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GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 JUNI 2016 

 

NOTULEN 

 

AGENDA : 

 

Openbare zitting : 

 

01 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 

02 Ondersteunende diensten - Centrale administratie - LOGO Mechelen - Vervanging 

afgevaardigde in de algemene vergadering 

03 Ondersteunende diensten - Noodplanning - Samenwerkingsovereenkomst 

04 Politie - Aanpassing algemene bestuurlijke verordening - GAS 2 en GAS 3 

05 Politie - Aanduiding van bijkomende sanctionerende ambtenaren voor het opleggen van 

gemeentelijke administratieve sancties, zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 

2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties 

06 Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Borgstelling 

thesauriebewijzenprogramma 

07 Ondersteunende diensten - Financiën - Rapportering visumtoepassing 2015 

08 Ondersteunende diensten - Financiën - OCMW - Jaarrekening OCMW 2015 

09 Ondersteunende diensten - Financiën - Gemeente Willebroek - Jaarrekening 2015 met 

toelichting in BBC 

10 Bouwen en wonen - Lokale economie - Gemeentelijk reglement jaarmarkt 

11 Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Vastlegging rooilijnen en goedkeuring zaak 

der wegen site Akkerlaan - Goedkeuring wegtracé en weguitrusting 

12 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Verkoop en toewijzing lot 15 verkaveling Molenweg 

2de fase 

13 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Huis van de Vrije Tijd - Verwerving handelspand 

August Van Landeghemstraat 105 

14 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Realisatieconvenant projectmatige verkoop hoek 

Schoolweg 

15 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Intrekking gemeenteraadsbesluiten voorlopige en 

definitieve vaststelling buurtweg nr. 29 en besluit tot nieuwe voorlopige vaststelling 

afschaffing buurtweg nr. 29 

16 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Voorlopige vaststelling wijziging buurtweg nr. 6 

17 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Aankoop parktuin en brouwerij Schurmans 

Stationsstraat 

18 Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Aankoop kinewoning Schurmans August Van 

Landeghemstraat 71 
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19 Leven en reizen - Toerisme en Evenementen - Toetreding Kempens Landschap 

20 Leven en reizen - Sportdienst - Vervanging technicus Projectvereniging WIKA 

21 Leven en reizen - Sportdienst - Goedkeuring werkingsverslag en jaarrekening 2015 ILV 

Sportregio Rivierenland 

 

 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
CLAUSULE MET GEVOLGEN … 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Dirk De Smedt, Vlaams Belang fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
INVOERING EXTRA BIJDRAGE VOOR TIJDELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siska Briffa, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 
 
COMMUNICATIE MET DE BURGERS 
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GEMEENTERAAD VAN 28 JUNI 2016 

NOTULEN 

 

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

 

Raadslid Tas Bart wordt door het lot als eerste stemmer aangeduid. 

 

Raadslid Meeus Georges komt de raadzaal binnen bij punt 8. 

Raadslid Eeraerts Michel komt de raadzaal binnen bij het laatste bijkomende punt. 

 

 

                      

01   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - Notulen vorige vergadering 
 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
24 mei 2016. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
                      

02   :   Ondersteunende diensten - Centrale administratie - LOGO Mechelen – 
            Vervanging afgevaardigde in de algemene vergadering 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In 1999 werd het lokaal gezondheidsoverleg voor de regio Mechelen, onder de benaming Logo Mechelen 
opgericht, waarin gemeentebesturen, huisartsen en private partners informatie uitwisselen en samen 
projecten opzetten met betrekking tot gezondheidsvoorlichting en sensibilisering rond borst- en 
baarmoederhalskankerscreening. 
 
 
Feiten en context 
 
Januari 1999 besliste de gemeenteraad om toe te treden tot de algemene vergadering van de Logo. De 
schepen van sociale zaken werd afgevaardigd om deze vergadering bij te wonen. 
 
Op 27 januari 2015 beslist de gemeenteraad om raadslid Herman Moeremans af te vaardigen voor de 
algemene vergadering van Logo Mechelen. 
 
Vermits de heer Herman Moeremans in het Logo zetelt als afgevaardigde van de huisartsenkring, dient een 
vervanger te worden aangeduid. 
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Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 43. 
Besluit van de Vlaamse regering van 30 januari 2009 betreffende de logo’s, inzonderheid artikel 12 en de 
bijlage artikel 1, 4°. 
 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad beslist om raadslid Seney Ugurlu af te vaardigen voor de algemene vergadering 
van Logo Mechelen. 
 
20 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
 

03   :   Ondersteunende diensten - Noodplanning - Samenwerkingsovereenkomst 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Stad  Mechelen: 

• 28 juni 2013: Het college geeft opdracht aan de dienst Strategie & Ontwikkeling in samenspraak met de 
stadssecretaris en het managementteam een denkoefening op te starten rond de organisatiestructuur 
van de stadsadministratie. 

• 18 oktober 2013: principiële goedkeuring conceptnota ‘optimalisatie door samenwerking’ en opdracht 
om de verschillende deelprojecten verder uit te werken 

• 18-19 december 2013: Tweedaagse MAT stad Mechelen en OCMW 
• 19 februari 2014: gezamenlijk MAT stad en OCMW 

 
Organisatie Willebroek:  

 overleg tussen de burgemeesters van Mechelen en Willebroek met betrekking tot het opmaken van 
een samenwerkingsovereenkomst noodplanning 

 datum en beslissing overleg MAT 1 juni 2016. (advies zie verder). 
 
 
Feiten en context 
 
In het kader van optimalisatie door samenwerking werd ook nagegaan hoe de noodplanning in de stad 
Mechelen en de gemeente Willebroek (MeWi) kan worden versterkt middels een 
samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten.   
 
Aangezien beide gemeenten bij KB van 16 februari 2006 op Nood- en interventieplanning gehouden zijn een 
ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning aan te stellen, verdient het aanbeveling de respectievelijke 
budgetten voor een deeltijds ambtenaar noodplanning te bundelen tot één VTE met maximale focus op de 
kerntaak noodplanning. 
 
Het takenpakket van de ANP is tweeledig: enerzijds omvat deze een preventief luik (vermijden van 
calamiteiten), anderzijds een curatief luik (acties te nemen bij een effectieve calamiteit) 
 
Preventief: 

1. inventarisatie van risico’s op het grondgebied; 
2. analyse van risico’s op het grondgebied + uitwerken van resp. acties; 
3. adviezen aan het bestuur (bv inzake evenementen); 
4. voorafgaand veiligheidsoverleg bij grote evenementen; 
5. (mede-) coördinatie bij grote evenementen (CP-OPS in projectwerking); 
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6. organiseren en acteren van de veiligheidscel (eventueel voorzitten bij afwezigheid van de 
burgemeester); 

7. opmaak ANIP, BNIP’s en kleinere veiligheidsdossiers; 
8. opmaak van procedures / actiekaarten ikv multidisciplinaire hulpverlening; 
9. actualisatie van gegevens in databanken (bv. OSR) en NIP’s; 
10. organiseren Psycho-Sociale Hulpverlening binnen stad/gemeente (PSH); 
11. adviseren van disciplines 1 – 5 mbt opmaak van monodisciplinaire interventieplannen; 
12. adviseren bedrijven / instellingen m.b.t. opmaak van interne noodplannen (INP); 
13. organiseren en/of begeleiden van oefeningen, opleidingen en trainingen; 
14. opstellen / assistentie bij het opstellen van schadedossiers na calamiteiten. 

                 
Curatief: 

1. 24/7 oproepbaar/inzetbaar i.k.v. crisisbeheer; 
2. organiseren van (voor-)alarmeringen bij dreiging / kans op escalatie; 
3. oprichten, organiseren en adviseren van het CC / coördinatiecomité bij grote calamiteiten; 
4. verwerken van informatie en logging van acties/beslissingen tijdens de crisissituatie binnen de 

CPOPS of GCC (secretariaat / OSR); 
5. structureren en overzicht garanderen tijdens een crisissituatie / adviseren burgemeester; 
6. bewaken van multidisciplinaire aspecten tijdens een crisissituatie; 
7. (mede-) organiseren van nazorg na een crisissituatie; 
8. debriefing en evaluatie van multidisciplinaire inzet. 

 
 
Juridische grond 
 
Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de Nood- en Interventieplannen legt aan de gemeenten 
op om een ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning aan te duiden.  
 
 
Adviezen – argumenten 
 

 het verdient aanbeveling om te streven naar een maximale focus op de kerntaak noodplanning, door 
de noden van beide gemeenten samen te voegen in één VTE wordt deze focus gegarandeerd; 

 ondanks de nood aan lokale verankering omvat het takenpakket van de ambtenaar noodplanning een 
groot aantal generieke taken. Bundeling van het takenpakket in beiden gemeenten zal bijgevolg een 
efficiëntiewinst opleveren en uniformiteit op vlak van noodplanning verzekeren; 

 in het huidige lokale landschap bestaat meer en meer de behoefte om regionaal samen te werken op 
diverse domeinen. Samenwerken is een manier om de slagkracht van besturen te vergroten, 
schaalvoordelen te realiseren, financiële draagkracht te vergroten en kennis & expertise uit te 
wisselen; 

 een samenwerking op vlak van noodplanning tussen Mechelen en Willebroek kadert binnen dezelfde 
geografische grenzen als de politiezone MeWi en valt integraal binnen de Hulpverleningszone 
Rivierenland wat het aantal variabele actoren tijdens een crisissituatie vermindert en een vlottere 
operationele samenwerking ten goede zal komen; 

 de Stad Mechelen en de Stad Lier beschikken reeds over een formele vervangingsovereenkomst 
tussen de respectievelijke ambtenaren noodplanning en dit volgens een gesloten beurs-principe. Er is 
bereidheid bij beide besturen om deze overeenkomst uit te breiden met de gemeente Willebroek wat 
voor deze laatste resulteert in garanties op een 24/7 beschikbaarheid van een ambtenaar 
noodplanning, ook tijdens een geplande of ongeplande afwezigheid/onbeschikbaarheid van de 
gevoegde ambtenaar noodplanning; 

 noodplanning Mechelen nam reeds vergaande initiatieven m.b.t. de ondersteuning van de lokale 
ambtenaar noodplanning (en bij uitbreiding het lokale bestuur) bij grootschalige incidenten; zo zijn er 
onder meer de informele ondersteuningsakkoorden met collega-ambtenaren binnen andere besturen 
en de inzetbaarheid van het provinciaal ondersteuningsteam noodplanning (waar de ANP Mechelen 
deel van uit maakt). De bestaande informele ondersteuningsakkoorden worden eveneens (kosteloos) 
toegepast op de gemeente Willebroek. 
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Advies MAT 1 juni 2016: 
MAT adviseert gunstig, maar vraagt met volgende zaken rekening te houden: 
- Er dient voorafgaand overleg te zijn over: 

* op welke wijze de samenwerking praktisch geregeld kan worden 
* welke implicaties dit heeft ten aanzien van de cel veiligheid 
* welke implicaties dit heeft ten aanzien van de dienst communicatie en diens opdracht inzake 

crisiscommunicatie 
- Mat ziet de opzegtermijn graag gewijzigd van 6 maanden naar 3 maanden. 
- Mat stelt voor om te bekijken hoe deze functie niet in een ruimere context kan bekeken worden voor 
het volledige arrondissement (eventueel via IGEMO) 
 
Advies Erik Laga, stadssecretaris Mechelen, d.d. 3 juni 2016: 
Wat het advies van het MAT Willebroek betreft lijkt het me vanzelfsprekend dat bij de opstart van de 
samenwerking afspraken worden gemaakt met betrokken diensten, weze het dat de werking van de 
noodplanning uiteraard een wettelijke basis heeft waarin de taken worden omschreven.  Wat de 
implicaties zijn tav de cel veiligheid meen ik steeds begrepen te hebben dat er gestreefd wordt naar 
een optimalisatie door samen te werken op het vlak van noodplanning.  Communicatie maakt deel uit 
van de veiligheidscel waar de afspraken mbt de crisiscommunicatie worden gemaakt.  Het lijkt me 
nuttig dat de communicatieverantwoordelijken voor crisiscommunicatie (bij ons is dat Petra Reynaerts) 
hierover duidelijke afspraken maken in overleg met de noodplanambtenaar. 
De door het MAT Willebroek voorgestelde opzegtermijn van 3 maanden vinden wij niet echt opportuun 
vanuit het belang van de continuïteit voor beide partijen.  Wij zouden echt willen adviseren om de 
opzegtermijn niet te reduceren naar 3 maanden.  Wij vinden het ook niet aangewezen om nog voor de 
start van de samenwerking dit in een ruimere (Igemo-) context te herbekijken; ik heb steeds van de 
beide burgemeesters begrepen dat het in de eerste plaats de ambitie was om dit met Mechelen en 
Willebroek op te starten vanuit de ambitie om de werking van de noodplanning (inclusief de 
veiligheidcel) – zoals opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid - te optimaliseren. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De kosten voor de inzet van de ambtenaar noodplanning worden verdeeld volgens volgende verdeelsleutel: 
Mechelen 4/5

de
, Willebroek 1/5

de
. Deze kost omvat het loon van de ambtenaar noodplanning en de volledige 

overheadkost: dienstvoertuig (incl onderhoud, brandstof, verzekering,…), ICT-materiaal, PBM’s, vorming, 
communicatie (data/telefonie/ASTRID), abonnementen ed. De kost voor de gemeente Willebroek wordt 
vastgelegd op 19.011,00 euro / jaar. 
 
Visum d.d. 3 juni 2016: zie bijlage 
 

Uitgave: 19.011,00 Actie: LEEF006004001 Dienstjaar 

Beschikbaar krediet: € 177.842,42 AR: 6159999 2016 

 
Communicatie: (Duid de gekozen communicatiemiddelen aan) 

INTERN EXTERN 

 Intranet   

   Website 

 
 
Besluit 
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1: 
Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan tussen de stad Mechelen en de gemeente Willebroek omtrent 
het delen van één gezamenlijke ambtenaar noodplanning, volgens de modaliteiten beschreven in de 
“samenwerkingsovereenkomst noodplanning” in bijlage en conform het koninklijk besluit van 16 februari 2006 
betreffende de nood- en interventieplannen. 
 
Eenparig akkoord 
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04   :   Politie - Aanpassing algemene bestuurlijke verordening - GAS 2 en GAS 3 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Gemeenteraad van 16 december 2014 bekrachtigde reeds het protocolakkoord betreffende de inbreuken 
GAS 4 (stilstaan en parkeren en negeren verkeersbord C3) 
 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 
(gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek); 
 
Overzicht GAS en protocollen: 
GAS 1:  betekent louter administratieve inbreuken (v.b wildplassen) die kunnen enkel door GAS worden 
behandeld en niet door PDK, daar moet/kan dus geen protocol voor afgesloten worden.  
GAS 2 zijn lichte gemengde inbreuken (v.b nachtlawaai)  
GAS 3 zijn zware gemengde inbreuken (v.b slagen en verwondingen) die kunnen zowel door GAS als door 
PDK worden behandeld en om af te spreken wie er mag afhandelen in welke gevallen wordt nu juist dit 
protocol GAS2 en GAS 3 afgesloten.  
GAS 4 gaat over inbreuken parkeren en stilstaan, hierover heeft Willebroek al een protocol afgesloten met 
PDK op 15-10-2015. Er zullen dus geen protocollen meer volgen. 
 
Gemeenteraad van 16 december 2014 bekrachtigde reeds het protocolakkoord betreffende de inbreuken 
GAS 4 (stilstaan en parkeren en negeren verkeersbord C3) 
 
 
Feiten en context 
 
Artikel 23 van de nieuwe GAS-wet (24 juni 2013) creëerde een nieuw instrument: het protocolakkoord af te 
sluiten tussen college van burgemeester en schepenen en de Procureur des Konings voor de gemengde 
GAS-inbreuken. In dit protocol worden voorafgaande afspraken gemaakt omtrent het afhandelen van deze 
gemengde inbreuken (inbreuken opgenomen in ABP die ofwel bestraft kunnen worden strafrechtelijk of 
administratiefrechtelijk vb. nachtlawaai). De procureur des Konings werkte op basis van het model gevoegd 
bij het KB van 21-12-2013 omtrent nadere voorwaarden een voorstel van protocol GAS2 (lichte gemengde 
inbreuken) en GAS3 (zware gemengde inbreuken) uit dat werd besproken in de schoot van de zonale 
veiligheidsraad.  
 
Administratieve verwachtingen ( cfr. huidige procedure waarbij de CA facturen aflevert): advies Bart 
Passemiers (zie mail) huidige procedure blijft. Als GASAM een boete uitschrijft moet Willebroek een factuur 
opstellen en verdere inning opvolgen, rapportering zal gebeuren via jaarverslag en anders op specifieke 
vraag aan GASAM. 
 
 
Juridische grond 
 
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
 
KB van 21 december 2013 betreffende vaststelling nadere voorwaarden en model van protocolakkoord in 
uitvoering artikel 23 wet gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de gemeente Willebroek van 16 december 2014 
(gemeenschappelijk met ABP van de stad Mechelen gezien PZ Mechelen-Willebroek); 
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Adviezen – argumenten 
 
De GAS-wet voorziet (naast de inbreuken stilstaan en parkeren) een limitatieve lijst van 14 gemengde 
inbreuken. Meer bepaald gaat het over volgende inbreuken: 
 
1. Art. 526 Strafwetboek 
Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot 
vijfhonderd [euro] wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt:  
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 
Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering 
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; 
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of 
andere openbare gebouwen zijn geplaatst. 
 
2. Art. 534bis Strafwetboek 
Met gevangenisstraf van één maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die zonder toestemming graffiti 
aanbrengt op roerende of onroerende goederen. 
 
3. Art. 534ter Strafwetboek 
Met gevangenisstraf van een maand tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig euro tot 
tweehonderd euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die opzettelijk andermans 
onroerende eigendommen beschadigt. 
 
4. Art. 537 Strafwetboek 
Hij die kwaadwillig een of meer bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij 
vergaan, of een of meer enten vernielt, wordt gestraft:  
Voor elke boom, met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van 
zesentwintig [euro] tot honderd [euro]; 
Voor elke ent, met gevangenisstraf van acht dagen tot vijftien dagen en met geldboete van 
zesentwintig [euro] tot vijftig [euro] of met een van die straffen alleen. 
 
5. Art. 545 Strafwetboek 
Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot 
tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten 
dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke 
materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de 
grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. 
 
