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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 29 augustus 2017  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

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

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

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

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Ontslag van een raadslid 
2. Verkiesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een gemeenteraadslid 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Rangorde gemeenteraad 

Financiën 

5. Budget 2018 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

6. Goedkeuring politieverordening 1 & 2 september 2017 

Openbare werken 

7. Nieuwe Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

IVA Innova 

8. Verwerving duplexappartement Schoolweg 7 
9. Definitieve vaststelling afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt en buurtweg nr. 30 te 

Willebroek, opening en ontwerp rooilijn van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

10. Takelcontract 2017-2021 : vastleggen van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punt 11 werd hem meegedeeld door het college van burgemeester en schepenen. 
 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

11. Bijkomende punten 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Ontslag van een raadslid 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Bij de vergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013 werd de heer Bart Tas, voor de sp.a 
fractie, aangesteld als gemeenteraadslid van de gemeente Willebroek. 
 
 
Feiten en context 
 
Met een brief van 15 juli 2017 laat de heer Bart Tas weten dat hij zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid. 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 15 
Kiesdecreet van 8 juli 2011 artikel 58 

Besluit: 

De raad neemt akte van het ontslag van de heer Bart Tas, als gemeenteraadslid van de gemeente 
Willebroek 

 
 

2. Verkiesbaarheid - Eedaflegging - Aanstelling van een gemeenteraadslid 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Heden heeft de gemeenteraad akte genomen van het ontslag van het mandaat van het raadslid Bart Tas en 
dient in de vervanging te worden voorzien. 
 
 
Feiten en context 
 
Het gemeenteraadslid wiens ontslag is vastgesteld wordt vervangen door de opvolger die wordt aangewezen 
overeenkomstig de Gemeentekieswet. 
 
De eerstvolgende in aanmerking komende plaatsvervangende gemeenteraadsleden op de lijst waartoe de 
heer Bart Tas behoorde zijn :  
 
mevrouw Najlah Belfassi 
mevrouw Erika David 
mevrouw Sandra Van den Sande 
mevrouw Aloysia Thys 
mevrouw Linda Publie 
de heer Roy Goossens 
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mevrouw Lot Wildemeersch 
 
Zij wensen het mandaat dat vrijkomt niet op te nemen (zie brieven in bijlage). 
 
De heer Nick Van kerckhoven, Baeckelmansstraat 33/002 te 2830 Willebroek wenst het mandaat dat vrijkomt 
op te nemen. 
De verkiezing als opvolgend raadslid van Nick Van kerckhoven werd goedgekeurd door de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen voor de provincie Antwerpen op 19 december 2012. 
De heer Nick Van kerckhoven beantwoordt nog steeds aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
 
Met het bericht van 2 augustus 2017 bevestigde de heer Nick Van kerckhoven dat hij zijn mandaat zou 
opnemen. 
 
 
Juridische grond 
 
Artikel 16 van het gemeentedecreet. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De heer Nick Van kerckhoven zal ook in de raadscommissie intergemeentelijke samenwerking en 
beleidsplanning zetelen. 
 
De heer Nick Van kerckhoven – na onderzoek van de geloofsbrieven - wordt uitgenodigd tot het afleggen van 
de eed “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen. 

Besluit: 

De raad besluit - na onderzoek van de geloofsbrieven – de heer Nick Van kerckhoven als 
gemeenteraadslid te beëdigen. 
 
 

3. Notulen vorige vergadering 

 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 
27 juni 2017. 

 
 

4. Rangorde gemeenteraad 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
In zitting van de gemeenteraad van 21 februari 2017 werd de rangorde van de gemeenteraad vastgesteld 
naar aanleiding van wijzigingen in de samenstelling van de gemeenteraad. 
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Feiten en context 
 
Door het ontslag van raadslid Bart Tas en de beëdiging van de eerstvolgende plaatsvervanger de heer Nick 
Van kerckhoven dient de rangorde te worden aangepast. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
De rangorde van de gemeenteraad dient opnieuw te worden vastgesteld. 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Geen 
 
 
Juridische grond 
 
Gemeentedecreet artikel 8 §4 (vervanging voorzitter), 50 §2 (vervanging schepen) en artikel 125 derde lid van 
de nieuwe gemeentewet (vervanging ambtenaar burgerlijke stand). 

