van een 
geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door de politie 

 Ministeriële omzendbrief GPI 78 van 31 januari 2014 betreffende de informatieverwerking ten 
voordele van een geïntegreerde aanpak van terrorisme en gewelddadige radicalisering door 
de politie 

 Ministerieel besluit van 24 december 2013 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en 
evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en 
controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen 2014-2017, B.S. 31 december 2013 

 Algemene Directie Veiligheid & Preventie. (2006). Naar een lokaal integraal veiligheidsbeleid. 
Federale overheid. 

 Beleidsnota Minister van Binnenlandse Zaken 2012-2014. (2012). Binnenlandse zaken 2012-
2014 “meer rechten en plichten inzake veiligheid ten dienste van de burger” FOD 
Binnenlandse Zaken 

 Federale Regering. (2014). Regeerakkoord.  

 Kadernota integrale veiligheid 2016-2019, goedgekeurd in ministerraad van 1 maart 2012 

 Nota inzake de gerechtelijke prioriteiten en de prioritaire veiligheidsfenomenen voor het parket 
van de Procureur des Konings van het provinciaal gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

 Nationaal veiligheidsplan 2016-2019, goedgekeurd in ministerraad van 7 juni 2016. 

 Organisatie Willebroek (2013). Bestuursakkoord 2013-2018 ‘Willebroek, in volle vaart vooruit! 
Willebroek: Organisatie Willebroek. 

 PZ Mechelen-Willebroek. (2016). Zonaal Veiligheidsplan Zonaal veiligheidsplan Mechelen 
Willebroek, 2016-2019. Mechelen: PZ Mechelen-Willebroek 

 Zonaal plan BWZ Rivierenland (2016). Brandweerzone Rivierenland. 

 Goedkeuring college van burgemeester en schepenen en MAT d.d. 2/12/2015 en 11/12/2015  
 

Adviezen - argumenten 

Er is behoefte aan een kaderstellend integraal beleidsdocument voor handhaving als 
gemeenschappelijke basis voor de uitvoering van integrale veiligheid en gemeenschapsgerichte 
preventie. De noodzaak daartoe is gebaseerd op wettelijke regelingen, voortschrijdend inzicht en 
ontwikkelingen op organisatorisch vlak. 
Vanwege het kaderstellend karakter wordt de nota voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. 
 
Het kader dient uitgewerkt te worden, waarbij de besluitvorming over deze beleidsvorming bij het 
college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad ligt. Het huidige beleid bestaat immers 
uit diverse beleidsdocumenten (kadernota, lokale veiligheidsdiagnostiek, strategisch veiligheids- en 
preventieplan, personeelskader met organogram, functiebeschrijvingen…). 
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Door het indienen  van een strategisch veiligheids- en preventieplan konden gemeentebesturen 
overeenkomstig  de desbetreffende wetgeving rekenen op subsidies. De huidige plannen lopen tot 31 
december 2017.  
 
Over een eventuele nieuwe procedure is nog geen informatie. Dit geldt ook voor de gemeenten die 
een SVPP hebben.  
 
Om te anticiperen op eventuele nieuwe plannen, wordt daarom de procedure gebruikt die diende voor 
deze van 2014-2017. (KB van 7 november 2013 en het MB van 24 december 2013).  
 
In 2013 kwamen enkel gemeenten met een SVPP in aanmerking voor de nieuwe SVPP. Mochten 
deze gemeenten niet meer aan de voorwaarden voldoen konden andere gemeenten hun kandidatuur 
indienen. Daarvoor dienden zij aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
·         Een lokale veiligheidsdiagnostiek opmaken 
·         Meer dan 10 000 inwoners hebben 
·         Een welvaartsindex hebben die lager ligt dan het Belgische gemiddelde 
In 2015 lag de welvaartsindex van Willebroek op 99 (t.o.v. 100 als Belgisch gemiddelde). Ook heeft de 
gemeente Willebroek meer dan 10.000 inwoners en werd een lokale veiligheidsdiagnostiek opgesteld.  
 