6. Art. 559,1° Strafwetboek 
Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] worden gestraft:  
1° Zij die, buiten de gevallen omschreven in boek II, titel IX, hoofdstuk III, van dit wetboek, andermans 
roerende eigendommen opzettelijk beschadigen of vernielen; 
 
7. Art. 561,1° Strafwetboek 
Met geldboete van tien [euro] tot twintig [euro] en met gevangenisstraf van een dag tot vijf dagen of 
met een van die straffen alleen worden gestraft:  
1° Zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners 
kan worden verstoord; 
 
8. Art. 563, 2° Strafwetboek 
Met geldboete van vijftien [euro] tot vijfentwintig [euro] en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:  
2° Zij die stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk 
beschadigen; 
 
9. Art. 563,3° Strafwetboek 
Met geldboete van vijftien [euro] tot vijfentwintig [euro] en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft: 
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3° Daders van feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en 
mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die 
opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan 
hinderen of bevuilen; 
 
10. Art. 563bis Strafwetboek 
Met geldboete van vijftien euro tot vijfentwintig euro en met gevangenisstraf van een dag tot zeven 
dagen of met een van deze straffen alleen worden gestraft, zij die zich, behoudens andersluidende 
wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of 
gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn. 
Het eerste lid geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven 
met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel 
krachtens arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten. 
 
11. Art. 461 en 463 Strafwetboek 
Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. 
Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig 
gebruik. 
Diefstallen, in dit hoofdstuk niet nader omschreven, worden gestraft met gevangenisstraf van een 
maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro]. 
In het geval bedoeld bij artikel 461, tweede lid, bedraagt de gevangenisstraf echter niet meer dan drie 
jaren. 
 
12. Art. 398 Strafwetboek 
Hij die opzettelijk verwondingen of slagen toebrengt, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht 
dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot honderd [euro] of met een van 
die straffen alleen. 
 
Ingeval de schuldige heeft gehandeld met voorbedachten rade, wordt hij veroordeeld tot 
gevangenisstraf van een maand tot een jaar en tot geldboete van vijftig [euro] tot tweehonderd [euro]. 
 
13. Art. 521, 3

de
 lid Strafwetboek 

Bij onbruikbaarmaking met het oogmerk om te schaden, is de straf vijftien dagen tot drie jaar 
gevangenis en geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro]. 
De in het tweede lid bedoelde straf is toepasselijk in geval van gehele of gedeeltelijke vernieling of van 
onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, wagons en motorvoertuigen. 
 
14. Art. 448 Strafwetboek 
Hij die hetzij door daden, hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden iemand beledigt in een van 
de omstandigheden in artikel 444 bepaald, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die 
straffen alleen. 
[Met dezelfde straffen wordt gestraft hij die, in een van de omstandigheden in artikel 444 bepaald, 
iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht of die met een openbare 
hoedanigheid is bekleed, door woorden beledigt in zijn hoedanigheid of wegens zijn bediening.] 
 
Voor al deze inbreuken wordt in protocol algemeen voor alle dossiers bepaald wie instaat voor 
de verdere afhandeling GAS (administratief rechterlijk) of parket (strafrechtelijk) en wie 
bijgevolg door de politie moet gekozen worden als bestemmeling. 
 
De meeste inbreuken krijgen een GAS-afhandeling indien: 

- Materieel nadeel kleiner is dan 1.000 euro 

- De feiten niet kaderen in ruimere strafrechtelijke problematiek (intra-familiaal geweld, 
georganiseerd karakter,…) 

- Dader geen gelijkaardige voorgaanden heeft in afgelopen twee jaar. 
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Volgende inbreuken worden uitgesloten van GAS en zullen steeds moeten doorgestuurd worden naar 
parket: 

- Diefstal 

- Opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid 

- Beledigingen door daden, geschriften, prenten of zinnebeelden van personen en ook 
beledigingen met woorden van dragers openbare macht/gezag  

 
Het afsluiten van een  protocol met parket heeft belangrijke voordelen: 

- De vaststellingen (PV’s) inzake gemengde inbreuken moeten niet meer dubbel verzonden 
worden door de politie (origineel naar PDK en afschrift naar sanctionerend ambtenaar 
GASAM); 

- Sanctionerend ambtenaar moet niet meer wachten op schriftelijk bericht parket om met een 
procedure naar verdachte toe te kunnen starten, hetgeen niet enkel aanzienlijke tijdswinst (2 
maanden) oplevert maar ook administratie vereenvoudigt; 

- Er worden afspraken gemaakt tussen GASAM en PDK over uitwisseling van informatie 
 
 
Gemengde inbreuken die door dit protocol een GAS-afhandeling krijgen maar nog niet zijn 
opgenomen in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening dienen bijkomend te worden 
voorzien in ABP. 
 
Het verdient aanbeveling om deze “nieuwe” gemengde inbreuken voor de duidelijkheid op te 
nemen in de te evalueren lijst van prioritaire fenomenen in het kader van het GAS-
handhavingsbeleid 
 
Het protocol dient na ondertekening toegevoegd te worden bij de tekst van de ABP en gepubliceerd te 
worden op de gemeentelijke website. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Advies Bart Passemiers (zie mail in bijlage) : geen enorme toename van geïnde boetes inzake gemengde 
inbreuken, in 2015 kon de politie al PV’s opmaken voor gemengde inbreuken in Willebroek en in heel het jaar 
werden er 10 PV’s opgemaakt voor deze inbreuken. Slagen en verwondingen zonder voorbedachtheid en 
zonder arbeidsongeschiktheid komt er nu in principe bij voor de GAS maar daar is in Mechelen nog geen 
noemenswaardige toename. Vermoeden dat het in Willebroek ook geen enorme proporties zal aannemen, 
dus budgettair niets wijzigen. 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1: 
De tekst van het protocolakkoord met als doel de administratieve afhandeling van de overtredingen 
betreffende GAS 2 (lichte gemengde inbreuken vb. nachtlawaai en GAS 3 (zware gemengde inbreuken vb. 
slagen en verwondingen) en GAS 3 goed te keuren en bevestigt dat de goedkeuring gelijk staat met 
bekrachtiging van het protocol zoals voorgeschreven in artikel 23 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. Het protocol treedt in werking vanaf 1 juli 2016. 
 
Artikel 2: 
Volgende artikels aan de algemene bestuurlijke politieverordening toe te voegen:.  
 
Artikel 87ter. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 526 
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan 
vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van:  
Grafsteden, gedenktekens of grafstenen; 
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Monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd 
zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; 
Monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere 
openbare gebouwen zijn geplaatst. 
 
Artikel 87quinquies. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 
545  en 563.2° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig 
maken aan het vernielen of opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke 
materialen ook gemaakt of het geheel of ten dele dempen van grachten, afhakken of uitrukken van levende of 
dode hagen, verplaatsen of verwijderen van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om 
de grenzen tussen de verschillende erven te bepalen. 
 
Artikel 87sexies. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 
521, 3° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan 
gehele of gedeeltelijke vernieling of van onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, 
wagons en motorvoertuigen. 
 
Artikel 87septies. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 
398 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan 
opzettelijk verwondingen of slagen toebrengen indien er geen sprake is van voorbedachtheid.  
 
Artikel 3 
De gemeenteraad keurt de gecoördineerde versie Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) goed.  
(bijlage) 
 
Artikel 4 
Deze algemene bestuurlijke politieverordening vervangt alle voorgaande verordeningen. 
 
Artikel 5 
§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 6 
§1. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 juli 2016. 
 
§2. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening blijven 
onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht waren op het tijdstip van de 
inleiding van de procedure. 
 
§3. Deze verordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd werden na de inwerkingtreding 
ervan. 
 
Eenparig akkoord 
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05   :   Politie - Aanduiding van bijkomende sanctionerende ambtenaren voor het  
           opleggen van gemeentelijke administratieve sancties, zoals bedoeld in artikel 6  
           van de wet van 24 juni 2013 betreffende de toepassing van de gemeentelijke 
           administratieve sancties 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De gemeente doet sinds 2009 binnen het samenwerkingsverband GASAM een beroep op sanctionerend 
ambtenaren Bart Passemiers en Veerle Moernaut voor het opleggen van administratieve geldboetes in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Beide ambtenaren werden hiervoor reeds door 
gemeenteraad hiervoor aangeduid zoals wettelijk voorgeschreven. 
 
Voor de verwerking van deze parkeerinbreuken werd door de gemeente Willebroek en de stad Mechelen op 
15 december 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten (gemeenteraad d.d. 15 december 2015) 
 
 
Feiten en context 
 
Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe GAS-wet verwerkt GASAM ook de GAS-dossiers inzake 
parkeerinbreuken. Voor de verwerking van deze parkeerinbreuken werd door de gemeente Willebroek en de 
stad Mechelen op 15 december 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Door de stad Mechelen 
werden in 2015 (Elize Klinckaert) en 2016 (Margot Leysen) bijkomende personeelsleden in dienst genomen 
die voor de aangeduide sanctionerend ambtenaar de inhoudelijke voorbereiding doen van deze GAS-
verkeersboetes.  
Deze personeelsleden voldoen (Elize Klinckaert) of zullen ten laatste op 17-06-2016 voldoen (Margot Leysen) 
aan de wettelijke voorwaarden om te worden aangeduid door de gemeenteraad voor het opleggen van 
gemeentelijke administratieve sancties zoals bepaald in het KB van 21-12-2013 houdende kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de sanctionerend ambtenaren. Het gaat meer bepaald om de volgende 
wettelijk opgelegde voorwaarden: 
 

- Houder van Masterdiploma in de rechten (Elize Klinckaert) of ander masterdiploma (Margot Leysen) 
- opleiding gevolgd en geslaagd voor examen van een Bestuursschool voor volgende 

opleidingsonderdelen (Margot Leysen heeft laatste opleidingsdag op 17-06-2016): 

-  - Strafrecht 
-  - Conflictbeheersing 
-  - GAS-wet 
- De Procureur des Konings heeft een gunstig advies verleend voor aanduiding van beiden op 06-06-

2016; 
 
Beide personeelsleden werken sinds hun indiensttreding mee aan de voorbereiding van de GAS-beslissingen 
in kader van parkeren voor onder meer onze gemeente en zullen nu door deze formele aanduiding door de 
gemeenteraad de vereiste beslissings- en handtekenbevoegdheid verkrijgen. Dit betekent dat zij van dan af 
autonoom beslissingen kunnen ondertekenen en afhandelen hetgeen de efficiëntie en poolwerking van 
GASAM sterk zal verbeteren. 
 
 
Juridische grond 
 

 Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- 
en  onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 

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

 Voor de verwerking van deze parkeerinbreuken werd door de gemeente Willebroek en de stad 
Mechelen op 15 december 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten (gemeenteraad d.d. 
15 december 2015) 
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Adviezen 

 
Gunstig advies van de Procureur des Konings d.d. 7/6/2016 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Deze aanduiding tot sanctionerend ambtenaar heeft geen bijkomende financiële gevolgen voor onze 
gemeente. De afhandeling van de dossiers GAS-parkeren gebeurt voor een forfaitaire prijs per dossier en 
omvat alle kosten, ook die voor personeel, zoals geregeld in de vermelde samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met de stad Mechelen. (zie kopie van de samenwerkingsovereenkomst als bijlage) 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit:  
 
Artikel 1 

Mevrouw Elize Klinckaert (°22-04-1991) als ambtenaar belast met oplegging administratieve 
geldboetes in kader van de GAS aan te stellen met ingang van 1 juli 2016. 
 
Artikel 2 
Mevrouw Margot Leysen (°09-04-1991) als ambtenaar belast met oplegging administratieve 
geldboetes in kader van de GAS aan te stellen met ingang van 1 juli 2016 op voorwaarde dat zij de 
wettelijk verplichte opleiding met vrucht beëindigt op 17-06-2016. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

06   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Finilek - Borgstelling thesaurie- 
            bewijzenprogramma 

  
 
De gemeenteraad, in openbare zitting vergaderd, op geldige wijze samengesteld om te kunnen 
beslissen;  
 
Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Finilek;   
 
Gelet op artikel 8 punt 5 van de statuten dat bepaalt dat de verbintenissen per deelnemer vastgesteld 
en verschuldigd zijn;  
 
Gelet op artikel 8 punt 6 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemers elk voor hun deel de 
verbintenis aangaan om de financieringen te waarborgen die Finilek te hunnen behoeve heeft 
aangegaan met het oog op het verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische 
participaties en van investeringen voorzien op de buitengewone dienst van hun begroting;  
 
Gelet op artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de 
depositobewijzen, waarin bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales gemachtigd zijn om 
thesauriebewijzen uit te geven;  
 
Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten en steden over 
te gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een waarborg door de gemeenten 
en steden voor de goede afloop van de verrichtingen;  
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Aangezien de dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer 
0257.942.992, met maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen,  
hierna genoemd “de Emittent”;  
besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een maximaal uit te 
geven bedrag van 100 miljoen € (verder “het Thesauriebewijzenprogramma”), met als arranger Belfius 
Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 
Brussel, (verder “de Arranger”); dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden 
uitgegeven: (i) thesauriebewijzen type CP (‘commercial paper’) met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar 
en (ii) thesauriebewijzen type MTN (‘medium term notes’) met looptijden langer dan 1 jaar;  
 
Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma;  
 
Aangezien de Emittent aan al zijn deelnemers vraagt zich borg te stellen in verhouding tot ieders 
potentieel gebruik van de door de Emittent opgehaalde financiering, zoals vastgelegd door de raad 
van bestuur van de Emittent op  23 mei 2016, dat deze borgstelling gevraagd wordt teneinde de 
meest gunstige rentevoeten op de uitgegeven thesauriebewijzen te kunnen behalen;  
 
Aangezien de gemeente sedert 1997 voor een hoger bedrag borg staat voor het bestaande 
thesauriebewijzenprogamma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe Thesauriebewijzenprogamma 
en de bestaande borg volledig komt te vervallen na terugbetaling op de vervaldag van het 
thesauriebewijs met de langste resterende looptijd;   
 
 
Beslist:  
 
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van 
thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma (verder “de Houders”) voor de 
betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de verwijlinteresten - en alle 
andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten opzichte van de Emittent uit 
hoofde van het Thesauriebewijzenprogramma.  
 
Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 1.464.000,00 € in hoofdsom, 
te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 1,464% van het maximaal uit te geven 
bedrag.   
 
Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend gedeelte en 
heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe.  
 
De gemeente neemt kennis van het Information Memorandum van het Thesauriebewijzenprogramma 
en aanvaardt dit zonder voorbehoud.  
 
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten tussen 
zichzelf en de Emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om haar 
verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.    
 
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de rechten van 
enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang 
iedere Houder niet volledig is terugbetaald in hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden.    
 
De gemeente staat aan de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle uitstel, 
voordelen en schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt achten.  
 
De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven 
vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen aanbrengen aan de 
bedragen en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met uitzondering van de 
verhoging van het maximaal uit te geven bedrag onder het Thesauriebewijzenprogramma).   
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De Houders en de Arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te 
geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de 
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, 
volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling 
ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen. 

 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a / Groen) 
 2 onthoudingen (Vlaams Belang) 
 
 
 

07   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Rapportering visumtoepassing 2015 
  
 
Motivering 
 
Feiten en context 
 
Jaarlijks dient de financieel beheerder/gemeenteontvanger in volledige onafhankelijkheid te rapporteren aan 
de gemeenteraad inzake de toepassing van de visumplicht in de organisatie. 
 
 
Juridische grond 
 
Ingevolge de artikels 94, 1° en 160 § 2 van het gemeentedecreet zijn alle verbintenissen met een financiële of 
budgettaire impact die uitgaven tot gevolg hebben, onderworpen aan een verplicht visum van de financieel 
beheerder. 
 
In het kader dienen alle beslissingen die een uitgave tot gevolg hebben door de diensten vooraf aan de 
financieel beheerder voor te leggen die deze onderzoekt op wettigheid, waaronder ook kredietcontrole, en 
regelmatigheid. 
 
 
Financiële gevolgen 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer : - Datum :  26052016 

Beschikbaar krediet: - Actie: - Dienstjaar 

Vast te leggen: - AR: - 2016 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit kennis van de jaarlijkse visumrapportage van de financieel beheerder te nemen.  
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

08   :   Ondersteunende diensten - Financiën OCMW - Jaarrekening OCMW 2015 
  

 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het budget van 2015 werd vastgesteld  in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2014. Het 
oorspronkelijk budget werd gewijzigd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 november 2015. 
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Feiten en context 
 
Het budget 2015 evenals het meerjarenplan 2014-2020 werden opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd 
in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2015 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2015 bedraagt €  34.666.118,31 en uit de staat van kosten en 
opbrengsten 2015 blijkt een overschot van het boekjaar van € 255.143,01. 
De jaarrekening 2015 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 2.388.492,00 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 492.416,00. 
De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2015 € 4.439.387,00 
 
 
Juridische grond 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 
Het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van het 
besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te beslissen 
over eventuele vervroegde toetreding 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Op 15 juni 2016 heeft het managementteam overlegd over de jaarrekening 2015 met toelichting en hiervoor 
positief advies gegeven. 
Tevens werd overlegd over de beleidsnota van de secretaris.  
De jaarrekening 2015 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op 22 juni 2016. 
 
 
Besluit :   
 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 van het OCMW Willebroek als volgt en besluit 
geen opmerkingen aan de provinciegouverneur over te maken. 
 

Balans 

Actief 34.666.118,31 

Passief 34.666.118,31 

Resultatenrekening 

Operationele opbrengsten 19.456.216,10 

Werkingskosten 18.806.768,19 
 

Operationeel tekort of overschot  649.447,91 

Financiële opbrengsten 260.463,03 

Financiële kosten 419.487,48 

Financieel tekort of overschot -159.024,45 

Uitzonderlijke opbrengsten 4.764.719,55 

Uitzonderlijke kosten 5.000.000,00 

Uitzonderlijk tekort of overschot -235.280,45 

Overschot of tekort van het boekjaar 255.143,01 

 
 
Raadslid Briffa vraagt waarom het project sociale kruidenier niet is uitgevoerd.  
 
De burgemeester stelt dat er bijna geen vraag was en men beslist heeft het project voorlopig te 
schrappen. 
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Voor raadslid K. Eeraerts gaan de sociale uitgaven in stijgende lijn en hij vraagt wat het 
bestuur er aan doet. Gaat men er op anticiperen? 
 
Raadslid De Laet sluit zich daar bij aan en vraagt verheldering over een bedenking in de 
commissie waarbij naar de oprichting van een zorgbedrijf werd verwezen, hetgeen niemand 
begreep. 
 
De burgemeester antwoordt dat men momenteel werkt aan een armoedebestrijdingsplan dat 
een antwoord moet bieden op deze uitdaging. De acties van dit plan zullen in de 
meerjarenplanning worden opgenomen.  
De burgemeester bevestigt dat er geen link is met de oprichting van het zorgbedrijf. 
Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld dat meer inkomsten kunnen worden gegenereerd dan 
voorzien in het meerjarenplan. Het project is in de fase van het vooronderzoek. Bedoeling is 
het huidige hoge kwaliteitsniveau verder aan  te bieden.  
 