Besluit: 

De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld als volgt : 
 

 Naam en voornaam Hoedanigheid Anciënniteit Stemmen Lijst 

1 Bevers Eddy Burgemeester 08.01.2001 2.257 N-VA 

2 Huyghe Tinneke Schepen 02.01.2007 542 CD&V 

3 Van Welkenhuysen Frank Schepen 02.01.2013 147 Open VLD 

4 Somers Ronny Schepen 02.01.2007 437 N-VA 

5 Ceurstemont Claudia Schepen 02.01.2013 365 N-VA 

6 Spiessens Luc Schepen 02.01.2007 335 N-VA 

7 Bradt Maaike Schepen 22.05.2007 450 CD&V 

8 Meeus Georges Raadslid 11.01.1983 308 sp.a 

9 De Laet Marc Raadslid 01.01.1995 2.183 sp.a 

10 Van Lerberghe Jan Raadslid 08.01.2001 784 sp.a 

11 Oner Murat Raadslid 02.01.2007 779 sp.a 

12 Reyntiens Griet Raadslid 02.01.2007 694 sp.a 

13 Eeraerts Kevin Raadslid 02.01.2007 508 Onafhankelijk 

14 Eeraerts Michel Raadslid 02.01.2007 279 N-VA 

15 Moens Anita Raadslid 27.01.2009 233 sp.a 

16 Kennes Rudi Raadslid 02.01.2013 489 sp.a 

17 Moeremans Herman Raadslid 02.01.2013 305 N-VA 

18 Ugurlu Seney Raadslid 02.01.2013 269 N-VA 

19 Deloof Sofie Raadslid 02.01.2013 218 N-VA 

20 Moerenhout Ronald Raadslid 02.01.2013 181 CD&V 

21 De Smedt Dirk Raadslid 02.01.2013 162 Vlaams Belang 

22 Van Aken Lars Raadslid 21.05.2013 208 N-VA 

23 Hermans Irena Raadslid 27.01.2015 204 N-VA 

24 Serrien Thierry Raadslid 23.08.2016  98 Groen 

25 Steenackers Carla Raadslid 21.02.2017 170 sp.a 

26 Van kerckhoven Nick Raadslid 29.08.2017 128 sp.a 

27 Moens Eddy Voorzitter 27.01.2009 322 N-VA 
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Financiën 

5. Budget 2018 kerkfabriek Sint-Niklaas Willebroek 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
 
Volgens het decreet van 7 mei 2004 moet  de gemeenteraad zich uitspreken over de goedkeuring van de 
meerjarenplannen en van de budgetten. 
 
 
Feiten en context 
 
De Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, deelt echter mede dat de meerjarenplanning 
moet worden goedgekeurd (dus niet geadviseerd) en dit niet kan met bemerkingen. Opmerkingen moeten via 
het voorafgaand overleg met het centraal kerkbestuur worden opgelost. 
 
Het ingediende budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Niklaas groot-Willebroek worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. 
 
 
Juridische grond 
 
De gemeenteraad is gehouden goedkeuring te geven over het budget 2018 van de kerkfabrieken Sint-Niklaas 
groot-Willebroek door het decreet van 7 mei 2004 artikels 41 tot 44 en 45 tot 50. 
 
 
Adviezen – argumenten 
 
Aanbevelingen 
 
Budget 2018 Sint-Niklaas groot-Willebroek 
 
Gunstig advies. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit het volgende goed te keuren :  
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het budget 2018 van de kerkfabriek Sint- Niklaas groot-Willebroek goed. 

 
 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

6. Goedkeuring politieverordening 1 & 2 september 2017 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het college van 28/04/2017 werd het evenement ‘Homecoming’ goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. 
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Op 1 en 2 september gaat het evenement ‘Homecoming’ door op het Louis De Naeyeplein. 
Organisatoren van dit evenement zijn, enerzijds, de Gemeente Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 
Willebroek en, anderzijds, Rabbit One, Grimbergsestraat 74, 1800 Grimbergen 
 
Homecoming houdt een gratis concert in, gegeven door Dimitri Vegas & Like Mike voor 6000 inwoners 
van Willebroek op 1 september 2017 en 6000 klanten van Orange op 2 september 2017. 
 
Tijdens de bijeenkomsten en coördinatievergaderingen op 16 mei, 6 juni, 15 juli en 18 juli 2017 
werden afspraken gemaakt met betrekking tot dit evenement. . 
 
In navolging van de politieverordening van de Kanaalfeesten en gezien de nieuwe situatie (eerste keer 
organisatie van zulk groot evenement) werd er op advies en in samenspraak met de 
veiligheidsdiensten een politieverordening opgemaakt die kan toegepast worden tijdens de duur van 
het evenement. Deze politieverordening zal toegepast worden bovenop de reeds geldende algemeen 
bestuurlijke politieverordening. 
 

Feiten en context 

De grootte van evenement en de locatie (centrum) vragen extra veiligheidsmaatregelen. In deze 
optiek werd ook een bijzondere politieverordening opgemaakt met het oog op het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid. In het kader van de terreurdreiging dienen ook bijzondere maatregelen 
genomen te worden.  
 