Advies MAT d.d. 2 december 2015 
Goedkeuring PRD in CBS d.d. 11 december 2015 
Stuurgroep d.d. 8/1/2016 – 10-11-2017 – 18-01-2017  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum : x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: € 230.000 Actie: LEEF006004001 Dienstjaar 

Vast te leggen:  AR:  2017 

 

Besluit: 

De gemeenteraad neemt kennis van de kadernota integrale veiligheid. 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

1. Centrale administratie 

12. Tegelfabriek Rottiers 

 
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) 
 
Tot ieders spijt is het zover gekomen dat de vroegere tegelfabriek Rottiers, een sinds 1998 beschermd 
monument in de Baeckelmansstraat, nu echt op invallen staat en een gevaar oplevert voor passanten.  
Het erfgoed dreigt verloren te gaan en is een doorn in het oog voor de ganse omgeving. 
 
Ik ben me ervan bewust dat het gemeentebestuur met deze zaak zeer verveeld zit en de toestand zo 
vlug mogelijk wil zien veranderen. Volgens informatie waarover ik beschik werd er een kortgeding 
aangespannen om opnieuw schot in de zaak te brengen en werd de zaak op 27 januari ll. voor de 
kortgedingrechter bepleit en in beraad genomen.  
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Mijn vraag:  
 
Is er inmiddels al een uitspraak en wat is het standpunt van het gemeentebestuur? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Er werd door de Inspectie Onroerend erfgoed een kortgeding (instandhoudingswerken) 
aangespannen tegen de eigenaar van de gewezen tegelfabriek. De advocate van de dienst 
Onroerend erfgoed wist ons te vertellen dat de beschikking eerstdaags zou worden betekend. 
 
Een geïntegreerd project afgestemd met de Vlaamse dienst erfgoed zou de beste oplossing 
geven aan deze site. Voorgaande pogingen konden niet rekenen op de interesse van de private 
sector en een initiatief van het Kempisch Landschap ging niet door omdat men het complex 
niet wou verkopen.  
Vanuit het gemeentelijke aspect werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor het 
erfgoedaspect is de Inspectie bevoegd. 
 
Het raadslid zal later op dit dossier terugkomen 
 
 

13. "Willebroeks Skatepark" voor skaters, steppers en bikers 

 
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) 
 
Enkele jaren geleden ondernamen Willebroekse jongeren een poging om het Willebroekse skatepark 
tot een hoger niveau te brengen echter zonder resultaat. Naar mijn bescheiden mening totaal 
onbegrijpelijk en daarom wil ik, samen met een aantal van deze Willebroekse skaters, steppers en 
bikers een nieuwe poging wagen en wel om volgende redenen :   
 
De ondergrond op het skatepark ligt niet vlak en wanneer je op de installaties rijdt, voel je meteen dat 
sommige vijzen los zitten. Ook zijn er bars verdwenen en bovendien vertonen sommige boxen een 
aantal gaten.  De grote box is niet goed afgewerkt want als je eraf rijdt gaat dat niet “smooth”, om het 
in het vakjargon te zeggen. Er zijn al skaters gevallen door gewoon van de box te rijden. Op het kleine 
park valt er niet zoveel te beleven in vergelijking met parken in onze buurgemeenten waar je 
bijvoorbeeld kan grinden en fly-outs beleven.  
 
Na enkele rustiger jaren is de skate-hype bij jongeren opnieuw enorm gestegen.   Een bezoek aan het 
Willebroekse skatepark en dat van Mechelen, Puurs en Bornem leert mij dat het skatepark in onze 
gemeente inderdaad aan een grondige en hedendaagse renovatie toe is. Om hun sport te kunnen 
uitoefenen verplaatst de Willebroekse jeugd zich bijgevolg dan ook naar de buurgemeenten. 
Bovendien kunnen steppers en bikers hier niet samen met de skaters sporten gezien de te kleine 
installaties en de te kleine oppervlakte. Een gemeente zoals Willebroek hinkt zeer duidelijk achterop in 
deze sport en een nieuwe kijk en investeringen zijn dan ook aangeraden.  
 
Mijn vragen : 

1. Denkt het bestuur aan een nieuwe en grotere locatie voor de realisatie van een nieuw 
skatepark en zo ja binnen welke termijn? 

2. Is het Willebroekse bestuur de gedachte genegen een nieuw skatepark te realiseren naar het 
voorbeeld van Mechelen? Op zo’n park kunnen namelijk skaters, steppers en bikers hun sport 
beleven. 