Het raadslid is blij met deze verduidelijking. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
 

09   :   Ondersteunende diensten - Financiën - Gemeente - Jaarrekening 2015 met  
            toelichting in BBC 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
25/06/2010: goedkeuring ‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) 
van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s met invoering vanaf 1/1/2014 
17/11/2010: omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de inwerkingtreding van het 
besluit m.b.t. de BBC aan de lokale en provinciale besturen met de vraag om voor 15/12/2010 te beslissen 
over eventuele vervroegde toetreding 
 
 
Feiten en context 
 
Het budget 2015 evenals het meerjarenplan 2015-2020 werden opgemaakt volgens de regels zoals opgelegd 
in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC. 
 
Hieruit volgt dat ook de jaarrekening 2015 met toelichting in BBC werd opgemaakt. 
 
 
Juridische grond 
 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheerscyclus. 
 
 
Adviezen  
 
Op 15 juni 2016 heeft het managementteam, in overeenstemming met art. 93 van het gemeentedecreet, 
overlegd over de jaarrekening 2015 met toelichting en hiervoor positief advies gegeven. 
 
Tevens werd, in overeenstemming met art. 87 §4 van het gemeentedecreet, overlegd over een beleidsnota 
van de gemeentesecretaris.  
 
De jaarrekening 2015 met toelichting werd voorgelegd aan de raadscommissie financiën op 22 juni 2016. 
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Financiële gevolgen 
 
nvt 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit om jaarrekening 2015 met toelichting goed te keuren. 
 
Het totaal aan activa en passiva op de balans 2015 bedraagt € 113.799.635 en uit de staat van kosten en 
opbrengsten 2015 blijkt een overschot van het boekjaar van € 4.240.874. 
De jaarrekening 2015 met toelichting genereert een positief resultaat op kasbasis van € 14.404.690 en een 
positieve autofinancieringsmarge van € 4.684.154. 
 
Voor raadslid K. Eeraerts is de toestand rooskleurig omdat o.a. een fiscale inhaalbeweging is verricht. 
Hij vraagt wel aandacht voor de uitdagingen die zich de volgende jaren aanbieden en de druk van de 
investeringen op het budget van de volgende jaren. 
 
Voor het raadslid De Laet is de financiële toestand gezond en is er in dat opzicht niets veranderd 
tegenover vroeger. Alleen zijn de liquiditeiten van 10 naar 17 miljoen gestegen. De gemeente is niet 
failliet, maar is iets rijker geworden. Zo brengt een verkoop van het ziekenhuis natuurlijk geld op en 
bespaart men door het uitstel van investeringen. De bedenking als zou de financiële toestand mee het 
gevolg zijn van actief schuldbeheer klopt niet. Het gebruik van diverse rentestructuren of m.a.w. het 
actief beheren van de schulden, dateert zelfs van in de periode dat schepen Bakelandt de financiën 
beheerde. Nadien werd die werkwijze overgenomen door Marc Van Gyseghem en het raadslid zelf. 
Jaarlijks kwamen afgevaardigden van Belfius alternatieven voorleggen voor de evolutie van de 
schulden. Op dat vlak is er gewoon continuïteit. 
 
Het raadslid heeft wel navraag gedaan over een bedenking in de commissie waarbij de afbetaling van 
een schuld bij Finilek van 2,5 miljoen tot resultaat zou hebben dat men 1 miljoen per jaar bespaart. Hij 
schrok van dat getal en uit de geleverde informatie blijkt dat men al kon rekenen op ongeveer een half 
miljoen aan dividenden, die door de vervroegde afbetaling van de schuld 5 jaar vroeger ongeveer een 
half miljoen per jaar meer zouden opleveren omdat hiervoor geen dividenden meer hoeven te worden 
gebruikt. 
 
De burgemeester verwijst naar de toename van de dividenden van Finilek en Iverlek met € 565.000,00. 
Het totaal van de dividenden bedraagt 1,5 miljoen meer. 
 
Het raadslid blijft er bij dat de vervroegde afbetaling van de lening een tijdelijke en maximale groei van 
een half miljoen aan dividenden genereert. 
 
De burgemeester wijst er op dat de meerjarenplanning wordt doorgetrokken tot 2020 waardoor het 
effect van de investeringen tot in de volgende bestuursperiode worden ingeschat. Elk jaar kijkt men 
een jaar verder met de bedoeling de investeringscapaciteit te behouden. Door nu minder te lenen 
lopen de intresten niet op en komt er meer ruimte voor investeringen. 
 
21 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD / sp.a) 
 3 onthoudingen (Groen / Vlaams Belang) 
 
 
 

10   :   Bouwen en wonen - Lokale economie - Gemeentelijk reglement jaarmarkt 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft de laatste maandag van oktober de jaarmarkt plaats. 
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De voorbije jaren werd er voor de organisatie en verloop van de jaarmarkt zowel gebruik gemaakt van 
voorinschrijvingen als het marktreglement. 
De standhouders van de jaarmarkt betalen een retributie volgens het retributiereglement voor het gebruik van 
het openbaar domein tijdens markten en het gebruik van elektriciteit via verdeelkasten tijdens markten (zie 
besluit gemeenteraad van 16 december 2014). 
 
 
Feiten en context 
 
De uitoefening van ambulante activiteiten en organisatie van markten is onderworpen aan een aantal 
wettelijke bepalingen. 
 
De jaarmarkt is een evenement waar ook steeds lokale handelaars en verenigingen aan willen deelnemen. 
Om in navolging van de wetgeving omtrent ambulante handel de lokale handelaars en verenigingen ook een 
wettelijk kader te bieden om te kunnen deelnemen werd de jaarmarkt 2016 erkend als manifestatie ter 
bevordering van de lokale handel en het lokale gemeenschapsleven in het college van 15 april 2016. 
 
Voor een efficiënte werking van deze gelegenheidsmarkt werd een gemeentelijk reglement opgemaakt voor 
de jaarmarkt (zie bijlage).  
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikels 42 tot 43 betreft de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57 betreft de bevoegdheid van 
het college van burgemeester en schepenen. 
 
Wet van 25 juni 1993 gewijzigd in de wet van 4 juli 2005 betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten en kermisactiviteiten. 
 
Koninklijk Besluit van 24 september 2006 en in het bijzonder artikel 9 betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten bepaald dat verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op 
de verkoop van goederen en diensten binnen het kader van manifestaties ter bevordering van de lokale 
handel of het lokale gemeenschapsleven, toegestaan door de burgemeester of zijn afgevaardigde niet 
onderworpen is aan de wet op ambulante activiteiten. 
 
Het ontwerpdossier werd ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen in de zitting van 13 mei 2016 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Adviezen werden gevraagd op 4 april 2016 aan de diensten openbare werken, Toerisme & evenementen en 
brandweer.  Deze hadden geen opmerkingen. 
 
Politie: 4/04/2016 
Geen verkeerstechnische opmerkingen. Ik heb deze mail ook doorgestuurd naar onze dienst 
Openbare Orde (openbare.orde@pzmewi.be) die instaat voor de manifestaties. 
Gelieve hen in de toekomst ook steeds in kennis te stellen. 

mailto:openbare.orde@pzmewi.be
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Dienst lokale economie: 18/04/2016 
Voor de organisatie en een veilig en vlot verloop van deze gelegenheidsmarkt is een gemeentelijk reglement 
noodzakelijk.  
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
Retributie voor standplaats jaarmarkt  bedraagt €1,25 per lopende meter met een minimum van 4m, per dag. 
Standen met een niet-commercieel doeleinde dienen het verschuldigde standgeld niet te betalen voor de 
jaarmarkt. 
Retributie elektriciteitsverbruik bedraagt:€2,50 per dag  
 
Communicatie  

INTERN EXTERN 

 Intranet  Bewonersbrief  Posters 

 Posters op de werkvloer  Infoborden  Website 

 Andere (omschrijf in bijlage)  Infovergadering  Andere (omschrijf in bijlage) 

 
Gemeentelijk reglement jaarmarkt zal, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke website 
gepubliceerd  worden en aan alle standhouders  verstuurd via briefwisseling. 
 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te verlenen aan het gemeentelijk reglement jaarmarkt, zoals gevoegd in bijlage. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

11   :   Bouwen en wonen - Ruimtelijke ordening - Vastlegging rooilijnen en  
           goedkeuring zaak der wegen site Akkerlaan - Goedkeuring wegtracé en 
           weguitrusting 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Het college van burgemeester en schepenen ontving op 29 maart 2016 een aanvraag tot uitvoeren van 
wegenis – en rioleringswerken op site Akkerlaan- op een perceel gelegen Akkerlaan ZN - 2830 Willebroek 
kadastraal gekend: afd. 2 sectie C nrs 86L3, 149A, 150B, 151A, 153

E
, 154A, 155A, 156R, 156S, 158K en 

159D. 
 
Het dossier werd op 29 maart 2016 volledig en ontvankelijk verklaard.  
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 juni 2016 voorwaardelijk gunstig 
advies over de aanvraag.  
 
 
Feiten en context 
 
De vergunningsaanvraag omvat wegeniswerken waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft. 
Indien het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, neemt de 
gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende 
bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 
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Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen, de weguitrusting en 
oplegging van de lasten voor uitvoering van het openbaar domein.  
 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag betreft de nieuwe wegenis werd van 4 april 2016 tot en met 3 mei 2016 openbaar gemaakt 
volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende openbare onderzoeken over aanvragen tot 
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Er werden geen bezwaarschriften 
ingediend.  
 
 
Adviezen 
 
Aan Brandweerzone Rivierenland werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 25 mei 2016 werd 
een voorwaardelijk advies uitgebracht.  
Aan Agentschap voor Natuur en Bos werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 4 mei 2016 
werd gemeld dat voor dit dossier geen adviesvereiste is gelet de compensatie (COMP/16/0110/AN) 
reeds werd opgenomen in de aanvraag van de woonontwikkeling (referentie BA/16-04748-AN).  
Aan Onroerend Erfgoed Antwerpen werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 7 april 2016 
werd een advies met opmerkingen uitgebracht met referentie 4.002/12040/99.170. 
Aan Dienst Openbare Werken werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 30 april 2016 werd 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie 2016/010. 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 12 mei 2016 werd een 
voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie ALG1451513. 
Aan Dienst Milieu werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 18 april 2016 werd een advies met 
opmerkingen uitgebracht met referentie Adv/MD/2016.07. 
Aan Polder Vliet en Zielbeek werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 19 april 2016 werd een 
gunstig advies met opmerkingen uitgebracht. 
Aan Pidpa werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 18 april 2016 een advies met  
opmerkingen uitgebracht met referentie Adv/MD/2016.07. 
Aan de Vlaamse Milieumaatschappij werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 4 mei 2016 
werd voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht met referentie WT 2016 G 0254. 
Aan Eandis werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Er werd geen advies uitgebracht. 
Aan Telenet werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 6 april 2016 werd een advies met 
opmerkingen uitgebracht. 
Aan Proximus werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Er werd geen advies uitgebracht. 
Aan Integan werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 29 april 2016 werd een voorwaardelijk 
gunstig advies uitgebracht met referentie NO/DN/LB/16-0723/16-0731/16-0924. 
Aan de Dienst Jeugd werd op 31 maart 2016 om advies gevraagd. Op 20 april 2016 werd een gunstig 
advies uitgebracht. 
 
De in de voornoemde adviezen geformuleerde voorwaarden geven geen aanleiding tot aanpassing van het 
ontwerp wegtracé. 
 
Advies van de GECORO 
Het dossier werd besproken op de GECORO. De GECORO vraagt aandacht voor veiligheidsaspect 
(voetgangers-spelende kinderen-gemotoriseerd verkeer), het openbaar groen, waterbuffering en 
leefbaarheid versus voldoende parkeerruimte voor bewoners en bezoekers wat betreft de deelfasen 1, 2 
en 3.  
 
 
Juridische grond 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 4.2.17 §2. 
 
Omzendbrief 77bis – 3 maart 1980 betreffende de verkavelingsvergunning – aanleggen van nieuwe wegen.  
 
Artikel 43 van het gemeentedecreet van 31 augustus 2005. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 
bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer; 
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Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 betreffende de vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden afvalwater en hemelwater.  
 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid.  
 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij bepaald 
wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden vereist, de toelating tot 
openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen worden: 
de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 
de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van openbare verlichting 
en beplanting van de weg te dragen; 
 
Advies 
 
Omschrijving van de aanvraag 
De aanvraag maakt deel uit van het projectgebied voor het ontwikkelen van een nieuwe woonzone die 
tegemoet zal komen aan de tijdelijke woningnood na afbraak van meer dan 400 verouderde woningen van de 
huisvestingsmaatschappij. Nadien zal deze zone samen met het projectgebied ‘stad’ zorgen voor een 
vernieuwd patrimonium van de huisvestingsmaatschappij. De aanvraag grenst in het oosten aan de 
bestaande openbare weg Akkerlaan en in het noorden aan de Ringlaan. De bebouwing in de onmiddellijke 
omgeving bestaat uit woningen. 
 
De aanvraag omvat de aanleg van het publieke domein van de wijk Akkerlaan. In het kader van een nieuw 
sociaal huisvestingsproject  wordt in deze aanvraag het publieke domein gerealiseerd. De omgevingswerken 
houden onder meer in: aanleg van nieuwe wegenis, aanleg van nieuwe parkeerhavens, verharden van een 
bestaande voetweg, rooien van bomen, de aanleg van groenzones, rioleringswerken, de aanleg van een 
buffer/ infiltratiegracht, de aanleg van een buffer- en infiltratiekratten, plaatsen van meubilair en verlichting en 
het plaatsen van speelinfrastructuur. 
In de nieuwe woonontwikkeling wordt geopteerd voor een zone 30 omwille dat men het wonen centraal stelt 
en niet het autoverkeer. Het bewonersparkeren wordt georganiseerd in parkeerhavens en parkeerstrips langs 
de straat. De bezoekersparkeerplaatsen worden langs de straat voorzien met een totaal van 174 plaatsen. 
Voor de percelen aan de Akkerlaan zijn in totaal 316 parkeerplaatsen beschikbaar voor 210 woningen. Langs 
de strips worden eveneens publieke parkeerplaatsen voorzien. De aanplantingen worden maximaal in 
streekeigen groen voorzien. Er wordt gewerkt met lage vakbeplantingen en eventueel wat solitaire struiken 
met de nodige gelaagdheid. Langs de straatstrips wordt er in functie van onderhoud gewerkt met gemengde 
blokhagen. Er wordt gebruik gemaakt van een gescheiden rioleringsstelsel. De DWA-riolering wordt 
aangesloten op het aanwezige rioleringsstelsel in Akkerlaan. Binnen het projectgebied worden 4 wadi’s 
voorzien. 
 
De nieuwe wegenis bestaat uit een soort kamstructuur met twee lussen die het projectgebied ontsluit via de 
Akkerlaan (hoofdontsluitingsweg). De openbare ruimte wordt opgebouwd uit wegen voor autoverkeer van 
overwegend 6 meter breed met regelmatig een wegversmalling (4m), 2m00 brede paden voor voetgangers, 
grote plantvakken met een breedte van respectievelijk 2m, 5m  en 7m en dwarsparkeervakken en 
fietsparkeervakken. Men wenst het verblijfskarakter te benadrukken door de aanleg op één niveau te 
voorzien. Tussen de parkeerplaatsen en de voetgangerszones worden varkensruggen geplaatst. De wegenis 
voor autoverkeer gaat over in het Akkerpad hetgeen bestemd is voor voetgangers en fietsers. Het Akkerpad 
verbindt de nieuwe woonwijk met de bestaande bebouwing van Willebroek Stad. In de aanleg worden er ook 
twee grote parkgedeeltes voorzien die ook zullen instaan voor de wateropvang via wadi’s. De twee groene 
ruimtes worden verschillend ingericht. Het ene park heeft een natuurlijk glooiende aanleg. Het andere park 
heeft een strakkere inrichting met grote open ruimtes en spelmogelijkheid. De rijwegen en het Akkerpad 
worden voorzien in gebezemde cementbetonverharding, de voetpaden in grijze betonstraatstenen en de 
parkeerstroken in antraciet waterpasserende betonstraatstenen. De brandwegen ter hoogte van perceel 3 
worden in grote mate uitgevoerd in gras-kunststofplaten.  
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De aanvraag is volgens het gewestplan Mechelen (KB 05/08/1976) gelegen in 'woonuitbreidingsgebied.' In 
deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.  
 
De voorschriften luiden als volgt: ''De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor 
groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en 
zolang, volgens de uitgaven voor de voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan 
door de promotor.'' 
Overeenstemming met dit plan 
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven. 
 
Volgens art. 4.2.20. §1. kan het vergunningverlenende bestuursorgaan aan een vergunning lasten verbinden. 
Deze lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de begunstigde van de vergunning uit die vergunning 
haalt, en in de bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich dient te 
nemen. 
 
Lasten kunnen onder meer inhouden dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en 
onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare wegen, 
groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden waarop die worden of 
zullen worden aangelegd.  
 
Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en rioleringswerken 
en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen als lastvoorwaarden in de 
vergunning worden opgelegd. 
 
Het advies van de technische dienst van 30 april 2016 met referentie 2016/010 luidt als volgt: 

1. Nutsvoorzieningen: de kosten voor het uitbreiden van de nutsleidingen (inclusief riolering en 
openbare verlichting) vallen volledig ten laste van de verkavelaar.  De verkavelaar zal zich 
hiervoor tijdig in verbinding stellen met de verschillende nutsbedrijven (HidroRio, Eandis, 
Pidpa, Integan, Telenet en Belgacom).   

2. Verkeerssignalisatie: de verkavelaar staat eveneens in voor alle benodigde 
verkeerssignalisatie, en zal hiervoor eerst een voorstel indienen bij het gemeentebestuur.  
Specifiek voor deze verkaveling wordt ook voorzien in de benodigde signalisatie en plan voor 
de tijdelijke situatie waarbij het enkelrichtingverkeer nog niet zal worden ingesteld. 

3. Aanleg van voetpaden, parkeerplaatsen, pleinen,… op het openbaar domein: de aanleg 
van de publieke ruimte en met name de fasering daarvan wordt optimaal en in overleg met de 
gemeente afgestemd op de ontwikkeling van de bouwprojecten.  De verkavelaar blijft sowieso 
tot de definitieve oplevering volledig verantwoordelijk voor de volledige wegenis en andere in 
het openbaar domein op te nemen infrastructuur, en ziet bijgevolg toe op minimale schade 
aan het openbaar domein ten gevolge van de latere nieuwbouwprojecten.   