Het maximaal toegelaten personen op dit evenement bedraagt 6000. Overcrowding zou voor een 
levensgevaarlijke situatie zorgen en de veiligheid van het evenement in het gedrang kunnen brengen.  
 
Er werd aan de verschillende veiligheidsdiensten advies gevraagd.  
 
Er werd een bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt ter gelegenheid van dit evenement.  
 
Aan de bewoners van de festivalperimeter werd bij schrijven van 14 en 16 augustus de verloop van 
het evenement alsook de maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde meegedeeld.  
    

Juridische grond 

 

- Wet van 30 juli 1979, KB van 28 februari 1991 en MO van 3 maart 1992, betreffende de 
preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 

- Wet van 18 juli 1973 betreffende bestrijding van de geluidshinder; 
- Wet van 10 december 2009 houdende de verkoop van alcohol aan minderjarigen; 
- Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
- Wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de Wet van 8 april 1965 betreffende de 

jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 
hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 

- KB van 3 april 1953 en de wet van 28 december 1983 betreffende het schenken van 
alcoholische dranken en het verstrekken van sterke drank;  

- KB van 24 september 2006, 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; 

- Ministeriële omzendbrief OOP 41 betreffende de operationalisering van het referentiekader 
CP4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de 
openbare orde aanbelangen; 

- Ministeriële omzendbrief van 25 mei 2016 betreffende de veiligheid van festivals en 
evenementen met een grote volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3 (die een aantal 
aandachtpunten, maatregelen en tips opsomt voor organisatoren van een evenement en voor 
de lokale overheden op wiens grondgebied die evenementen kunnen plaatsvinden); 

- Artikel 119, 119bis, 133, 134 sexies en 135 Nieuwe Gemeentewet; 
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- Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 64 betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester; 

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

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

- BNIP d.d. betreffende het evenement “homecoming”; 

 

Adviezen - argumenten 

 
Brandweerzone Rivierenland: brandweerverslag 11 juli 2017 
 
“A. EVACUATIE  
 
1. Er dient vlot en veilig geëvacueerd te kunnen worden via de gemeenschappelijke vluchtwegen. De 
verantwoordelijkheid voor toezicht ligt bij de organisator van het evenement.  
 
2. Uitgangen:  
 

 
 

 De volledige evacuatiebreedte moet steeds volledig vrij zijn, ook aan de toegangen (kassa’s e.d.)  
 

 
 

worden.  
 
3. Doorgangen algemeen:  
 

minuut verwijderd kunnen worden (bv. kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken, heras hekwerken…)  
 
B. AANTAL AANWEZIGEN  
 
1. A rato van 3 personen/m2 oppervlakte kunnen er met de beschikbare publieksoppervlakte van ca. 
2000 m2 maximum 6000 personen toegelaten worden op het optreden. Hierin wordt verondersteld dat 
er in de evacuatiewegen géén vaste/tijdelijke opstellingen of terrassen zijn toegelaten.  
 
2. Een éénduidig controlesysteem van het aantal aanwezigen waakt er over dat het maximum aantal 
van 6000 personen niet wordt overschreden.” 
 
Politiezone Mechelen-Willebroek:  email d.d. 23 augustus 2017 – advies inzake sluiting 
handelsactiviteit tussen 13 en 15 u op 1 en 2 september 2017 
 
“Dit artikel werd bewust opgenomen in de politieverordening om: 

- Te beletten dat er teveel personen zich zouden bevinden binnen de “enge” festivalperimeter 
(van Stationsstraat tot Nieuwstraat) op moment dat deze perimeter afgesloten wordt 

- Ervoor te zorgen dat de perimeter volledig kan ontruimd worden teneinde met een efficiënte 
toegangscontrole te kunnen starten 

- Te beletten dat handelszaken zich zouden volproppen met publiek teneinde op toch binnen de 
perimeter te geraken/zijn zonder aan de gestelde voorwaarden hiervoor te voldoen 

- Te beletten dat een ongekend hoog aantal personen (er zouden vindingrijke personen zijn die 
nu reeds hun “vitrine” gaan verhuren) bovenop het maximaal aantal toegelaten personen 
zouden komen en die tenslotte voor “overcrowding” zorgen – levensgevaarlijke situatie! 

De periode 13-15u hebben we nodig om: 

- De redelijke termijn te kunnen hanteren vooraleer we ze toepassen 
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- De mensen de kans geven om de handelszaken te verlaten (handelszaken moeten om 13u 
deuren dicht doen !) 