3. Kunnen in afwachting van een nieuw en groter skatepark een aantal renovaties en technische 
aanpassingen uitgevoerd worden die de veiligheid ten goede komen? 

4. Is het bestuur bereid om op korte termijn een vergadering te beleggen met deskundigen om 
een stappenplan te realiseren?  
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Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 
Op dit moment zijn er geen uitgewerkte actieplannen voor de aanleg van een nieuw en/of groter 
skateterrein.  Indien er zich de komende tijd opportuniteiten zoals het Huis van de Vrije Tijd 
zouden voordoen binnen dewelke het een mogelijkheid is om een nieuw park te realiseren, dan 
zullen wij dit zeker genegen zijn. 
Een aantal jaren geleden is ook het huidige park uitgebouwd in overleg met een aantal skaters.  
In de eerste plaats zullen wij met de betrokken diensten bekijken welke herstellingen zich 
opdringen en de nodige maatregelen nemen.  De diensten zullen hun best doen om de euvels 
zo vlug mogelijk weg te werken.  En natuurlijk zijn onze diensten ook bereid om met de 
jongeren te bekijken welke verbeterings- of aanpassingswerken nog gewenst zijn om het park 
attractiever te maken. 
De schepen merkt eveneens op dat de kosten kunnen oplopen. Zo investeerde Deinze meer 
dan € 150.000,00 in haar skatepark.  
 
Het raadslid heeft ook voorbeelden van ongeveer € 80.000,00.  
Hij vraagt wel dringend actie voor de opruiming van het vuilnis en glas. 
Hij is verheugd dat men ook denkt aan de site De Schalk. Hij dringt aan om ook de jongeren, 
die zich hebben gegroepeerd op Facebook, te consulteren en samen te brengen met 
deskundigen. 
 
Schepen Huyghe sluit er bij aan door te stellen dat de jeugddienst daar voor zal instaan. 
 
 

14. Premie voor Willebroekse handelaars 

 
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) 
 
Met de regelmaat van een klok informeer ik naar de impulsen die ons handelscentrum krijgt of 
broodnodig zou moeten krijgen. In de stad Lier zijn er sinds de invoering van het premiestelsel voor de 
invulling van leegstaande winkelpanden een 20-tal nieuwe handelszaken in het kernwinkel-
gebied bijgekomen. Dit premiestelsel werd op 1 juli 2015 in Lier ingevoerd.  
 
Mijn vraag: 
 

1. Hoeveel handelszaken sloten er  in onze gemeente de laatste 2 jaar (2015 en 2016) hun 
deuren en hoeveel nieuwe zaken zijn er in het handelscentrum geopend ? 

2. Hoeveel van deze nieuwe handelszaken hebben van deze premie gebruik gemaakt ?  
   
Schepen Frank Vanwelkenhuysen antwoordt: 
 

1. Uit de KBO-gegevens waarover de gemeente momenteel beschikt, kunnen helaas geen 
stopzettingen/ oprichtingen in het handelscentrum gefilterd worden.  

Het KBO is geen complete ‘authentieke’ bron, er zit altijd een foutenmarge in. 
2. Het gemeentebestuur wil de komende jaren zich blijven inzetten voor de lokale handel 

met bijzondere aandacht voor het kernwinkelgebied.  Daarom werd in 2016 het 
strategisch commercieel plan verder vertaald in actieplannen/ budget/ meerjaren-
planning. De dienst is momenteel onder meer bezig met het uitwerken van een 
handels(kern)versterkend premiereglement op maat van onze gemeente en de 
budgetten ingeschreven in de meerjarenbegroting. 

 
Lier heeft sinds medio 2015 een premie voor invulling leegstaande handelspanden in hun 
kernwinkelgebied. Sinds de inwerkingtreding van deze premie zijn er tot op heden 18 
handelspanden ingevuld in hun kernwinkelgebied.  Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat 
een stad als Lier over andere budgetten beschikt dan een gemeente. De premie bedraagt 
€10.000,00 per handelszaak en ze voorzien voor deze premie alleen, jaarlijks €100.000,00.  
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Met deze premie behoort Lier tot de 37% steden & gemeenten die uit rondvraag van VVSG eind 
2016 beschikken over één of andere premie voor detailhandel/ horeca (gaande van 
starterspremie tot subsidie voor gevelrenovatie of andere premie ter ondersteuning van lokale 
handel zoals bijvoorbeeld ook subsidie voor handelaarsverenigingen.) Ondertussen, met de 
invoering van de toelage aan de handelsvereniging Willebroek Winkelhart, behoort Willebroek 
eveneens tot deze groep steden en gemeenten.  
 