4. Aanleg groenvoorzieningen: de keuze van de aanplantingen zelf dient nog te worden 
beoordeeld door het gemeentebestuur.  Hiervoor wordt de groeninventaris afgewacht.  Bij 
voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke soorten toegepast. 

5. Ontwerp- en aanbestedingsdossier: de verkavelaar dient na het bekomen van de 
stedenbouwkundige vergunning in tweevoud een ontwerpdossier in bij het gemeentebestuur 
(bestek + meetstaat, uitvoeringsplannen, raming (ingevulde meetstaat)) (Nota: een voorstel tot 
overeenkomst voor de overdracht van de gronden op te nemen in het openbaar domein is niet 
nodig aangezien dit wettelijk geregeld is).  Na goedkeuring van dit ontwerpdossier door de 
gemeenteraad kan de verkavelaar overgaan tot aanbesteding en de opmaak van een 
aanbestedingsdossier (offertes, PV van opening van de offertes, voorstel tot gunning van de 
werken).  Dit wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan het gemeentebestuur alvorens 
definitief toe te wijzen. 

6. Lusvormige verbindingen: de lusvormige verbindingen tussen enerzijds perceel 1 en 2 en 
anderzijds binnen perceel 2 zelf worden aangepast aan de opmerkingen gemaakt tijdens het 
plenair overleg: de binnenbochten worden uitgevoerd in monoliete betonverharding (nu 
voorzien in grasbetontegels); de verharde oppervlakte van de buitenbochten wordt beperkt tot 
een minimum om parkeren in deze zones te vermijden. 



24 
 

 
7. Afbakening perceel 3: ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het bouwvolume ‘blok 1 en 

2 Nero’ wordt een meer duidelijke afbakening openbaar-privaat voorzien, eventueel door het 
bijkomend aanplanten van een haagmassief (cnfr. andere grenzen openbaar-privaat). 

8. Verslag plenair overleg: het verslag van het plenair overleg en de overige opmerkingen 
hierin geformuleerd maken integraal deel uit van dit advies en dienen te worden gevolgd. 

 
Het advies van de technische dienst wordt bijgetreden en dient te worden nageleefd.  
 
Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moet de gevraagde 
aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het openbaar domein worden 
opgenomen. In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier 
moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
 
Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde breedte te 
brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen worden opgericht.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, inclusief de 
zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het 
openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de 
projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 
Art. 4.2.25. VCRO stelt het volgende: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Als 
de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de 
wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die 
beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 3 juni 2016 een voorwaardelijk gunstig 
advies over de aanvraag. Deze voorwaarde heeft geen invloed op het wegtracé en de weguitrusting.  
 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist het wegtracé goed te keuren van het ontwerp ingediend op 29 maart 2016 tot het 
uitvoeren van wegenis – en rioleringswerken op site Akkerlaan- op een perceel gelegen Akkerlaan ZN - 2830 
Willebroek kadastraal gekend: afd. 2 sectie C nrs 86L3, 149A, 150B, 151A, 153

E
, 154A, 155A, 156R, 156S, 

158K en 159D. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad legt tot uitrusting van de woonzone volgende lasten op aan de ontwikkelaar: 

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

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

Artikel 3 
De openbare verlichting moet de ontwikkelaar gratis, vrij en onbelast overdragen aan de gemeente, die 
hiervan de eigenaar blijft. 

 
Artikel 4 
De uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd.  
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Artikel 5 

Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, inclusief de 
zones voor openbaar groen worden kosteloos aan de gemeente afgestaan om te worden ingelijfd bij het 
openbaar domein van de gemeente Willebroek. De kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de 
projectontwikkelaar ten zijne laste.  
 
Het raadslid Briffa vindt het een goed project maar heeft moeite met de keuze die werd gemaakt voor 
de financiële compensatie van de ontbossing. 
 
De voorzitter wijst er op dat vandaag alleen het tracé van de openbare weg en niet het volledige 
project aan de orde is. 
 
Het raadslid voegt aan zijn bedenking toe dat de Gecoro een opmerking heeft gemaakt over de 
mobiliteit in het gebied en zij vraagt of daar rekening mee wordt gehouden.  
 
Schepen Huyghe is blij met de positieve commentaar en antwoordt dat de initiatiefnemer kiest hoe hij 
de ontbossing wil compenseren. Momenteel beschikt de Maatschappij voor Volkshuisvesting niet 
over gronden waarop bossen kunnen worden geplant. De opmerkingen over de mobiliteit zullen aan 
het studiebureau worden meegegeven. 
 
Op de vraag of voor dergelijke projecten voorrang wordt gegeven aan bewoners van Willebroek stelt 
de schepen dat het toewijzingsreglement derwijze werd aangepast dat men rekening kan houden met 
de lokale binding. 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

12   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Verkoop en toewijzing lot 15 verkaveling  
           Molenweg 2de fase 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In het jaaractieplan IVA INNOVA werd vanaf 2010 onder “project nr.8 Molenweg” de ontwikkeling en verkoop 
van woonkavels voorzien; 
 
Ter uitvoering project nr. 8 van het jaaractieplan 2010-2012 werd door het IVA INNOVA aan Jan Foqué BVBA 
opdracht gegeven tot opmaak van een verkavelingsontwerp; 
 
Het verkavelingsontwerp omvat zestien kavels voor aaneengesloten en halfopen bebouwing en waarbij de 
oppervlakte op kavelniveau zich situeert tussen 244 en 570m², dit met de bedoeling “betaalbare” kavels te 
kunnen aanbieden;  
 
De stedenbouwkundige voorschriften zijn in overeenstemming met het BPA nr.21 en voorzien in compacte 
doch voldoende ruime bouwvolumes; 
 
Het verkavelingsontwerp werd de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007 door het College van 
Burgemeester en Schepenen vergund; 
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Feiten en context 
 
Gelet op het feit dat voor de realisatie van deze verkaveling infrastructuurwerken noodzakelijk zijn, waaronder 
de verlegging van een waterloop en de aanleg van een ontsluitingsstraat, is het aangewezen de verkoop en 
ontwikkeling van deze verkaveling in 2 twee fases te realiseren: 
 

- fase 1 : verkoop kavels 1 tot en met 8 langsheen de Molenweg + opstart infrastructuurwerken 
- fase 2 : afwerking infrastructuurwerken en verkoop achterliggende kavels 9 tot en met 16; 

 
Overwegende dat ingevolge het “Grond- en Pandendecreet” de gemeente gehouden is te voldoen aan de 
zogenaamde “sociale last” werden de kavels 1 tot en met 3 aan de diverse “huisvestingsmaatschappijen” 
aangeboden; 
 
De Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine landeigendom van Mechelen en omstreken C.V. is ingegaan op 
ons aanbod en heeft in haar RvB d.d. 24 maart 2011 besloten de kavels 1 tot en met 3 te verwerven dit tegen 
“geschatte venale” waarde; 
 
Gelet op de reservatie en voorafname van de zogenaamde last (kavels 1 tot en met 3) zullen bij realisatie van 
de 1

ste
 fase dus enkel de kavels 4 tot en met 8 te koop aangeboden worden; 

 
Gelet op het feit dat reeds voldaan werd aan de “sociale last” ingevolge het Grond- en pandendecreet wordt 
voorgesteld de resterende kavels  in de 1

ste
 fase (en later de 2

de
 fase) te verkopen tegen marktconforme 

prijzen; 
 
Gelet op huidige verkoopprijzen wordt de venale waarde bepaald op 300,00 euro per m²; 
 
Overwegende dat de prijs van 300,00 euro per m² in het huidige private aanbod eerder terug te vinden is in 
de ondergrens van de gemiddelde verkoopprijs wordt voorgesteld enkele beperkende bijzondere 
voorwaarden op te leggen teneinde misbruiken en speculatie uit te sluiten; 
 
 
Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te zijn met de bouw 
van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven jaar na dag van het verlijden van 
de notariële verkoop. 
 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, uitgezonderd in geval van 
gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA kan overgaan tot wederinkoop van het 
perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden zijn tot betaling van de oorspronkelijke verkoopprijs, te 
verminderen met alle onkosten welke deze wederaankoop door de gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper verplicht een boete te 
betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle andere schadevergoedingen, de hierna 
vermelde bedragen: 
 

-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een periode 
van vijf jaar na aankoop van het perceel; 

 -een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van bebouwing; 
 -een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop werd 
 aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
 
In geval van uitvoerend beslag of gerechtelijke verkoop vervallen alle voorwaarden en sancties. 
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
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Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet de op de verkavelingsvergunning de dato 2 september 2011 en met referentie V20110007; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 1

ste
 fase verkaveling Molenweg in de raad van 20 maart 

2012; 
 
Gelet op de besluitvorming verkoopsvoorwaarden 2

de
 fase verkaveling Molenweg loten 9 tot en met 15 in de 

raad van 24 februari 2015; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het feit dat van de 1

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

graag de verkoop van de 2
de

 fase kavels 9 tot en met 15 op te starten; 
 
Gelet op de goedkering door de gemeenteraad van 24 februari 2015 om de verkoop kavels 9 tot en 
met 15 van voornoemde verkaveling aan de bieden aan de lokale Immo-kantoren; 
 
Gelet op het feit dat de volgende lokale Immo-kantoren:  

 KERREMANS VASTGOED 

 WALBERS IMMO BVBA 

 VASTGOED CLEMENT 

 IGNACE LEYSEN IMMOBILIEN 

 JAN FOQUE IMMO 
 
de verkoop tegen volgende voorwaarden hebben aanvaard: 

- de verkoop  van voorgestelde kavels wordt niet in exclusiviteit aangeboden 
- het ereloon bij verkoop bedraagt 2% op de verkoopprijs van de kavels 
- het ereloon is toepasselijk na toewijzing kavel door gemeenteraad 

 
Gelet op het feit dat tot op heden volgende aankoopbeloften werden ondertekend: 
 
 

TOEWIJZING    Verkoop Kavels     

 
opp Prijs aankoopbelofte datum makelaar 

LOT 
15 374m²  €           112.200,00  

Nabil EL MATINI – Joyce HUION 
Wonende Capt. Trippstraat 68 10/05/2016 Jan Foqué Immo 

      
RR 86 10 08-395/77 en 86 05 24-
138/13     

 
 
Financiële gevolgen 
 
De 2

de
 faseverkaveling Molenweg is opgenomen in meerjarenplanning en budget 2016. 

AR: 2600000  Beleidsitem 061090    Actie : LEEF 003004005 : Project Verkaveling Molenweg 2
de

 fase 
 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: NVT Actie: NVT Dienstjaar 

Vast te leggen: NVT AR: NVT 2015 
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Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1  
De verkoop van de lot 15 -  2

de
 fase Molenweg onder de bijzondere voorwaarden en sancties met betrekking 

tot de bouwverplichting: 
   

Bijzondere voorwaarden (op te nemen in de notariële akte): 
1) De kopers verbinden zich er toe op de aangekochte grond binnen de vijf jaar begonnen te 
zijn met de bouw van een woning en deze woning te bewonen binnen een termijn van zeven 
jaar na dag van het verlijden van de notariële verkoop. 

 
2) Het niet-bebouwd perceel mag in geen enkel geval aan derden verkocht worden, 
uitgezonderd in geval van gedwongen uitvoering, enkel het gemeentebestuur en haar IVA 
kan overgaan tot wederinkoop van het perceel. Het bestuur zal in dat geval enkel gehouden 
zijn tot betaling van de oorspronkelijke verkoopprijs, te verminderen met alle onkosten welke 
deze wederaankoop door de gemeente en haar IVA zal meebrengen. 
 
Sanctie bij niet naleving van de gestelde voorwaarde (op te nemen in de notariële akte):  
1) In geval na aankoop aan de opgelegde voorwaarden niet voldaan wordt is de koper 
verplicht een boete te betalen aan de gemeente en haar IVA INNOVA en onverminderd alle 
andere schadevergoedingen, de hierna vermelde bedragen: 

 
-een som gelijk aan 15 % van de aankoopprijs indien het perceel niet bebouwd is binnen een 
periode van vijf jaar na aankoop van het perceel; 
-een som gelijk aan 5 % van de aankoopprijs voor elk jaar vertraging in het geval van 
bebouwing; 
-een som gelijk aan 20 % van de aankoopprijs indien geen toelating voor de voortverkoop 
werd aangevraagd in geval van een onbebouwde perceel; 
 

definitief goed te keuren en als volgt toe te wijzen: 
 

TOEWIJZING    Verkoop kavels     

 
opp Prijs aankoopbelofte datum makelaar 

LOT 
15 374m²  €           112.200,00  

Nabil EL MATINI – Joyce HUION 
Wonende Capt. Trippstraat 68 10/05/2016 Jan Foqué Immo 

      
RR 86 10 08-395/77 en 86 05 24-
138/13     

 
 
Artikel 2  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
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13   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Huis van de Vrije Tijd - Verwerving handels- 
           pand August Van Landeghemstraat 105 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor de 
huidige legislatuur; 
 
1) HUIS VAN DE VRIJE TIJD 
 Bestuursakkoord Willebroek 2013 – 2018 
Een aangepaste culturele infrastructuur. We voeren de visie op cultuurinfrastructuur in het 
accommodatiebeleid uit. Dat betekent fase 2 van de herlocalisatie. 
 Meerjarenplanning 
Actieplan VRIJ0010013: omvormen van de verschillende vrijetijdsdiensten tot 1 vrijetijdsloket (MJP 
2014-2019) 
Met een centraal aanspreekpunt ‘vrije tijd’ willen we de vele vrijwilligers en verenigingen een hart 
onder de riem steken. Met één aanvraag kunnen verenigingen materiaal huren bij een centrale 
uitleendienst. Een integraal vrijetijdsbeleid met een integraal vrijetijdsaanbod. De vrijetijdsdienst krijgt 
onderdak in het oude gemeentehuis. 
 
2) SPORTPARK DE SCHALK 
 Bestuursakkoord: 
2.1. sport & recreatie 
2.1.6.: een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur 
We voeren de visie op sportinfrastructuur in het accommodatiebeleid uit. Concreet gaat het om een 
nieuw sportpark De Schalk & de voetbalinfrastructuur. 
 Meerjarenplanning 
Actieplan VRIJ001002: voeren van een kwaliteitsvol en efficiënt accommodatiebeleid. 
Met het ontwikkelen van een accommodatiebeleid willen we bereiken dat activiteiten op het terrein van 
vrije tijd effectief en efficiënt kunnen worden gehuisvest. Streven naar passende, duurzame en 
betaalbare huisvesting voor de activiteiten van verenigingen en organisaties in Willebroek. Daarbij 
inzetten op en optimaal gebruik van accommodaties, lage lasten en een zodanige opbrengst dat 
investeringen in het kader van onderhoud (klein en groot) en nieuwbouw ten behoeve van vrije tijd 
mogelijk blijven. In het accommodatiebeleid tekenden we in de vorige legislatuur een toekomstvisie uit 
voor de gemeentelijke infrastructuur. We voeren die visie uit, met als prioriteiten een nieuwe sporthal 
op de Schalk, fase 2 van de herlocalisatie, de renovatie Bel Air en een nieuw jeugdhuis. Tegelijk 
zorgen we voor een goed onderhoud van de bestaande infrastructuur en bouwen we ons patrimonium 
af.   
Actieplan VRIJ001012: Ruimte en aanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren; 
Actieplan WELZ002001006: aanbieden van een kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang;   
 
3) BIB 
Beleidsdoelstelling VRIJ001: ‘Een gediversifieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod geeft elke inwoner 
en bezoekers de kans om aan het culturele leven te participeren’ 
Actieplan VRIJ001007: We bouwen de bibliotheek uit tot een belevingsbibliotheek 

 VRIJ001007001: Aanbieden van een actuele collectie op maat van de gebruiker en op een 
aantrekkelijke manier presenteren 

 VRIJ001007002: Toegang verlenen tot de digitale wereld en verkleinen van de digitale kloof 

 VRIJ001007003: Het organiseren van workshops, lezingen en activiteiten in de bib en 
daarbuiten met aandacht voor actuele thema’s en indien mogelijk in samenwerking met 
diverse partners 

 VRIJ001007006: Creëren van een aantrekkelijke infrastructuur en aangename inrichting voor 
jong en oud 
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 VRIJ001007007: Informatie- en vraagbemiddeling stimuleren door middel van een 
wandelende informatiemedewerker (Wimmen) en kennisdelen door middel van het opzetten 
van een vraagbaak 

 VRIJ001007008: Digitale ontsluiting van de bibliotheekcollectie onder andere via overstap 
naar het provinciaal bibliotheeksysteem en door participatie aan bibliotheekportalen 

 
 
Feiten en context 
 
Bovenstaande projecten werden samengevoegd tot een groter geheel, het project “Huis van de Vrije Tijd”.  
Binnen dit project zal de volledige dienstverlening met het oog op de vrijetijdsbeleving, alsook het hieraan 
gekoppelde patrimonium, onder de loep genomen worden.  Op deze wijze kan er een globale visie, onder 
meer aan de hand van een masterplan, gevormd worden; 
 
Gelet op de grootte van dit project is externe begeleiding een absolute vereiste.  Er werd daarom besloten tot 
het aanstellen van een extern ontwerpbureau om de vrijetijdsdiensten te begeleiden;  
 
Tijdens de inventarisatie van de beschikbare gemeentelijke panden en een eerste rudimentaire 
opsomming van mogelijke activiteiten en diensten van het “Huis van de Vrije Tijd” werd opgemerkt dat 
de annexatie van het handelspand August Van Landeghemstraat 105 met het huidige ‘oud 
gemeentehuis en parking’ een belangrijke meerwaarde en opportuniteit zou kunnen zijn; 
 
In deze context werd de vraag aan het IVA gesteld een mogelijke verwerving te onderzoeken; 
 
Begin 2015 werden de eigenaars van het handelspand August Van Landeghemstraat 105 door het IVA 
gecontacteerd met betrekking tot de eventuele verkoop van voormelde pand; 
 
Ingevolge de bereidwilligheid van de eigenaars tot eventuele opstart van verkoopsonderhandelingen werd 
door het IVA het Landmeetkundig studie- en expertise  bureau Jan Foqué belast met de opmaak van een 
schattingsverslag; 
    
Het handelspand  August Van Landeghemstraat 105, gekend  Willebroek 1

ste
 afdeling sectie A nrs 880/H - 

880/K en met een oppervlakte van +/- 760m² werd op 22 januari 2015 bezocht; 
 
 
Juridische grond 
 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en Schepenen; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Door de strategische centrumligging, de aansluiting bij het gemeentelijk patrimonium zowel aan August Van 
Landeghemstraat als Pastorijstraat en de toch significante grondoppervlakte van 760m² biedt het 
handelspand August Van Landeghemstraat 105 uiteraard extra-of bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden; 
 
Naast het project “Huis van de Vrije Tijd” denken we dan aan de herlocalisatie diensten van het centrum Jan 
Van Winghe, basiseducatie, onderwijs en andere gemeentelijke –of private (Willebroekse groeperingen) 
activiteiten; 
 
Deze bijkomende grondoppervlakte bied ook meer ruimte voor een kwalitatieve pleinvorming en extra 
parkings (bovengronds en/of ondergronds) aan de zijde van de Pastorijstraat – verbinding met het nieuwe 
administratieve centrum; 
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Tevens geeft bijkomende oppervlakte ook meer mogelijkheden naar ondergrondse uitbreiding, denken we 
hier niet alleen aan parkings maar onder andere aan een definitieve archiefoplossing; 
 
De stopzetting van de handelsactiviteiten in het centrum door NV Louis De Smedt & Zonen resulteert zo goed 
als zeker in een leegstand van het handelspand, enige voor de hand liggende invulling zou bestaan uit 
bewoning (invulling met een appartementsgebouw);  
 
De verwerving van het handelspand August Van Landeghemstraat 105 is een opportuniteit die de 
mogelijkheid bied om in een publieke-centrumversterkende herbestemming te voorzien; 
 
Op basis van het deskundig onderzoek van het goed en de toetsing aan de diverse waarderingsmethodes 
werd de huidige marktwaarde van het goed bepaald op € 785.000,00; 
 
Met de eigenaars, de NV Louis De Smedt & Zonen, werd afgesproken dat zij vrije inzage zouden hebben in 
het schattingsverslag; 
 
Door het IVA werd een ‘informeel’ bod van € 785.000,00 aan de eigenaars overgemaakt; 
 
In voorgaande gesprekken hadden de eigenaars een verkoopwaarde van +/- € 825.000,00 vooropgesteld; 
 
Door het IVA werd aan de eigenaars, hetzij informeel, medegedeeld dat  rekeninghoudende met het 
voorliggende schattingsverslag de onderhandelingsmarge voor openbare besturen zeer minimaal is; 
 
Buiten de prijs zijn er echter andere elementen bespreekbaar die onderhandelingen tot een vergelijk kunnen 
leiden, in casu de terbeschikkingstelling van het goed na verkoop voor een voorafbepaalde termijn in functie 
van een transitie- herlocalisatie van de huidige bedrijvigheid van de eigenaars; 
 
Tijdens de gesprekken met de eigenaars, NV Louis De Smedt & Zonen is meermaals de bezorgdheid van de 
herlocalistatie van hun bedrijvigheid aan bod gekomen; 
 
Dienaangaande hebben de eigenaars actie ondernomen en werd de dienst RO bevraagd naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden van een pand gelegen te Blaasveld, Mechelsesteenweg 318; 
 
Naar aanleiding van een mogelijke herlocalisatieproject en op vraag van het IVA hebben de eigenaars op 5 
april 2016 een schriftelijk (mail ter attentie van het gemeentebestuur en schepencollege) aanbod – met 
voorwaarden- overgemaakt; 
 
Het handelspand August Van Landeghemstraat 105, gekend  Willebroek 1

ste
 afdeling sectie A, nrs 880/H en 

880/K wordt aan de gemeente Willebroek te koop aangeboden, dit tegen de prijs van € 795.000,00; 
 
Bij dit aanbod wordt tevens een gebruiksrecht in het voordeel van de huidige eigenaars ten belope van 24 
maanden opgenomen; 
 
Bijkomend voorzien de eigenaars, NV Louis De Smedt & Zonen, enkele ‘cumulatieve opschortende 
voorwaarden’ met betrekking tot de verwerving van en verbouwing aan hun herlocalisatieproject 
Mechelsesteenweg 318; 
 
Wat betreft de prijs kunnen we stellen dat de vraagprijs slechts 1,4% afwijkt van de geschatte waarde in het 
verslag opgemaakt de dato 22 januari 2015; 
 
De vraag om het goed nog te bezetten gedurende een periode van 2 jaar is niet aanvaardbaar gelet op de 
doorlooptijd  en uitwerking fase 2 tot en met de daadwerkelijke start der werken; 
 
Gelet op de timing van huidige lopende opdracht masterplan en de daaropvolgende opdracht fase 2 is een 
maximum gebruiksperiode van 15 maanden realistisch, dit ervan uitgaande dat de akte kan verleden worden 
in de maand juli 2016 en de effectieve start fase 2  werken zich situeert in de maand oktober 2017; 
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Wat betreft de ‘cumulatieve opschortende voorwaarden’: de gemeente kan zich enkel verbinden tot de 
betaling van de koopsom bij het verlijden van de akte, hetgeen betekent dat de huidge eigenaars het 
gebruiksrecht hebben NA ontvangst van de koopsom wat hun toelaat hun herlocalisatieproject te financieren; 
 
Wat betreft alle andere opgesomde zgn.opschortende voorwaarden die betrekking hebben op het afleveren 
van stedenbouwkundige vergunningen: deze kunnen wij onder geen beding aanvaarden, deze kunnen 
maximaal als een middelen verbintenis beschouwd worden; het IVA stelt dan ook voor deze voorwaarden te 
schrappen; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Aangezien het globale project een samensmelting is van meerdere deelprojecten, zijn de 
investeringskredieten voorzien op meerdere acties / AR’s.  Hierbij een overzicht van de belangrijkste: 

 Uitwerking fase 2 herlocalisatie: uitbouw Huis van de Vrije Tijd (incl. valorisatie brouwerij De Ster = € 
900.000,00 aan inkomstenzijde): AR 2210007 / BI 070500 / Actie VRIJ001013001: € 3.950.000,00 
verspreid over 2015-201 ( € 1.700.000,00); 

 Nieuw sportpark De Schalk (incl. polyvalente zaal), inclusief afbraak voetbalstadion en sporthal 
Piepel: AR 2210007 / BI 074001 / Actie VRIJ001002003: € 5.971.429,00 verspreid over 2015-2019 
(2015: €  28.571,00); 

 Creëren van een aantrekkelijke infrastructuur en aangename inrichting voor jong en oud (bibliotheek): 
AR 2210007 / BI 070301 / Actie VRIJ001007006: € 210.000,00 verspreid over 2015-2019 (2015: €  
50.000,00); 

 
In totaliteit is er dus circa € 7.880.000,00 beschikbaar voor het project Huis van de Vrije Tijd; 
 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer : 2016/040 Datum :  

Beschikbaar krediet: €   Actie: VRIJ001013001 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 795.000,00 AR: 2210007 2016 

 
 
Besluit :   
 
De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan:  
 
Artikel 1 
het bod tot aankoop van het handelspand August Van Landeghemstraat 105, gekend  Willebroek 1

ste
 

afdeling sectie A, nrs 880/H en 880/K,met een oppervlakte van 760m², eigendom van de NV Louis De 
Smedt &Zonen August Van landeghemstraat 105, dit tegen de prijs van € 795.000,00; 
 
Artikel 2 
aan het gebruiksrecht door huidige eigenaars ten belope van 15 maanden na ondertekening van de 
authentieke verkoopsakte; 
 
Artikel 3  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering 
van het dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal 
optreden bij het verlijden der akte; 
 
Raadslid De Laet stelt dat zijn fractie zich gaat onthouden omdat het niet duidelijk is waarvoor 
dit pand zal worden gebruikt. Hij hoort dat men bezig is met het Huis van de Vrije Tijd, maar de 
raadsleden weten daar niets van af. Bovendien beschikt de gemeente over een voorkooprecht 
voor het geval het pand aan anderen zou worden aangeboden. Men beslist nu al terwijl men 
hiervoor alleen een stuk grond verwerft. Hij heeft geen indicaties over de parkeeropties, maar 
wijst er op dat de parking in de Schoolweg nog steeds tijdelijk is en er mogelijk nog meer 
verkeer zal worden gegenereerd. 
 
Raadslid Reyntiens vindt het jammer dat er opnieuw een handelszaak verdwijnt. 
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Het raadslid Briffa sluit zich aan bij de bemerkingen en het raadslid K. Eeraerts herinnert eraan 
dat hij al jaren hamert op de leegstanden handelszaken en geen antwoorden krijgt hoe men dat 
gaat aanpakken.  
 
Schepen Huyghe wijst er op dat de zaak niet verdwijnt maar wordt geherlokaliseerd. Over het 
Huis van de Vrije Tijd werd pas op 17 juni gedebatteerd in het college en uiteindelijk voor een 
voorkeurscenario gekozen. De schepen heeft er geen problemen mee om het studiebureau 
toelichtingen te laten verstrekken in een commissie. 
Het uitgangspunt is dat men een aantrekkingspool in het centrum moet behouden die meer is 
dan een administratief gebouw. Die moet bovendien passen in het gebied tussen de kerk en 
het toekomstige park waar de oude brouwerij behouden blijft. Met de bijkomende ruimte is juist 
meer terrein beschikbaar voor parkeren, wellicht ondergronds. Ter uitvoering van het vorige 
accommodatiebeleidsplan worden diensten van het cultureel centrum en het centrum Jan Van 
Winghe gecentraliseerd. Op die manier kan bijvoorbeeld ook de wereldwinkel een plaats in het 
centrum krijgen. Op die manier beperkt de gemeentelijke infrastructuur zich tot het centrum, de 
site De Schalk, Bel Air en Tisselt. Deze aankoop werd nu gepland om de timing voor het Huis 
van de Vrije tijd niet in het gedrang te brengen. 
 
Schepen Van Welkenhuysen deelt de bezorgdheid van de raadsleden m.b.t. de daling van het 
aantal handelszaken en moet vaststellen dat het om een Vlaamse tendens gaat die o.a. het 
gevolg is van het oprichten van shoppingcenters. De schepen wil de huidige werking van de 
handelszaken ondersteunen en heeft een ontwerp van overeenkomst klaar en financiële 
middelen gereserveerd. Voor het einde van het jaar moet een reglementair kader worden 
goedgekeurd zodat men de volgende jaren van start kan gaan. Zo is er sprake van 2 subsidies 
nl. een aantrekkingspremie voor startende handelaars en een renovatiepremie naar analogie 
met gevelrenovatiepremies. 
 
Raadslid Reyntiens wil concreet weten of nog alleen de handtekening van de afgevaardigden 
van de VZW Winkelhart ontbreekt om de overeenkomst goed te laten keuren in de 
gemeenteraad.  
 
De schepen bevestigt dat en stelt dat € 28.000,00 beschikbaar is waarvan een deel in functie 
van de vereniging en zijn aantal leden wordt toegekend en een deel in functie van de 
activiteiten.  
 
Het raadslid K. Eeraerts vraagt al enkele maanden naar acties en wijst er op dat hij in het 
verleden op al deze punten reeds opmerkingen heeft gemaakt en nu klassieke remedies 
worden aangevoerd die in andere gemeenten zoals Boom en Lommel reeds werden toegepast. 
Hij vindt het jammer dat men jaren voordien niet is opgetreden. 
 
De schepen is zich bewust van de situatie en wil niets aankondigen dat niet klaar is en eerst 
alle mogelijke opties onderzoeken, o.a. welke subsidies mogelijk zijn. Er wordt bewust gekozen 
om de voorkeur te geven aan een link met de handelaarsvereniging die het best geplaatst is om 
impulsen te geven. Dat is niet het enige plan. Willebroek heeft ook zijn eigenheid op het vlak 
van handel en mobiliteit en bovendien heeft de lokale overheid niet alle touwen in de hand, 
waarbij de schepen als voorbeeld refereert naar initiatieven zoals UPLACE en stelt dat er geen 
pasklare oplossingen zijn. 
 
Raadslid De Laet heeft nog bedenkingen bij de timing van deze aankoop, ofwel was men al van 
start gegaan met de onderhandelingen zonder een visie over het huis van de vrije tijd, ofwel is 
dit een mirakel.  
 
De schepen preciseert dat men destijds bij een eerste inschatting van de behoeften een 
programma van eisen heeft gemaakt en op basis hiervan de gedachte groeide het pand aan te 
kopen om zoveel mogelijk dienstverlening te kunnen centraliseren. 
 
13 stemmen voor (N-VA / CD&V / Open VLD) 
11 onthoudingen (sp.a / Groen / Vlaams Belang) 
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14   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Realisatieconvenant projectmatige verkoop  
           hoek Schoolweg 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor de 
huidige legislatuur: 
 
Parking Schoolweg: 
Actieplan LEEF002005: Een coherent parkeerbeleid zorgt voor voldoende parkeergelegenheid  
De gemeente brengt de noden op het vlak van parkeren in kaart, zowel in het centrum als in de 
deelgemeentes. Een evaluatie van het systeem van betalend parkeren en de bewegwijzering naar de 
verschillende parkings hoort daarbij. Waar nodig en mogelijk zorgen we voor extra 
parkeergelegenheid zoals bv de parking Schoolweg, met bijzondere aandacht voor 
vrachtwagenparkings.  
 
In de marge van dit project werd ook de verkoop van projectgronden aan de hoek van de Schoolweg 
met de E. Vanderveldestraat opgenomen, dit onder de actie LEEF002005001; 
 
De gronden werden in oorsprong deels verworven met de aankoop van de site Cash&Fresh; 
In het kader van de heraanleg “As watertoren – station” werden ook de aanleunende percelen  (woningen en 
de huidige parkingpercelen) aangekocht; 
 
De ontwikkeling van de percelen “hoek Schoolweg – E. Vanderveldestraat “ is van strategisch belang, dit door 
enerzijds de ligging langs de “As watertoren – station” en anderzijds als verbindingsproject tussen “het 
Pleintje, de centrumparking Schoolweg en de achterliggende woonwijken; 
 
 
Feiten en context 
 
Gelet op het belang van deze projectontwikkeling werd door IVA INNOVA reeds vroeger opdracht gegeven 
aan het studiebureel Stramien om een Masterplan (kaderplan) op te maken; 
 
Op grond van een grondige studie rekening houdende met de aanwezige elementen en infrastructuur, de 
omgeving, het RUP Centrum en de visie uit het stedenbouwkundig project Willebroek Morgen werd een 
degelijk ‘Masterplan” uitgewerkt dat als basisvoorwaarde voor een toekomstige ontwikkeling kan gelden; 
 
Omdat dat naast de prijs ook de kwaliteit groot belang is voor de gemeente dient ook na de verkoop van de 
gronden het project opgevolgd te worden dit  met het oog op een garantie tot realisatie van de vooropgestelde 
kwaliteit; 
 
Hiervoor is het aangewezen aan  de toekomstige ontwikkelaar gevraagd worden zich te engageren tot de 
ondertekening van een realisatieconvenant; 
 
In de raad van 30 juni 2015 werd het bestek “Projectmatige verkoop “Hoek Schoolweg” met ref. IVA/AVB/01 
goedgekeurd; 
 
Voor de gunning werden in het bestek volgende gunningscriteria en hun weging voorgesteld: 
 

1 de prijs  55 punten 
2 de kwaliteit van het voorgesteld project  15 punten 
3 kwaliteit en relatie met de omgeving  10 punten 
4 inrichting openbaar domein  10 punten 
5 methodiek en continuïteit    5 punten 
6 engagement - realisatieconvenant    5 punten 
  
Totaal  100 punten 
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De projectmatige verkoop “Hoek Schoolweg” werd in de Raad van 22 maart 2016 goedgekeurd en gegund 
aan Bouwbedrijf Dethier NV - Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken; 
 
 
Juridische grond 
 
Het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
De bevoegdheid  van de gemeenteraad om haar goedkeuring te hechten aan overeenkomsten 
afgesloten met kandidaat-kopers, en dus ook de bestekken die hier aan de basis van liggen; 
 
Het bestek “Projectmatige verkoop “Hoek Schoolweg” met ref. IVA/AVB/01 , goedgekeurd door de 
Raad op 30 juni 2015; 
 
Goedkeuring en gunning “Projectmatige verkoop “Hoek Schoolweg”  in de Raad van 22 maart 2016; 
burgemeester en schepenen 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De projectmatige verkoop “Hoek Schoolweg” werd in de Raad van 22 maart 2016 goedgekeurd en gegund 
aan Bouwbedrijf Dethier NV - Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken; 
 
In het Raad van 22 maart 2016 werd tevens, onder artikel 2 van de besluitvorming, de opdracht gegeven aan 
het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot de opmaak van een realisatieconvenant, de 
voorwaarde uit de gunning en het bestek met ref. IVA/AVB/01; 
 
Voor de opmaak van de realisatieconvenant werd door het IVA advies gevraagd aan het 
advocatenkantoor  GD&A ADVOCATEN,Antwerpsesteenweg 16-18 te 2800 Mechelen; 
 
Na input door het IVA over het doel van deze realisatieconvenant werd door meester Jonas De Wit 
van GD&A ADVOCATEN een ontwerp “realisatieconvenant” opgesteld; 
  
In het ontwerp “Realisatieconvenant” wordt betracht om zo maximaal mogelijk de tijdige uitvoering 
door GROEP DETHIER te garanderen en dit overeenkomstig het ingediende Projectvoorstel, bestek 
en Masterplan; 
 
Zodra beide partijen kunnen instemmen met dit ontwerp, lijken volgende stappen aangewezen: 

-          STAP 1: Goedkeuring ontwerp realisatieovereenkomst gemeenteraad; 
-          STAP 2: Ondertekening realisatieovereenkomst; 
-          STAP 3: Verlijden authentieke verkoopakte – betaling prijs + eigendomsoverdracht; 
-          STAP 4: Indienen vergunningsaanvraag door Dethier (voor STAP 2); 

 
Het ontwerp van de realisatieconvenant werd door het IVA en de GROEP DETHIER gunstig beoordeeld; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
De verbintenis tot ‘Realisatieconvenant’ heeft geen financiële gevolgen; 
 
 
 



36 
 

Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring het ontwerp “Realisatieconvenant projectmatige verkoop hoek Schoolweg”; 
  
Artikel 2 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 
dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal optreden bij het 
aangaan van deze verbintenis met het Bouwbedrijf Dethier NV – Industrieterrein Kolmen 1107 te 3570 Alken; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

15   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Intrekking gemeenteraadsbesluiten  
           voorlopige en definitieve vaststelling buurtweg nr. 29 en besluit tot nieuwe  
           voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr. 29 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurt- en voetwegen nr.29 en nr. 28 zijn gelegen op ongeveer 500m van de kern van Willebroek en 
bevinden zich ten oosten van het Zeekanaal Brussel-Schelde en net ten noorden van de Mechelsesteenweg.  
 

 
Uittreksel uit de atlas der buurtwegen 
 
 
De twee buurt- en voetwegen die op de atlas van de buurtwegen worden weergegeven zijn in de praktijk, 
sinds de oprichting van de papierfabriek, niet meer waarneembaar. 
 