Het raadslid zal later op dit dossier terugkomen. 
 
 

15. Ongerustheid in Willebroek-Noord 

 
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) 

 
Het bedrijf Imerys Graphite & Carbon Belgium zorgt voor ongerustheid door zijn 
milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting klasse 1.  
De buurtbewoners zijn bezorgd omwille van de schaalvergroting met brandgevaarlijke vloeistoffen, 
giftige stoffen, schadelijke vloeistoffen, gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen enz… Uiteraard zijn we 
ons ervan bewust dat zo'n bedrijven aan hoge veiligheidsvoorschriften moeten voldoen, maar blijkbaar 
wordt er geen informatievergadering georganiseerd. Bij het opmaken van dit punt ben ik geïnformeerd 
dat er ondertussen ook een petitie is gestart in de buurt. 
 
Mijn vraag: 
 
Kan er zo snel mogelijk een informatievergadering georganiseerd worden waarbij de waarborg voor 
een veilige woonomgeving centraal staat? 
 
Schepen Maaike Bradt antwoordt: 
 
Het openbaar onderzoek van Imerys Graphite & Carbon loopt van 28 februari 2017 tot 29 maart 
2017. 
 
Een informatievergadering is volgens Vlarem verplicht als er een veiligheidsrapport en/of 
milieu-effect-rapport bij de vergunningsaanvraag is gevoegd, wat hier niet het geval was. Het is 
dus niet meer mogelijk een informatievergadering in te richten voor het aflopen van het 
openbaar onderzoek. 
 
Tot donderdag was er nog niemand dit dossier komen inkijken.  Pas dan is een petitie 
afgegeven met ongeveer twintig handtekeningen. Aan het loket Bouwen & Wonen kunnen de 
bewoners meer tekst en uitleg verkrijgen indien ze dit wensen. Dit kan ook steeds na afspraak 
met de milieuambtenaar. 
 
Het college kan dan de bezorgdheden/bezwaren meenemen in haar advies aan de Bestendige 
Deputatie, die hier vergunningverlenende overheid is. Het college heeft immers 20 extra dagen 
na het sluiten van het openbaar onderzoek om haar advies te verlenen. 
 
Het raadslid stelt dat de buurt ongerust is met de vraag van een chemisch bedrijf, net achter 
hun woningen in een KMO zone. Hij kan begrijpen dat men ongerust is als men geen 
antwoorden van de milieudienst krijgt. 
Hij dringt aan de omgeving beter te informeren en deskundig personeel te voorzien op de 
inkijkmomenten. 
 
De burgemeester vraagt het dossier correct te situeren. Het gaat om een zone voor 
bovengemeentelijke bedrijvigheid en het bedrijf is daar historisch gegroeid. Het past alle 
mogelijk veiligheidsnormen toe. Dat heeft hij zelf kunnen vaststellen. Hij zal het bedrijf vragen 
beter in contact te treden met de onmiddellijke omgeving. 
Zo kan objectieve informatie worden geven aan alle geïnteresseerden. 
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Het raadslid besluit dat de omgeving met een betere communicatie wellicht kan worden 
gerustgesteld.  
 
Voor het raadslid Serrien moet het mogelijk zijn proactief te werken. Niets belet naast de 
wettelijke verplichtingen bijkomende informatie te verstrekken. 
 
De burgemeester zal aan de POM vragen de wijkkrant van het brownfieldproject terug te 
verspreiden. 
 
 

16. Werkgever mag hoofddoek verbieden op werkvloer 

 
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) 

 
Werkgevers mogen hun personeel verbieden om een hoofddoek of een ander religieus symbool te 
dragen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie zopas beslist. 
 