In het kader van de herontwikkeling van site De Naeyer dient een procedure opgestart te worden tot 
afschaffing van de buurtweg nr. 29.  Buurt- en voetweg nr. 28 werd reeds afgeschaft bij besluit BD d.d. 1 
oktober 1903. 
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Feiten en context 
 
De machtiging tot afschaffen van de buurt- en voetweg nr.29 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
 

 De buurt- en voetweg is al zeer geruime tijd (100 jaar) niet meer waarneembaar op het terrein en dus 
niet meer in gebruik. 

 Op het traject staan een aantal oudere gebouwen, dit in functie van de vroegere industriële 
activiteiten van de papierfabriek De Naeyer, die een herstel van de oorspronkelijke buurtweg 
verhinderen. 

 De buurtweg is dus sedert lange tijd niet meer ingericht tot het publieke gebruik. 

 Voor de herontwikkeling, na uitdoving industriële activiteiten, werd door de grondeigenaars-
ontwikkelaars, de gemeente, OVAM en de Vlaamse regering een Brownfieldconvenant afgesloten. 

 Voor de site werd een master- en beeldkwaliteitsplan opgemaakt als handleiding voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende trage wegen in het plan geïntegreerd die de 
doorwaadbaarheid garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke 
buurtwegen. 

 
In de raad van 25 maart 2014 werd besloten tot de voorlopige vaststelling van de afschaffing buurtweg nr. 29; 
 
Daaropvolgende werd door het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek opgestart 
lopende van 5 mei 2014 tot en met 19 mei 2014 (15 dagen); 
 
Het besluit tot definitieve vaststelling van de afschaffing buurtweg nr.29 werd genomen door de Raad 
genomen op 25 augustus 2015; 
 
Gelet op het feit dat de nieuwe wet –en regelgeving met betrekking tot afschaffing, wijziging en opening der 
buurtwegen de dato 4 april 2014, gepubliceerd op 15 april 2014 in het BS, in werking is getreden juist na de 
voormelde voorlopige vaststelling buurtweg nr. 29; 
 
Overwegende dat ingevolge het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels 
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen de duurtijd van het openbaar onderzoek 
nu van 15 dagen naar 30 dagen werd gebracht er mogelijk twijfels kunnen rijzen naar de gevolgde procedure 
van het OPO na de voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr.29 dit gelet op de tijdsduur  waarbij de  het 
besluit  tot definitieve vaststelling is genomen; 
 
In het kader van correcte en ondubbelzinnige rechtshandelingen is het aangewezen de volledige procedure 
afschaffing buurtweg nr. 29 te hernemen en te toetsen aan de huidige vigerende wet -en regelgeving; 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 februari 1956 
betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gepubliceerd 
in het BS  van 15 april 2014; 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
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Adviezen – argumenten 
 
Aan de raad wordt voorgesteld het besluit van 25 maart 2014 tot voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg 
nr.29 in te trekken; 
 
Aan de raad wordt voorgesteld het besluit van 25 augustus 2015 tot definitieve vaststelling afschaffing 
buurtweg nr.29 in te trekken; 
 
Een nieuw besluit tot voorlopige vaststelling afschaffing buurtweg nr.29 wordt aan de raad voorgesteld; 
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt door Landmeter-
expert ir. JL. Talboom;.   
 
De af te schaffen buurtweg nr.29 is niet meer in gebruik sinds de oprichting van de gebouwen van de 
papierfabriek De Naeyer.   
 
De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a. en is daardoor niet zichtbaar meer in het landschap. 
 
Deze aanvraag tot afschaffing kadert binnen de Brownfieldconvenant site De Naeyer en het dossier 
herontwikkeling site De Naeyer; 
 
Voor de site werd een master- en beeldkwaliteitsplan opgemaakt als handleiding voor toekomstige 
ontwikkelingen. Hierbij werden voldoende trage wegen in het plan geïntegreerd die de doorwaadbaarheid 
garanderen en een volwaardig alternatief vormen voor de oorspronkelijke buurtwege;. 
 
In dit dossier zullen de verbindingen voor zwakke weggebruikers verbeteren t.o.v. de huidige situatie door de 
realisatie van een nieuw netwerk van verbindingen tussen de nieuw te ontwikkelen wijk en de 
Mechelsesteenweg. 
 

 
Situering buurtweg nr. 29 (A-B) op masterplan Denaeyer 
In zitting van 10 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier afschaffing 
buurtweg nr. 29 te Blaasveld.   
Het college besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan een eerstvolgende 
gemeenteraad.”   
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Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 29; 
 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
Tot de intrekking van het gemeenteraadsbesluit de dato 25 maart 2014 houdende de voorlopige vaststelling 
en het gemeenteraadsbesluit de dato 25 augustus 2015 houdende de definitieve vaststelling van de 
afschaffing buurtweg nr. 29; 
 
Artikel 2 

het ontwerpplan en motivatienota tot afschaffing van buurtweg nr. 29 te Blaasveld in bijlage voorlopig vast te 
stellen; 
 
Artikel 2 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar onderzoek 
conform de huidige regel –en wetgeving; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

16   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Voorlopige vaststelling wijziging buurtweg  
           nr. 6 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
De buurtweg nr.6 is gelegen tussen de Breendonkstraat en de A12 Brussel-Antwerpen; 
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De buurtweg loopt, sedert de aanleg van de A12 Bussel – Antwerpen dood op de parking nabij het “Nationaal 
Gedenkteken Fort  Van Breendonk; in vroegere tijden sloot deze buurtweg aan op de 
Dendermondsesteenweg richting dorp van Breendonk; 
 
Tevens is de buurtweg nr.6 gedeeltelijk overbouwd door de eetgelegenheid “Eet-kafee Breendonck”, meer 
bepaald het terras ligt gedeeltelijk op de bedding van de buurtweg; 
 
 
Feiten en context 
 
Het gedeelte aangegeven in gele kleur wordt afgeschaft, het gedeelte aangegeven in rode kleur wordt 
geopend. Het gedeelte van de buurtweg, aangegeven in groene kleur blijft behouden. Ook het deel ten 
oosten van de wijzigingszone blijft volledig behouden. 
 
Het nieuw te verleggen(openen) gedeelte van de buurtweg, op plan aangeduid in rode kleur, is gelegen op 
een bestaande kasseiweg, meer bepaald de bestaande toegang naar het “Nationaal Gedenkteken Fort van 
Breendonk”; 
 
De machtiging tot wijziging de buurtweg nr.6 wordt aangevraagd om volgende redenen: 
 

 Het deel van de buurtweg waarvoor de verlegging wordt gevraagd, is deels overbouwd 
met het terras van de aanpalende horecazaak 'Eet-kafee Breendonck'. 

 Verder wordt de bedding van de voetweg, voor het gedeelte waarvoor een verlegging 
wordt gevraagd, momenteel gebruikt als parking voor de bezoekers van het “Nationaal 
Gedenkteken Fort van Breendonk”; 

 De buurtweg is nu doodlopend, de functionaliteit van dit deel weg of route is gering; 

 De betreffende wegzate vormt geen duidelijk onderdeel van een langere verbinding, de buurtweg  
nr.6  loopt  namelijk aan de westelijke zijde dood op de A 12; 

 Het geringe gebruik van de betreffende  buurtweg  illustreert dit feit, behoudens het verkeerde gebruik 
van dit deel van de buurtweg als sluipweg en/of een route om het ontwijken van politiecontroles aan 
de Dendermondsesteenweg; 

 Na screening van het bestaande materiaal voorhanden kan geconcludeerd worden dat de betreffende 
wegzate van buurtweg nr. 6 niet wordt benut in de vandaag uitgetekende wandel- en fietsroutes; 

 de weg bezit geen bijzondere landschappelijke of historische waarde; 

 de weg kent geen bijzondere natuurwaarde; 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
 
Verordening op de Provinciale technische dienst van 12 april 1928 (KB 3 september 1928). 
 
Omzendbrief van de Gouverneur aan de gemeentebesturen van de provincie Antwerpen d.d. 1 februari 1956 
betreffende de atlas der buurtwegen.   
 
Het decreet van 4 april 2014 houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gepubliceerd 
in het BS  van 15 april 2014; 
 
Het decreet van 8 mei 2009 houdende  de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Het uitvoeringsbesluit van 20 juni 2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt door Landmeter-
expert Jan Foqué, Bezelaertsraat128 te 2830 Willebroek;   
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De buurtweg wordt niet gekenmerkt door landschappelijke waardevolle structuren zoals haagkanten, 
bomenrijen e.a.; 
 
Deze aanvraag tot wijziging (gedeeltelijke afschaffing, verlegging en versmalling) kadert binnen de 
herinrichting van een parkeerplaats en toegang van het “Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk”; 
 
Het deel van de buurtweg nr.6 vanaf de Breendonkstraat tot aan de perceelgrens van het “Nationaal 
Gedenkteken Fort van Breendonk” blijft ongewijzigd, in dit deel komt lokaal gemotoriseerd verkeer voor (uitrit 
garages en weilanden), dit in de richting van de Breendonkstraat); 
 
Na de gedeeltelijke afschaffing van het doorlopende deel (aangeduid in gele kleur op het Rooilijn plan) zal het 
“Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk) samen met de naastliggende horecazaak een nieuwe 
parkeerplaats kunnen inrichten; 
 
De verlegging van de buurtweg nr.6 over het tracé toegangskasseiweg “Nationaal Gedenkteken Fort van 
Breendonk” (in rode kleur op het rooilijnenplan) zal bijdragen tot de cultuur-historische waarde van het 
“Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk”; 
 
Bijkomend zal de realisatie van de nieuwe verbinding naar de Dendermondsesteenweg (verlegging tracé over 
de toegangsweg Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk in rode kleur op het rooilijnplan) voor de zwakke 
weggebruiker een belangrijke verbetering zijn t.o.v. de huidige situatie waarbij de buurtweg nr.6 na verlegging 
zal uitmonden op de met fietspad uitgeruste Dendermondsesteenweg i.p.v. in de huidige toestand op een 
onverharde parkeerplaats; 

 Parkeerplaats , huidig tracé buurtweg 
 
 

Toegangsweg Nationaal Gedenkteken –
Dendermondsestwg 
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In de aanvraag wordt eveneens gevraagd om de buurtweg nr.6 deels te versmallen (aangeduid in groene 
kleur op het Rooilijnplan) tot 4 m, meer bepaald tot de feitelijke breedte van de weg zoals hij op heden 
bruikbaar is, dit maakt enerzijds ruimte vrij voor de zachte-recreatieve weggebruikers, anderzijds zal dit het 
sluipverkeer voor gemotoriseerd verkeer uitsluiten; 
 

Huidige ingerichte breedte is smaller dan de 
wegzate 
 
 
Voor de wijziging (gedeeltelijke afschaffing, verlegging en versmalling) werd door landmeter-expert Jan 
Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek op 28 oktober 2015 een “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging 
van buurtweg nr.6” opgemaakt; 
 
In zitting van 10 juni 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende; 
 

“Het college van burgemeester en schepenen hecht goedkeuring aan het dossier wijziging tracé 
buurtweg nr.6 te Willebroek en het rooilijnplan gewijzigde buurtweg nr. 6 te Willebroek.   
Het college besluit dit dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan een eerstvolgende 
gemeenteraad.”   

 
Het dossier wordt nu ter voorlopige vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
Financiële gevolgen 
 
Er zijn geen financiële gevolgen door de afschaffing van Buurtweg nr. 6; 
 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en motivatienota tot gedeeltelijke tracéwijziging (afschaffing, verlegging en versmalling) van 
buurtweg nr. 6 te Willebroek voorlopig vast te stellen; 
 
Artikel 2 
het “Rooilijnplan gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr.6” te Willebroek voorlopig vast te stellen; 
 
Artikel 3 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van een openbaar onderzoek 
conform de huidige regel –en wetgeving; 
 
Eenparig akkoord 
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17   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Aankoop parktuin en brouwerij Schurmans  
           Stationsstraat 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de vorige legislaturen werd het project “Willebroek Morgen” opgestart, de Regie voor Grondbeleid heeft 
vanuit haar missie actief gezocht naar opportuniteiten die de realisatie van “Willebroek Morgen” voorbereiden 
en faciliteren; 
 
Sedert 1 januari 2008 werd het IVA INNOVA opgericht, dit met als een der voornaamste doelstellingen: 
ondersteuning en de realisatie van de strategische doelstellingen van de Gemeente;  
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor de 
huidige legislatuur: 
 
Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur, 
 
Het project “Willebroek Morgen” en haar deelprojecten zal een belangrijk instrument zijn tot de realisatie van 
hogervermelde strategische doelstelling; 
 
 
Omgeving bibliotheek: 
Actie LEEF001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In de marge van dit project werden in vorige jaren reeds de pastorij en enkele woningen in de 
Stationsstraat aangekocht; 
 
  
Feiten en context 
 
In voorafgaandelijke gesprekken met de familie Schurmans, eigenaars van de parktuin, brouwerij , 
schoolwegje en de woning nr.71 A. Van Landeghemstraat, heeft het studiebureel Stramien het belang 
en het behoud van zowel de voormalige brouwerij als het park – tuin horende bij de meesterwoning 
met nr.69  A.Van Landeghemstraat benadrukt; 
 
Het studiebureel Stramien gaf daarbij ook toelichting op welke wijze zij samen met het 
gemeentebestuur wenst om te gaan met het behoud van de kwaliteitsvolle bomen, aanplantingen en 
bestaande tuinmuren enz…; 
 
De familie Schurmans wenst voldoende kwaliteitsgaranties naar de toekomstige venale -en 
gebruikswaarde van de meesterwoning nr.69 A. Van Landeghemstraat, dit  na de eventuele afbraak 
van de kine-woning nr.71, immers bijhorende de autostaanplaatsen zijn momenteel gesitueerd in de 
brouwerij en de aansluitingen nutsleidingen van het nr.69 lopen via de kine-woning; 
 
De onderhandelingen werden gevoerd op basis van het voorontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park 
Schurmans” houdende een voorstel verbinding centrumstraat met het park (sloop kine-woning + 
herwaardering meesterwoning nr.69); 
 
De familie Schurmans bevestigen dat het ontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park Schurmans” 
voldoende kwaliteiten biedt als uitgangspunt voor verder studiewerk. 
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Gelet op de het verschil in eigenaarsstatuut (park –brouwerij versus kine-woning) en de noodzakelijke 
specifieke benadering van de “hoekoplossing” (sloop kine-woning en afwerking meesterwoningnr.69, 
inclusief de oplossing garages en technische eigenschappen riolering enz…) stelt het IVA voor het 
project met de familie Schurmans in 2 fasen de realiseren. 
 
Waarbij : 
 
Fase 1  staat voor de realisatie van het centrumpark + brouwerij en tuinmuren, in eigendom van de 

heer Karel SCHURMANS: 
Het IVA zal in voorbereiding van de verwerving fase 1 een opmetingplan en schattingsverslag 
laten opmaken; volgende verwervingen worden als fase 1 voorgesteld : 
schoolwegje   +/- 247m²  perceel nr. 789Z3  

 grote tuin inclusief brouwerij +/- 4865m²  percelen nrs. 821F, 822E en 822K 
 

Na eventueel akkoord over de verwervingsvoorwaarden, de prijs en daaropvolgende verkoop    
zal fase 1 deel uitmaken van de uitvoeringsmodaliteiten Willebroek Morgen (met aanstelling 
van een uitvoerend aannemer door de gemeente) . 

 
Fase 2  staat voor de realisatie van de verbinding tussen centrumstraat en het centrumpark, hiervoor 

is het nodig de hoekwoning (kine-woning nr.71) te slopen en tegelijk een oplossing te zoeken 
voor de afwerking en valorisatie van de meesterwoning met nr.69; 
De eigenaars zijn hier Caroline SCHURMANS, Johan SCHURMANS en Luc SCHURMANS; 
Ook hier zal het IVA in voorbereiding van de verwerving fase 2 een opmetingplan en 
schattingsverslag laten opmaken; 
Zij zullen bilaterale gesprekken aanvatten met het ontwerpbureau Stramien, hetzij een ander 
ontwerpbureau  naar keuze om het voorstel van Stramien “WM-CAD AV-onderzoek park 
Schurmans” verder uit te werken (inclusief technisch onderzoek en opmetingen van de 
hoekwoning+ meesterwoning); 
Op regelmatige basis en gelet op de noodzaak zal het IVA participeren aan deze 
vergadermomenten. 
Fase 2 zal in uitvoering een gezamenlijk project omvatten met de eigenaars en het IVA 
INNOVA als partners. 

 
De familie Schurmans erkent het belang van het park(voormalige tuin) als centraal gelegen groenzone in het 
gemeentelijk weefsel en hebben geen bezwaar om dit patrimonium (tegen aannemelijke voorwaarden en 
correcte prijs) over te dragen aan de gemeente Willebroek; 
 
Bespreking Fase 1: 
De realisatie van het centrumpark + brouwerij en tuinmuren; 
De percelen 1

ste
 afdeling sectie A nrs.  821/F, 822/E, 822/K en 789/Z/3 zijn momenteel in eigendom 

van de heer Schurmans Karel, Charles Beltjenslaan 19 te b6132 AE Sittard NL. 
 
Het IVA heeft in voorbereiding van de verwerving fase 1 een schattingsverslag laten opmaken;  
 
Het Landmeetkundig studie- en expertisebureau BVBA Jan Foqué heeft op 11 december 2015 het 
schattingsverslag opgemaakt voor de parkzone-brouwerij bestaande uit : 
 
schoolwegje   +/- 247m² 1

ste
 afd sectie A perceel nr. 789/Z/3  

grote tuin incl. brouwerij  +/- 4865m² 1
ste

 afd sectie A percelen nrs. 821/F, 822/E en 822/K 
 
Rekening houdende met alle relevante factoren werd de waarde bepaald op € 195.000,00. 
 
Dit schattingsverslag werd 21 januari 2016 aan de familie Schurmans schriftelijk overgemaakt. 
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Caroline en Jo Schurmans hadden het mandaat om in naam van hun vader mondeling afspraken te 
maken, zij bevestigen hun akkoord aan de verkoop van voormelde percelen (tuin, weg en brouwerij) 
aan de gemeente Willebroek ten behoeve van het openbaar nut (realisatie project WM fase 3). 
 
De familie Schurmans wil bij deze verkoop de bevestiging van de afsluiting (details op te nemen in 
overeenkomst) tuin woning A.Van Landeghemstraat nr.69 en een intentieverklaring van de gemeente 
met betrekking tot het behoud, de herwaardering en herbestemming van de voormalige brouwerij. 
 
De familie Schurmans verklaart akkoord te gaan met de waardebepaling zoals opgenomen in het 
schattingsverslag de dato 11 december 2015, dit ten bedrage van € 195.000,00. 
 
Voorstel stappenplan Fase 1: 
 

 Verkoop aan de gemeente Willebroek door de heer Schurmans Karel, Charles Beltjenslaan 19 
te b6132 AE Sittard NL van de percelen 1ste afdeling sectie A nrs.  821/F, 822/E, 822/K en 
789/Z/3 met een totale oppervlakte van +/-5.112m², tegen de prijs van €195.000,00. 

 De heer Schurmans Karel zal hiervoor een verkoopbelofte ondertekenen  ten gunste van de 
gemeente Willebroek, deze verkoopbelofte zal de eerstvolgende gemeenteraad aanvaard 
worden. 

 Na de gemeenteraadsbeslissing zal op eerste vraag van de koper de administratieve akte 
binnen de drie maanden verleden worden (dit kan zoals afgesproken in de woonplaats van de 
heer Schurmans Karel). 

 
Gelet op de omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP Centrum, definitieve 
ontwerpen WM fase 3 en 4; 
 
 
Juridische grond 
 
De nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het mondelinge akkoord aan de verkoop van voormelde percelen (tuin, weg en brouwerij 1

ste
 

afdeling sectie A nrs.  821/F, 822/E, 822/K en 789/Z/3) aan de gemeente Willebroek ten behoeve van het 
openbaar nut (realisatie project WM fase 3); 
 
Gelet op de redelijke voorwaarden die bij deze verkoop bedongen werden: 
 

 De gemeente Willebroek zal op haar kosten een afsluiting laten 
bouwen tussen het toekomstige park en de private tuin van de 
woning A. Van Landeghemstraat 69. 

 Het ontwerp van deze afsluiting (muur, hekken o.a.) zal op last van 
de gemeente berusten bij het studiebureel Stramien. 

 De verkopers zullen op basis van voormelde ontwerpen hun keuze 
kenbaar maken. 

 De gemeente verklaart het architecturale karakter van de voormalige 
brouwerij te bewaren en mede op te nemen als voorwaarde bij de 
herbestemming en herwaardering. 
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 Daar waar mogelijk zal de gemeente op esthetische en 
oordeelkundige manier verwijzen naar het historische verleden van 
de brouwerij (bijv. vroegere naamaanduidingen-logo enz…). 

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

 
Gelet op het schattingsverslag de dato 11 december 2015 opgemaakt door Landmeetkundig studie- 
en expertisebureau BVBA Jan Foqué waarin de waarde bepaald werd op € 195.000,00; 
 
Gelet op de verkoopbelofte met voorwaarden ten bedrage van € 195.000,00, ondertekend op 12 mei 
2016 door de eigenaar, Karel Schurmans, wonende Ch.Beltjenslaan 19 te 6132 AE Sittard NL; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2610007  Beleidsitem 0610920    Actie : LEEF 001002010 Willembroekmorgen fase 3 
 
Hiervoor is in 2016 een budget voorzien van € 1.000.000,00, met inbegrip van de aanleg parkzone; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 1.000.000,00 Actie: LEEF 001002010 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  195.000,00 AR: 2610007 2016 

 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 
goedkeuring te hechten aan de aankoop met voorwaarden van de percelen gelegen 1

ste
 afdeling sectie A nrs.  

821/F, 822/E, 822/K en 789/Z/3 met een totale oppervlakte van +/-5.112m²,  momenteel in eigendom van de 
heer Schurmans Karel, Charles Beltjenslaan 19 te 6132 AE Sittard NL, dit tegen de prijs van € 195.000,00; 
  
Artikel 2 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 
dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend schepen voor de gemeente zal optreden bij het 
verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

18   :   Bouwen en wonen - IVA INNOVA - Aankoop kinewoning Schurmans August Van  
            Landeghemstraat 71 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In de vorige legislaturen werd het project “Willebroek Morgen” opgestart, de Regie voor Grondbeleid heeft 
vanuit haar missie actief gezocht naar opportuniteiten die de realisatie van “Willebroek Morgen” voorbereiden 
en faciliteren; 
 
Sedert 1 januari 2008 werd het IVA INNOVA opgericht, dit met als een der voornaamste doelstellingen: 
ondersteuning en de realisatie van de strategische doelstellingen van de Gemeente;  
 
In de meerjarenplanning en het bestuursakkoord werden onder meer volgende projecten opgenomen voor de 
huidige legislatuur: 
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Actieplan LEEF001002: Vernieuwen wegen en/of rioleringsinfrastructuur, 
 
Het project “Willebroek Morgen” en haar deelprojecten zal een belangrijk instrument zijn tot de realisatie van 
hogervermelde strategische doelstelling; 
 
Omgeving bibliotheek: 
Actie LEEF001002010 Willebroek Morgen fase 3; 
 
In de marge van dit project werden in vorige jaren reeds de pastorij en enkele woningen in de 
Stationsstraat aangekocht; 
 
  
Feiten en context 
 
In voorafgaandelijke gesprekken met de familie Schurmans, eigenaars van de parktuin, brouwerij , 
schoolwegje en de woning nr.71 A. Van Landeghemstraat, heeft het studiebureel Stramien het belang 
en het behoud van zowel de voormalige brouwerij als het park – tuin horende bij de meesterwoning 
met nr.69  A.Van Landeghemstraat benadrukt; 
 
Het studiebureel Stramien gaf daarbij ook toelichting op welke wijze zij samen met het 
gemeentebestuur wenst om te gaan met het behoud van de kwaliteitsvolle bomen, aanplantingen en 
bestaande tuinmuren enz…; 
 
De familie Schurmans wenst voldoende kwaliteitsgaranties naar de toekomstige venale -en 
gebruikswaarde van de meesterwoning nr.69 A. Van Landeghemstraat, dit  na de eventuele afbraak 
van de kine-woning nr.71, immers bijhorende de autostaanplaatsen zijn momenteel gesitueerd in de 
brouwerij en de aansluitingen nutsleidingen van het nr.69 lopen via de kine-woning; 
 
De onderhandelingen werden gevoerd op basis van het voorontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park 
Schurmans” houdende een voorstel verbinding centrumstraat met het park (sloop kine-woning + 
herwaardering meesterwoning nr.69); 
 
De familie Schurmans bevestigen dat het ontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park Schurmans” 
voldoende kwaliteiten biedt als uitgangspunt voor verder studiewerk. 
 
Gelet op de het verschil in eigenaarsstatuut (park –brouwerij versus kine-woning) en de noodzakelijke 
specifieke benadering van de “hoekoplossing” (sloop kine-woning en afwerking meesterwoningnr.69, 
inclusief de oplossing garages en technische eigenschappen riolering enz…) stelt het IVA voor het 
project met de familie Schurmans in 2 fasen de realiseren. 
 
Waarbij : 
Fase 1  staat voor de realisatie van het centrumpark + brouwerij en tuinmuren, in eigendom van de 

heer Karel SCHURMANS: 
Het IVA zal in voorbereiding van de verwerving fase 1 een opmetingplan en schattingsverslag 
laten opmaken; volgende verwervingen worden als fase 1 voorgesteld : 
schoolwegje   +/- 247m²  perceel nr. 789Z3  

 grote tuin inclusief brouwerij +/- 4865m²  percelen nrs. 821F, 822E en 822K 
 

Na eventueel akkoord over de verwervingsvoorwaarden, de prijs en daaropvolgende verkoop    
zal fase 1 deel uitmaken van de uitvoeringsmodaliteiten Willebroek Morgen (met aanstelling 
van een uitvoerend aannemer door de gemeente) . 

 
Fase 2  staat voor de realisatie van de verbinding tussen centrumstraat en het centrumpark, hiervoor 

is het nodig de hoekwoning (kine-woning nr.71) te slopen en tegelijk een oplossing te zoeken 
voor de afwerking en valorisatie van de meesterwoning met nr.69; 
De eigenaars zijn hier Caroline SCHURMANS, Johan SCHURMANS en Luc SCHURMANS; 
Ook hier zal het IVA in voorbereiding van de verwerving fase 2 een opmetingplan en 
schattingsverslag laten opmaken; 
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Zij zullen bilaterale gesprekken aanvatten met het ontwerpbureau Stramien, hetzij een ander 
ontwerpbureau  naar keuze om het voorstel van Stramien “WM-CAD AV-onderzoek park 
Schurmans” verder uit te werken (inclusief technisch onderzoek en opmetingen van de 
hoekwoning+ meesterwoning); 
Op regelmatige basis en gelet op de noodzaak zal het IVA participeren aan deze 
vergadermomenten. 
Fase 2 zal in uitvoering een gezamenlijk project omvatten met de eigenaars en het IVA 
INNOVA als partners. 

 
De familie Schurmans erkent het belang van het park(voormalige tuin) als centraal gelegen groenzone in het 
gemeentelijk weefsel en hebben geen bezwaar om dit patrimonium (tegen aannemelijke voorwaarden en 
correcte prijs) over te dragen aan de gemeente Willebroek; 
 
Bespreking Fase 2: 
Gelet op het feit dat het perceel waarop de kine-woning staat slecht deels zal overgedragen worden is 
de dossieropbouw iets complexer; 
 
De familie Schurmans bevestigt dat de oppervlakte binnen de rode contourlijn (muur of andere 
constructie) in het ontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park Schurmans” voldoende mogelijkheden zal 
bieden om een degelijke afwerking van - en de bouw van autostaanplaatsen horende bij de woning 
nr.69 te realiseren; 
 
De familie Schurmans is principieel akkoord om het resterende deel van de woning nr.71 (buitenzijde 
van de rode contourlijn(muur of andere constructie), mits betaling correcte prijs en onder 
voorwaarden, over te dragen aan de gemeente Willebroek; 
 
Na de sloop van de woning A. Van Landegemstraat nr.71 zal op de rode contourlijn in het ontwerp 
“WM-CAD AV-onderzoek park Schurmans” een afsluiting (tuinmuur -/+ 3.00m hoog) tussen het privaat 
en openbaar domein opgetrokken worden, voor het ontwerp hiervan is de tussenkomst van het 
studiebureel Stramien aangewezen; 
 
Bijkomend zal na de sloop de vrijgekomen zijgevel van de woning A. Van Landegemstraat nr.69 extra 
aandacht vereisen (toestand kan pas geëvalueerd worden na de sloop van de kine-woning); 
 
De familie Schurmans geeft aan dat de verdere invulling (oprichting van een garage-berging of bijv. 
carport) op het resterende private perceel tussen de nieuwe muur en de woning A. Van 
Landegemstraat nr.69 bij hun berust en geen deel uit maakt van de realisatie van het project WM; 
 
Het IVA heeft in voorbereiding van de verwerving fase 2 een schattingsverslag laten opmaken, het 
Landmeetkundig studie- en expertisebureau BVBA Jan Foqué heeft op 11 december 2015 het 
schattingsverslag opgemaakt voor de kine-woning bestaande uit : 
 
A. Van Landeghemstraat 71 +/- 372m² 1ste afd. sectie A nrs817/F/deel en 819/C/deel  
 
Rekening houdende met alle relevante factoren werd de waarde bepaald op € 135.000,00; 
 
Dit schattingsverslag werd 21 januari 2016 aan de familie Schurmans schriftelijk overgemaakt; 
 
De familie Schurmans verklaart akkoord te gaan met de waardebepaling zoals opgenomen in het 
schattingsverslag de dato 11 december 2015, dit ten bedrage van € 135.000,00; dit is weliswaar de 
waarde voor het volledige goed; 
 
De familie Schurmans gaat principieel akkoord met de gedeeltelijke verkoop van de kine-woning (hoek 
A. Van Landeghemstraat nr.71) en stellen voor de geschatte waarde van het goed te verdelen naar 
evenredigheid van het aandeel in de over te dragen grond oppervlakte; 
 
Bijkomend wenst de familie Schurmans een tussenkomst van de gemeente onder de vorm van 
diensten ten laste van de gemeente (bijv. sloopwerken, optrekken scheidingsmuur tussen privaat en 
openbaar domein en bijwerken aan de gevel woning nr.69 na de sloopwerken). 



49 
 

Na de sloop van de woning A.Van Landegemstraat nr.71 zullen een aantal technische aanpassingen 
inzake aanvoer en afvoer nutsleidingen van de woning A.Van Landeghemstraat nr. 69 noodzakelijk 
zijn, de familie Schurmans vraagt of zij hierbij op de hulp van de gemeente kunnen rekenen; 
 
Het IVA bevestigt dat, rekening houdende met de waardering en de technische aspecten, een voorstel 
tot overdracht zal voorgesteld worden; 
 
Voorstel stappenplan Fase 2: 
 

 Verkoop aan de gemeente Willebroek door mevrouw Caroline Schurmans, de heer Johan 
Schurmans en de heer Luc Schurmans van een afgesplitst deel van de percelen 1ste afdeling 
sectie A nrs.  817/F en 819/C/deel met een totale oppervlakte van +/- 285m², tegen de prijs 
(285m²/372m²)*  €135.000,0 0= +/-   €103.427,00 (het juiste aandeel is pas bekend na 
opmeting en prekadastratie van de nieuwe gevormde percelen). 

 De mevrouw Caroline Schurmans, de heer Johan Schurmans en de heer Luc Schurmans 
zullen hiervoor een verkoopbelofte ondertekenen ten gunste van de gemeente Willebroek, 
deze verkoopbelofte zal de eerstvolgende gemeenteraad aanvaard worden. 

 Na de gemeenteraadsbeslissing zal op eerste vraag van de koper de administratieve akte 
binnen de drie maanden verleden worden. 

 
Gelet op de omgevingsfactoren en alle beschikbare planningsinstrumenten: RUP Centrum, definitieve 
ontwerpen WM fase 3 en 4; 
 
 
Juridische grond 
 
De nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van Bestuurshandelingen; 
 
Het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht 
op de gemeenten; 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gelet op het mondelinge akkoord aan de gedeeltelijke verkoop van voormelde kine-woning A. van 
Landeghemstraat nr.71 1ste afd. sectie A nrs817/F/deel en 819/C/deel aan de gemeente Willebroek ten 
behoeve van het openbaar nut (realisatie project WM fase 3); 
 
Gelet op de redelijke voorwaarden die bij deze verkoop bedongen werden: 
 

 De gemeente Willebroek zal op haar kosten een sloopvergunning laten opmaken voor 
de sloop van de woning A.Van Landeghemstraat 71. 

 De gemeente Willebroek zal op haar kosten de woning A.Van Landeghemstraat 71 
laten slopen. 

 De gemeente Willebroek zal op haar kosten een afsluiting laten bouwen tussen het 
private deel en het openbaar domeinpark volgend de rode contourlijn (muur of andere 
constructie) in het ontwerp “WM-CAD AV-onderzoek park Schurmans” en de private 
tuin van de woning A. Van Landeghemstraat 69. 

 Het ontwerp van deze afsluiting (muur…) zal op last van de gemeente berusten bij het 
studiebureel Stramien. 

 De verkopers zullen op basis van voormelde ontwerp hun keuze kenbaar maken. 

 De gemeente verklaart bij te dragen voor 50% in de kosten van de bijwerken aan de 
vrijgekomen deel zijgevel (na sloopwerken kine-woning) van de woning A.Van 
Landeghemstraat 69. 
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 De aanpassingen aflopen en aanvoer nutsleidingen woning A.Van Landeghemstraat 
69 zijn ten laste van de verkopers, de gemeente kan weliswaar faciliterend optreden 
gelet haar bijzondere relatie met de nutsmaatschappijen. 

 De verdere invulling op het resterende private perceel na afsplitsing is ten laste van 
de verkopers. 

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

 
Gelet op het schattingsverslag de dato 11 december 2015 opgemaakt door Landmeetkundig studie- 
en expertisebureau BVBA Jan Foqué waarin de volledige waarde bepaald werd op € 135.000,00; 
 
Gelet op de verkoopbelofte met voorwaarden ten bedrage van € 103.427,00, ondertekend op 11 mei 
2016 door de eigenaars, mevrouw Caroline Schurmans wonende Tortellaan 566

E
 622566 CK Den 

Haag, de heer Johan Schurmans wonende Oosteinde 6 te 2387 Baarle-Hertog NL en de heer Luc 
Schurmans wonende Vliegerlaan 7 357313 GW Apeldoorn NL; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Dit project is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2610007  Beleidsitem 0610920    Actie : LEEF 001002010 Willembroekmorgen fase 3 
 
Hiervoor is in 2016 een budget voorzien van € 1.000.000,00, met inbegrip van de aanleg parkzone; 
 

Visum :    0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 1.000.000,00 Actie: LEEF 001002010 Dienstjaar 

Vast te leggen: €  103.427,00 AR: 2610007 2016 

 
 
Besluit 
 
De raad besluit: 
 
Artikel 1 

goedkeuring te hechten aan de gedeeltelijke aankoop met voorwaarden van de kine-woning A. van 
Landeghemstraat nr.7 percelen gelegen 1

ste
 afdeling sectie A nrs. 817/F en 819/C deel met afgesplitste 

oppervlakte van +/- 285m²,  momenteel in eigendom van mevrouw Caroline Schurmans wonende Tortellaan 
566

E
 622566 CK Den Haag, de heer Johan Schurmans wonende Oosteinde 6 te 2387 Baarle-Hertog NL en 

de heer Luc Schurmans wonende Vliegerlaan 7 357313 GW Apeldoorn NL L, dit tegen de prijs van € 
103.427,00; 
  
Artikel 2 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en uitvoering van het 
dossier en waarbij de Burgemeester of zijn plaatsvervangend Schepen voor de gemeente zal optreden bij het 
verlijden der akte; 
 
Eenparig akkoord 
 
 
 

19   :   Leven en reizen - Toerisme en Evenementen - Toetreding Kempens Landschap 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Gesprekken in 2014 – 2015 – 2016 i.v.m. het lidmaatschap van Willebroek aan Kempens Landschap vzw. 
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Feiten en context 
 
Kempens Landschap vzw heeft als doel het aankopen en beschermen van het natuur- en cultuurpatrimonium 
in de provincie Antwerpen. De vzw streeft hierbij zo veel mogelijk naar instandhouding, bevordering en 
verbetering van de natuurlijke omgeving en van de cultuurelementen die door hun vorm en/of ligging de 
waarde van het landschapsbeeld verhogen. 
In eerste instantie wordt de burgemeester ten persoonlijke titel lid van Kempens Landschap voor een bijdrage 
van € 25 per jaar en verdedigt hij zo de belangen van de gemeente in de algemene vergadering en raad van 
bestuur. 
Ten tweede wordt er jaarlijks een solidariteitsbijdrage van € 0,20 per inwoner gevraagd. 
Tot slot wordt er door de gemeente een bijdrage van 20% (30% bij aankopen boven de € 500.000) betaald 
aan Kempens Landschap wanneer Kempens Landschap een aankoop doet op het grondgebied van de 
gemeente 
Toetredingsvoorwaarden: doelstelling KL onderschrijven – burgemeester ter persoonlijke tittel lid 
van RVB van KL – gemeente bijdrage van jaarlijkse solidariteitsbijdrage (0.2 euro/inwoner) 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 42 van het gemeentedecreet. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
n.v.t. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 

Visum :  x  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet: 18037,50 Actie: VRIJ001009003 Dienstjaar 

Vast te leggen: 5125,20 AR: 6150006 2016 

 
 
Besluit :  
 
De gemeenteraad besluit  
 
Artikel 1: 
Om aan te sluiten bij Kempens Landschap vzw en vanaf heden een jaarlijkse bijdrage van € 0,20 per 
inwoner te betalen. 
 