Een werkgever mag wel degelijk aan zijn personeel vragen er neutraal uit te zien. De voorwaarde is 
wel dat het verbod slaat op  alle zichtbare religieuze, politieke en filosofische tekenen zegt het 
Hof. Wanneer een op het eerste zicht neutrale bepaling relatief nadeliger is voor de ene dan voor de 
andere groep personen, kan wel sprake zijn van indirecte discriminatie. Maar volgens de advocaat-
generaal kan zo'n discriminatie gerechtvaardigd zijn als de werkgever streeft naar religieuze en 
levensbeschouwelijke neutraliteit. 
 
Laat die neutraliteit nu net het belangrijkste te zijn dat een werknemer in dienst van een gemeente 
moet uitdragen. 
 
Mijn vraag: 
 
Is het gemeentebestuur bereid om het arbeidsreglement in die zin aan te passen namelijk dat het 
verbod slaat op alle zichtbare politieke, filosofische en religieuze tekenen en niet op religieuze 
overtuigingen in het algemeen of een specifieke godsdienst in het bijzonder  ? 
 
Schepen Claudia Ceurstemont antwoordt: 
 
Het arrest van het Hof van justitie gaat om een interne regel van een particuliere (privé) 
onderneming en is dus niet zomaar over te nemen voor lokale besturen.  
Met neutraal en deontologisch correct handelen is ons personeel dagelijks aan de slag, onder 
het motto ‘We helpen onze inwoners zoals we zelf graag geholpen willen worden’. In Willebroek 
beschikken we over een deontologische code (gebaseerd op de code voor de Vlaamse 
overheidsdiensten) inzake inclusieve neutraliteit. Er doet zich geen probleem voor en is er 
geen nood aan maatregelen omtrent neutraliteit van medewerkers en er doen zich geen 
conflicten voor, dat willen we zo houden. Indien dit in de toekomst wel het geval zou zijn kiezen 
we voor een (deontologisch) overleg met de medewerker. Het bestuur kiest ervoor om de 
westerse normen en waarden en het samenleven in diversiteit in Willebroek niet ter discussie 
te leggen. M.a.w. we willen onze inwoners/klanten onder andere geen sfeerdecoratie ontzeggen 
tijdens de periodes van Sinterklaas, Kerstmis, Eindejaar, Valentijn, Pasen, Carnaval, … in het 
administratief centrum, in het WZC/LDC en andere infrastructuur én in het straatbeeld.  
 
Op de vraag wat de schepen verstaat onder inclusieve neutraliteit antwoordt zij dat men 
neutraal dient te handelen maar elk individu ook deel uitmaakt van een diverse samenleving en 
inperkingen alleen kunnen door wettelijke restricties. 
 
Voor het raadslid De Smedt kan Willebroek ook zonder het arrest een verbod invoeren. Het 
werd trouwens ook ingevoerd in Antwerpen met Patrick Janssens als burgemeester. Hij is van 
oordeel dat een strikte neutraliteit ook van toepassing moet zijn op de kledij.  
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Hij concludeert dat als de N-VA in de oppositie is men voor een hoofddoekenverbod is en in de 
meerderheid plots niet meer. Hij verwijst naar het partijstandpunt van de N-VA en het 
wetsvoorstel dat in de Kamer is ingediend in 2013 door Jan Van Esbroeck. 
 
Op de bedenking van de schepen dat dan ook geen kerststallen meer mogelijk zijn antwoordt 
hij dat Antwerpen nog steeds kerststallen plaatst. 
 
De burgemeester is van  oordeel dat men weeral op zoek is naar een stunt, terwijl men al jaren 
geleden een duidelijk standpunt heeft ingenomen waardoor men harmonius in diversiteit met 
mekaar kan samenleven.  
Hij verwijst naar de discussie die destijds op een vraag van het Vlaams Belang is gevoerd en 
duidelijk de bedoeling had het debat te destabiliseren. 
 
Het raadslid K. Eeraerts wist niet meer dat het punt in die zin aan de orde is gekomen in een 
vorige bestuursperiode en verwijst  naar een recent geval waarbij in Antwerpen een kruisje uit 
een bureel werd verwijderd omwille van de neutraliteit. Hij is niet op zoek naar een stunt, maar 
is gewoon van oordeel dat de neutraliteit belangrijk is voor de werknemers van de gemeente. 
Hij dacht hier over een sereen debat te kunnen voeren. 
 
De burgemeester stelt dan ook duidelijk dat het antwoordt op de gestelde vraag “nee” is. 
 
Raadslid De Smedt wil dat N-VA kleur bekent waarop de burgemeester repliceert dat men met 
de deontologische code voor het personeel kan optreden.  
 
Als het raadslid een stemming vraagt en de voorzitter er op wijst dat geen tekst is ingediend 
antwoordt deze dat hij de volgende zitting een initiatief zal nemen. De burgemeester raadt het 
raadslid aan eerst even na te kijken wat erbij de vorige bespreking is genotuleerd. 

 

17. IE-zwembad Dolfijntje in existentiële nood 

 
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) 
 
Ondertussen zal wel iedereen op de hoogte zijn van de existentiële problemen waarmee ons 
Willebroeks watertherapiebad “Het Dolfijntje” sinds enige tijd wordt geconfronteerd. 
 
Kort samengevat: tot 1 januari 2016 werd deze kleine Willebroekse voorziening gefinancierd vanuit 
het bevoegdheidsdomein werk, in het kader van de gesco-subsidiering. Een systeem dat door Vlaams 
Minister Muyters werd afgeschaft. Sinds die datum werd het VAPH (Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap) bevoegd en kunnen bestaande personeelsleden niet meer vervangen 
worden. Zonder bijkomende erkenning dreigt de hele werking op middellange termijn uitdovend te 
worden. 
Het is daarenboven totaal onduidelijk hoe dergelijke initiatieven zich vandaag dienen in te schrijven in 
het nieuwe verhaal van de persoonsvolgende financiering, zoals dit door Vlaams minister Jo 
Vandeurzen wordt uitgevoerd. 
 
Na herhaald overleg met de verantwoordelijken van het IE-zwembad konden wij ervoor zorgen dat de 
nu bevoegde Minister – Jo Vandeurzen dus – door Volksvertegenwoordiger Bart Van Malderen, 
voorzitter van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement, 
werd geïnterpelleerd over die Willebroekse toestand. Diezelfde dag zegde het Kabinet trouwens hulp 
toe aan het IE-zwembad bij het opmaken van het complexe erkenningsdossier. 
Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af en zijn de problemen niet van de baan. 
 
Welke concrete stappen heeft het Gemeentebestuur ondertussen zelf al in dit dossier gezet; voor 7 
maart en daarna? 
Welke (bijkomende)  initiatieven tot concrete ondersteuning én vrijwaring van de werking van “Het 
Dolfijntje” is het Gemeentebestuur nog zinnens op korte en middellange termijn te nemen? 
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Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. Wij zijn ons bewust van dit probleem en hebben dan ook per aangetekend schrijven  bij 
de minister op aangedrongen om hiervoor een oplossing te vinden. In een contact met 
het kabinet van de minister werden we geïnformeerd dat betrokkene suggesties heeft 
meegekregen om de erkenning bij het VAPH aan te vragen. Na de brief van de 
gemeente werd betrokkene terug uitgenodigd op het kabinet van de minister, ditmaal in 
aanwezigheid van twee experten VAPH. Er werd afgesproken dat zij advies zullen 
verlenen bij de aanvraag.  

 
2. Op korte termijn kunnen we enkele stappen zetten: 

a. Indien nodig de gemeentelijke subsidie van € 14.000,00 vervroegd uitbetalen 
b. iemand van onze administratie kan mee de administratieve begeleiding 

opnemen om betrokkene te helpen bij zijn aanvraag. De eerstvolgende 
ontmoeting met de experten is op 13 april voorzien. 

c. samen met ‘Het Dolfijntje’ bekijken wat we nog kunnen doen. 
 
Het raadslid concludeert dat men niet veel meer heeft gedaan dan een brief te sturen waarop 
geen ernstig antwoord is gekomen en het probleem ook blijft bestaan. Men weet in feite dat 
men op termijn op de eén of andere manier hulp zal moeten verstrekken. De vraag is of de 
gemeente bereid is, al was het maar met administratieve hulp over de brug te komen. 
Het nieuwe systeem van het persoonsgebonden budget (het rugzakje) blijft immers het 
probleem en is na heel wat gesprekken nog steeds niet opgelost. 
 
De burgemeester antwoordt dat de gemeente wel een rol wil spelen maar eerst wil weten waar 
het aan toe is. Het kan alleen als eerst de Vlaamse overheid in beweging komt. Pas dan en na 
het horen van het Dolfijntje en de deskundigen kan een actieplan worden opgezet. 
 