Raadslid K. Eeraerts begrijpt de bedoeling van de aansluiting maar vraagt voorzichtig om te 
gaan met de benaming Kempens Landschap” en voorrang te geven aan de namen Vaartland, 
Rivierenland.  
 
De burgemeester antwoordt “what's in a name” en licht de voordelen van de aansluiting bij de 
VZW toe. 
 
Eenparig akkoord 
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20   :   Leven en reizen - Sportdienst - Vervanging technicus Projectvereniging WIKA 
  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 26/11/2002 stelde de gemeenteraad de heer Michel Glorie, afdelingshoofd burgerzaken, en de heer Jozef 
Bogaerts, sportfunctionaris, aan als technici voor de gemeente Willebroek in de projectvereniging WIKA. 
Op 1/05/2005 ging de heer Jozef Bogaerts met pensioen en werd hij vervangen door Dirk Verbeeck die hem 
ook als eerste sportfunctionaris van Willebroek opvolgde. 
Op 22 december 2014 werd de akte ondertekend waarin vermeld staat dat de projectvereniging WIKA vanaf 1 
januari 2015 met 5 jaar verlengd wordt. 
Feiten en context 
 
Op 1 maart 2016 is de heer Dirk Verbeeck met pensioen gegaan. De heer Dirk Verbeeck is in zijn functie als 
eerste sportfunctionaris en diensthoofd van de sportdienst vervangen door mevrouw Joke Dirix tot voor kort 
sportfunctionaris sportpromotie.  
Mevrouw Joke Dirix is in haar functie niet vervangen. 
 
 
Juridische grond 
 
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
De statuten van de projectvereniging WIKA, artikel 5.1 (Samenstelling Raad van Bestuur) meldt dat 
Willebroek recht heeft op 4 bestuursmandaten (burgemeester, schepenen of gemeenteraadsleden), 1 
lid met raadgevende stem en technici. 
 
 
Adviezen  
 
Positief advies van de heer Michel Glorie, afdelingshoofd burgerzaken 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Nvt 
 
 
Besluit  
 
De gemeenteraad beslist om  
 
Mevrouw Joke Dirix, 1

ste
 sportfunctionaris van Willebroek, aan te duiden als technicus voor de gemeente 

Willebroek in de projectvereniging WIKA ter vervanging van de heer Dirk Verbeeck. 
 
Eenparig akkoord 
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21   :   Leven en reizen - Sportdienst - Goedkeuring werkingsverslag en jaarrekening  
           2015 ILV Sportregio Rivierenland 

  
 
Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Op 23/11/2004 keurde de gemeenteraad de toetreding tot de interlokale vereniging sportregio Rivierenland 
goed. 
De statuten van de ILV sportregio Rivierenland bepalen dat jaarlijks de rekening en het bijhorend jaarverslag 
van het afgelopen werkingsjaar ter goedkeuring aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en 
aan de provincieraad worden voorgelegd. 
De stemgerechtigde leden van het beheerscomité zijn de schepenen van sport van de deelnemende 
gemeenten en de gedeputeerde van sport. 
 
 
Feiten en context 
 
Op de algemene vergadering van 20 april 2016 werd: 
- de jaarrekening 2015, na toelichting van de rekeningtoezichters, door het beheerscomité vastgesteld;  
- het werkingsverslag 2015, na toelichting van een lid van de werkgroep sport, door het beheerscomité zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
 
Juridische grond 
 
Decreet interlokale samenwerking van 06/07/2011 en de wijzigingen bij decreet van 18 januari 2013 
(B.S. 15 februari 2013).  
De statuten van de interlokale vereniging sportregio Rivierenland 
 
 
Adviezen  
 
Toelichting bij de resultaatsrekening 2015 
- De sportregio Rivierenland ILV bekomt haar inkomsten via de jaarlijkse bijdragen van de aangesloten 
gemeentes en de provincie, de inschrijvingsgelden van de deelnemers aan de sport-promotionele acties en 
de vormingen en de verhuur van de sportmaterialen. 
De uitgaven gaan vooral naar de organisatie van de verschillende sport-promotionele activiteiten, de 
vormingen, afschrijvingen van sportmateriaal… 
- Het verslag van de rekeningtoezichters bracht geen onregelmatigheden in de boekhouding aan het licht. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
nvt 
 
 
Besluit: 
 
De gemeenteraad beslist : 
Artikel 1 : goedkeuring te verlenen aan het werkingsverslag 2015 van de interlokale vereniging sportregio 
Rivierenland. 
 
Artikel 2 : goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening 2015 van de interlokale vereniging sportregio 
Rivierenland. 
 
Eenparig akkoord 
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BP Bijkomende punten 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts, Vlaams Belang, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Clausule met gevolgen… 
 
Enkele dagen geleden kon men in verschillende kranten het verhaal van Kurt Coorens lezen en wij 
citeren : 
“Kurt Coorens had een huis in de Perkamentlaan in Blaasveld.  De gemeentegrond waarop dit huis 
staat kon destijds “goedkoper” aangekocht worden maar de notariële akte bevatte een clausule dat de 
eigenaars er tien jaar moesten blijven wonen vóór ze de woning mochten verkopen”. 
De man moet nu 23.100 euro boete betalen omdat hij zijn huis een jaar te vroeg heeft verkocht.  
Juridisch gezien kan hier niets tegen ingebracht worden maar de handicap van zijn zoontje maakte 
dat deze verkoop uit pure noodzaak gebeurde. 
 
Onze vraag :   
Wij zitten hier niet alleen met een juridisch probleem maar ook met een gevoelsmatig.  Ik ga dan ook 
uit van de mening dat alle leden van deze raad de zwaksten in onze maatschappij willen 
ondersteunen met nadruk op de kinderen en vooral kinderen met een handicap die de grootst 
mogelijke zorg moeten krijgen.  Bijgevolg wil ik het bestuur de vraag stellen om met alle mogelijke 
middelen deze zaak nogmaals te bekijken om de mensen die geconfronteerd worden met “een kind 
met beperking” nu en in de toekomst in een soortgelijk dossier de nodige ondersteuning te geven.  
 
Het raadslid voegt er aan toe dat het een persoonlijk gesprek had met betrokkenen en dienst toelating 
heeft het onderwerp bespreekbaar te maken. Hij Kent alle details en is zelf heel rationeel, maar pleit 
ook voor een gevoelsmatige benadering. 
Het vraagt in de toekomst meer na te denken over dergelijke clausules. 
 
De Voorzitter verwijst het punt naar de geheime zitting omdat een bespreking over het 
persoonlijk dossier onvermijdelijk is. 
 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Dirk De Smedt, Vlaams Belang, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Invoering extra bijdrage voor tijdelijke verblijfsvergunning 
 
Steden en gemeenten krijgen in de toekomst de mogelijkheid om aan iedere niet-Europese 
vreemdeling jaarlijks een extra bijdrage te vragen voor zijn of haar tijdelijke verblijfskaart. Deze 
bijdrage kan helpen om (een deel van) de administratiekosten te dragen.  
Hoeveel aanvragen voor een tijdelijke verblijfskaart / inschrijving kreeg de gemeente Willebroek de 
voorbije vijf jaar (cijfers opgesplitst per jaar)? 
Welke kostprijs was hieraan voor de gemeente verbonden? 
Is het gemeentebestuur bereid om een bijdrage voor het aanvragen van een verblijfskaart in te 
voeren?   
Zo ja, hoe hoog zal deze bijdrage zijn? Is het gemeente bereid het maximumtarief in te voeren? 
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Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Aantal aanvragen: 

Jaar Aantal A-
kaarten 

=tijdelijke 
verblijfskaart 

(niet-EU) 

Attesten 
immatriculatie 

2016 15 26 

2015 70 73 

2014 62 68 

2013 61 85 

2012 46 90 

2011 55 104 

 
Het afleveren van een tijdelijke verblijfskaart brengt (naast de afhandelingstijd voor het afleveren 
ervan, wat ongeveer hetzelfde is als voor een identiteitskaart, op scannen van de vingerafdrukken na), 
quasi geen extra kosten met zich voor de gemeente. Enkel de aflevering van een eerste tijdelijke 
verblijfskaart aan een vreemdeling die voor het eerst de EU binnenkomt, neemt meer tijd in beslag 
wegens het moeten beoordelen van de concrete situatie van de vreemdeling en het vervolgens 
bepalen van de toepasselijke procedure qua verblijf. 
 
De aanmaakkost van de kaarten wordt verder volledig doorgerekend aan de burger met supplementair 
nog een gemeentelijke belasting op de afgifte van administratieve stukken, die conform de wet van 
14.03.1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, niet 
méér mag bedragen dan de retributie die aan Belgen wordt gevraagd voor de afgifte van een 
identiteitskaart. 
 
Wordt aangerekend bij elektronische vreemdelingenkaarten: 

 € 3,00 voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart, verhoogd met de 
kosten aangerekend door de federale overheid; 

 € 8,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en/of Group 4 
voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de dringende 
procedure; 

 € 11,00 verhoogd met de kosten aangerekend door de Federale Overheid en/of Group 4 
voor de afgifte van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart volgens de zeer 
dringende procedure. 

 Een attest van immatriculatie: € 18,20. De verlenging ervan is gratis. 
Tot op heden ontvingen wij geen enkele communicatie van de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst 
Vreemdelingenzaken omtrent het de mogelijkheid om aan iedere niet-Europese vreemdeling jaarlijks 
een extra bijdrage te vragen voor zijn of haar tijdelijke verblijfskaart. De tekst is nog niet in voege 
getreden en de exacte inhoud ervan is ons onbekend. Het advies van de Raad van State moet nog 
worden bekomen. Hieromtrent werd bij ons weten nog niets gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 
Het is niet de bevoegdheid van het burgerteam - dienst vreemdelingen, om te beslissen of er voor het 
aanvragen van een verblijfskaart een bijdrage zal worden gevraagd en hoeveel deze bijdrage zal zijn. 
 
 



56 
 

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Siske Briffa, Groen, overeenkomstig 
artikel 22 van het gemeentedecreet. 

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

Communicatie met burgers 
 
Ik wens dit punt op de agenda te plaatsen naar aanleiding van de informatievergaderingen rond de 
eventuele bouw van windmolens.  
De informatievergaderingen werden aangekondigd op de website van de gemeente Kapelle-op-den-
bos, maar men vond niks terug op die van Willebroek. Mails van bezorgde inwoners werden niet 
beantwoord.  
 
In het verleden werd ik al meerdere keren aangesproken op het feit dat diensten mails niet of heel laat 
beantwoordden.  
Dit alles is niet bevorderlijk voor het imago van de dienstverlening van de gemeente. 
 
Ons voorstel: 
 

 Een aantrekkelijke, duidelijke en vooral gebruiksvriendelijke website waar plaats voorzien 
wordt voor burgerinitiatieven.  

 Een regel waarbij de diensten een minimum van antwoord moeten bieden na een aantal 
werkdagen.  

 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 
Wat betreft de informatievergaderingen rond de eventuele bouw van windmolens op de site 
Kersdonck, kunnen we meedelen dat deze een privé-initiatief zijn. De gemeente Willebroek werd door 
de initiatiefnemer(s) niet op de hoogte gesteld waardoor er ook niet rond gecommuniceerd werd via de 
gemeentelijke kanalen. Wel verspreidde de initiatiefnemer(s) zelf een uitnodiging in Tisselt. 
 
Klantgerichtheid is inderdaad het uithangbord van onze organisatie en van ons 
dienstverleningsconcept. We doen dit vanuit het gekende motto ‘we helpen onze inwoners, zoals we 
zelf geholpen willen worden’. Elk klantencontact moet voldoen aan een minimale beleefdheids- of 
kwaliteitsnorm. 
 
Onze postregistratie is een onderdeel van onze bedrijfsvoering. Er wordt bekeken hoe de digitale 
communicatie hiervan onderdeel kan worden. 
Ook voor e-mails legden we binnen de organisatie praktische regels en normen vast. Zo is de 
afspraak dat mails binnen de 3 werkdagen beantwoord worden (minstens een ontvangstmelding), 
tenzij in de afwezigheidsassistent anders is aangegeven. Bij mails naar het algemene infoadres, krijg 
je een ontvangstmelding en wordt de mail – indien nodig – doorgestuurd naar de betrokken dienst 
voor verdere afhandeling. De betrokken dienst zorgt voor een inhoudelijk antwoord.  
Als de dienst binnen de 3 werkdagen geen oplossing of antwoord kan aanreiken, laat deze weten wat 
de verwachte antwoordtermijn is. 
 
Elke melding over het niet (tijdig) beantwoorden van mails onderzoeken we verder en geven ons de 
kans om onze dienstverlening steeds te verbeteren. 
 
Momenteel onderzoeken de diensten communicatie en ICT op welke manier we de website grondig 
kunnen restylen en updaten, zoals opgenomen in het meerjarenplan. Een verdere planning wordt 
uitgewerkt om een website te ontwikkelen op maat van onze inwoners, bedrijven en verenigingen. 
Het voorstel voor de website nemen we graag mee. 
 
 
De openbare zitting wordt gesloten en de toehoorders verlaten de zaal opdat het toegevoegde 
punt 1 in gesloten zitting kan worden besproken.  
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Burgemeester Eddy Bevers antwoordt vervolgens dat het dossier ook voor hem niet gemakkelijk lag 
en men steeds voor ogen heeft gehouden hoe men op een sociaal aanvaardbare wijze met de vraag 
kan omgaan. Zelfs zijn echtgenote werd in de winkel aangesproken over de zogezegde 
onmenselijkheid van het gemeentebestuur. 
 
Wij moeten echter vaststellen dat het raadslid niet de nodige informatie in de krant kan terugvinden 
om het dossier correct te beoordelen: 
 

1. Het college van burgemeester en schepenen is gebonden door de reglementen, kortom de 
beslissingen van de gemeenteraad. Het kan niet zomaar afwijken van de gestelde regels en 
wil dat ook niet. 
 

2. In dit geval gaat het niet om de oplegging van een boete, maar wel om een verbod om te 
vervreemden binnen een termijn van 10 jaar.  
 
Binnen die 10 jaar rekent de gemeente een vergoeding van 30% voor de meerwaarde die 
gegenereerd werd met de verkoop van de grond die destijds aan een voordelige prijs werd 
aangekocht. 
 
€ 100,00 tegenover nu aan de officieel geschatte prijs van € 300,00. 
Meerwaarde voor de verkoper € 53.900,00 
Meerwaarde voor de gemeente: € 23.100,00 
 
Deze meerwaarde houdt geen rekening met de meerwaarde die op het gebouw wordt 
gegenereerd. Door de opgelegde groepsbouw werden de kosten destijds ook beperkt! 
€ 260.397,00 (geraamd prijs grond + gebouw) tegenover verkoopprijs € 432.500,00 geeft een 
meerwaarde van  € 172.103,00  waarvan: 

 € 149.003,00  (op 9 jaar!) voor betrokkene (€ 53.900 grond en € 95.103 gebouw) 

 € 23.100,00 voor de gemeente. 
 

3. Betrokkene was op de hoogte van de clausule, maar ondertekende het compromis en ontving 
het voorschot (14 januari 2015) vooraleer informeel contact op te nemen met de administratie 
(via de burgemeester op 23 februari 2015). Vermoedelijk zijn de onderhandelingen over een 
verkoop nog maanden voordien opgestart. 
 

4. Men hoeft een woning niet te verlaten omwille van een kind met beperkingen. Daarvoor 
bestaan zelfs subsidies, eventueel zelfs voor het aanschaffen en installeren van een lift. Er 
zijn ook geen sociale redenen waarvoor we betrokkene konden doorverwijzen naar het 
OCMW. 
 

5. Betrokkene heeft ondertussen een open bebouwing in loftstijl aangeschaft te Nijlen, bouwjaar 
2007, vraagprijs € 499.000,00 met een perceeloppervlakte van 2.400m² en een 
woonoppervlakte van 276 m². Op het gelijkvloers was ook geen slaapkamer, deze bevinden 
zich op de eerste verdieping.  
 

6. Betrokkene beriep zich door de situatie van de zoon op overmacht.  
Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een 
verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt. 
De administratie was van oordeel dat hiervan geen sprake kon zijn vermits betrokkene zonder 
enige vraag al gekozen had voor een verkoop en geen andere alternatieven heeft voorgelegd 
of besproken (vb. huur, traplift…) en er zoals boven gesteld wel degelijk aanpassingswerken 
aan het gebouw mogelijk zijn. 
 

7. Dhr. Coorens stapte naar de rechtbank. Het standpunt van de gemeente is door de rechter 
bevestigd. Hij heeft er op gewezen dat het niet blijkt dat de gemeente zich “niet gedragen 
heeft zoals van een normale en zorgvuldige gemeente in dezelfde omstandigheden kan 
verwacht worden”. 
 



58 
 

8. Via zijn raadsman heeft betrokkene laten weten dat men toch nog tot een vergelijk wil komen 
en het bedrag wil laten herleiden tot de helft, hetgeen onze raadsman eerder als chantage 
beschouwt en adviseert om er niet op in te gaan.  
Betrokkene heeft daarop ook informeel gedreigd zich tot de pers te wenden om zijn vraag 
kracht bij te zetten. 
 

9. Het tegemoet komen aan betrokkene is een schending van de notariële akte en een 
schending van de gemeenteraadsbeslissing die genomen werd door diegenen die zich 
akkoord hebben verklaard met de meerwaarderegeling.   
Zomaar een afwijking toestaan zou betekenen dat een precedent ervoor kan zorgen dat er 
meerdere benadeelden aanspraak zullen maken op een regeling / tegemoetkoming / 
vergoedingen. 
 

10. De diensten willen de rechtszekerheid van beslissing(en) niet in het gedrang brengen en zijn 
zij steeds bereid elk geval individueel te behandelen en zelfs mee nadenken op welke manier 
er een overbrugging kan gerealiseerd worden, binnen de contouren  van de geldende 
besluitvormingen en regelgevingen. Dan moet wel vooraf duidelijk zijn dat de verplichting niet 
kan worden nageleefd of m.a.w. geen alternatieven mogelijk zijn.   

 
Het raadslid is blij met deze informatie en gaat niet verder in op het dossier. 
 
De zitting wordt gesloten te 21 uur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Bauwens       Eddy Moens 
Secretaris               Voorzitter 
 