Het raadslid repliceert met “hoop doet leven”, waarop het raadslid Moeremans stelt dat het 
dossier vanuit de gemeente wordt begeleid.  
 
Voor raadslid De Laet is dat echter niet voldoende omdat het probleem niet is opgelost.  
 
Schepen Huyghe stelt voor de besprekingen met het kabinet af te wachten. 
 
 

18. Omleiding van busroute 287 en communicatie 

 
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) 
 
Op 20 november deelde het gemeentebestuur via de website mee dat vanaf 27 november de 
voetpaden van de Broekstraat in Blaasveld zouden worden heraangelegd.  
 
Naast de voetpaden zouden ook de boordstenen en greppels worden vernieuwd. Van de gelegenheid 
zou tevens gebruik worden gemaakt om het laatste stukje ontbrekende stoep (richting de 
toegangsweg naar de voetbalterreinen) aan te leggen. 
  
Deze werken brengen onvermijdelijk enige hinder met zich mee. Om de veiligheid te garanderen werd 
een omleiding via de Dorpsstraat, Mechelsesteenweg, Fabrieksstraat en Heindonksesteenweg 
voorzien. Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding waardoor er enkele haltes niet bediend 
zouden worden. 
 
De werken werden voorzien tot eind februari 2017, maar de duur was ook afhankelijk van de 
weersomstandigheden.  
 
Ondertussen bleken begin maart de bussen nog altijd de omleiding te volgen.  

https://www.delijn.be/nl/omleidingen/omleiding/1/287/6/28-11-2016/82968
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Over deze gang van zaken was voor de reiziger geen enkele informatie te vinden, noch op de website 
van De Lijn, noch op die van de gemeente; er was ook niets op de informatieborden bij bushaltes 
gepubliceerd.  
 
Ons inziens is dit niet de manier om het gebruik van het openbaar vervoer te promoten.  
 
Onze vragen 
  
1. Zijn de werken aan de voetpaden van de Broekstraat voorbij?  Zo nee, wanneer zal de aannemer er 
klaar mee zijn?  
2. Heeft het gemeentebestuur contact gehad met De Lijn om aan te geven dat de werken in de 
Broekstraat langer zouden duren? 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
1.  De werken aan het voetpad in de Broekstraat werden beëindigd op dinsdag 21/03,  
 
De actuele wegeniswerken en correcte informatie konden de website van de Gemeente 
Willebroek geraadpleegd worden (http://www.willebroek.be/nl/605/content/3076/actuele-
werken.html): “Heraanleg voetpaden, boordstenen en greppels in de Broekstraat (vanaf de 
Dorpsstraat tot de nieuwe wegversmalling): vanaf 28 november tot medio maart 2017; er wordt 
een omleiding voorzien langs de Dorpsstraat, Mechelsesteenweg, Fabrieksstraat, Victor 
Dumonlaan en Heindonksesteenweg; meer informatie over deze werken kan u hier vinden.” 
 
2. Met De Lijn werd, zoals steeds, afgesproken dat ze verwittigd zouden worden bij het 
einde van de werken. Na een controle door de dienst wegenis op woensdag 22/03 werden ‘De 
Lijn’ en de ‘lokale politie’ donderdag 23/03 in de voormiddag op de hoogte gebracht dat de 
bussen weer door de straat kunnen rijden. De Lijn bevestigde de informatie aan te passen en 
de betrokken diensten te verwittigen. 
 
 
 Reizigers konden via de website van De Lijn, makkelijk, zien dat er wanner een omleiding was: 
 

 
 
 

http://www.willebroek.be/nl/605/content/3076/actuele-werken.html
http://www.willebroek.be/nl/605/content/3076/actuele-werken.html
http://www.willebroek.be/nl/press/2354/voetpaden-van-de-broekstraat-worden-heraangelegd.html
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Ook bij de omleidingen was dit steeds terug te vinden. 
 
Het raadslid is enigszins verrast en heeft andere informatie bekomen waar uit zou blijken dat 
de Lijn toch wat meer informatie mag verstrekken aan de bushaltes. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 21 uur 13 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Herman Bauwens Eddy Moens 
Secretaris Voorzitter 