-  Het nodige personeel te laten in plaats stellen 
- De nodige ontruiming van openbare weg te kunnen uitvoeren 

Gezien dit een ongekende/nieuwe situatie is zonder voorgaande, hebben we die marge genomen; 
misschien kunnen de handszaken opnieuw geopend worden voor 15u – zodra toegangscontrole 
volledig is ingesteld – maar is moeilijk met zekerheid te garanderen.” 
 
Het evenement werd voorgelegd aan de Veiligheidscel en positief geadviseerd. 
 
De diensten lokale economie, noodplanning, openbare orde, communicatie, toerisme en evenementen 
de burgemeester en Thomas Struye (Rabbit One, medeorganisator vh evenement) verleende hun 
akkoord aan de politieverordening tijdens coördinatievergadering op 18 juli 2017. (email d.d. 18 juli 
2017) 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit de politieverordening met betrekking tot het muziekfeest van 1 en 2 
september 2017 met onmiddellijke ingang goed te keuren. 

 
 

Openbare werken 

7. Nieuwe Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk 
openbaar domein.  Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling vergen continu 
afstemming en overleg.  
 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen 
op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein.  
 

Feiten en context 

Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo 
worden niet alle doelstellingen (oa kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie) 
voldoende gehaald.  Er is ook nood aan betere afdwingbaarheid.  De ervaring en vraag naar het 
‘minder hinder’ concept nam toe.  Er ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de 
afspraken uit de code kunnen ondersteunen.  Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code 
van 2001.   
 

Juridische grond 

De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135. 
 
Het gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64, artikel 
192. 
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Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 19/02/2002. 
 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van de nieuwe code in zitting van  
11 augustus 2017. 
 

Adviezen - argumenten 

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de 
ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief 
puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken; een 
betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) 
weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten.  
 
In de code staan afspraken over de handhaving ervan.  
 
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en 
minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede 
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 
 
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, een 
delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, de VVSG, 
TedeWest en Igemo.  
 
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  
 
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter 
kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen 
worden bij de uitvoerders op het terrein.  
 
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor 
infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 02 
maart 2016.  
 
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk 
te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente.  
 
Opmerking: 
 
Voor Willebroek zijn er enkele specifieke aandachtspunten.  Zo zijn er enkele taken, opgenomen in de 
Code en ten laste van de gemeente, die vandaag niet of niet geheel worden opgenomen: 

 Het bijhouden van een lijst met sperperiodes van alle werken (eigen werken en werken van 
andere opdrachtgevers); deze moet jaarlijks worden overgemaakt aan de diverse 
opdrachtgevers van werken ter hoogte van het openbaar domein; de sperperidoe bedraagt 
2 jaar voor werken, tenzij de gemeente zelf de bovenbouw opwaardeert.  In dat geval 
wordt deze verlengd tot 5 jaar; 

 Aanstellen van een vast contactpersoon voor de technische opvolging, 
plaatsbeschrijvingen, opleveringen,… van werken uitgevoerd door derden, binnen de 
gemeente; 

 Voor het bekomen van een signalisatievergunning wordt verwezen naar de gemeente of 
politie; in het geval van Willebroek worden deze uitsluitend afgeleverd door de politie.  
Bovendien vermeldt de Code dat ook jaarvergunningen aangevraagd kunnen worden voor 
signalisatievergunningen, maar binnen de politiezone Mechelen-Willebroek wordt dit niet 
gedaan. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

De ondertekening van de code op zich heeft geen rechtstreekse financiële gevolgen. 
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Als de afspraken uit de code worden nageleefd, zullen de afstemming met werken door derden en de 
kwaliteit van werken door derden verbeteren.  Hierdoor kunnen op termijn de uitgaven voor de 
gemeente dalen.  
 
Om te voldoen aan de gemeentelijke engagementen van de code en om de afspraken uit de code te 
doen naleven kan er in de dagelijkse werking wel in eerste instantie een impact zijn op het 
personeelsbestand, ten gevolge van de van de gemeente gevraagde opvolging.  Er zal moeten 
geëvalueerd worden in hoeverre dit een daadwerkelijke impact heeft. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan de nieuwe Code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen.  Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.   
 
Artikel 2 
De bepalingen van de nieuwe code te laten gelden vanaf 1 januari 2018. 
 
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken 
uitvoert op het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 3 
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de 
gemeenteraad van 19 februari 2002) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing 
wordt.   
 
Artikel 4 
Dit besluit wordt opgestuurd aan: 
 

 de bestendige deputatie van de provincieraad; 

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;  

 de toezichthoudende overheid;  

 de VVSG vzw. 
 
 

IVA Innova 

8. Verwerving duplexappartement Schoolweg 7 

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; 
 
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: 
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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, de kine-woning en de tuin van de familie Schurmans aangekocht; 
Feiten en context 
 
In het ontwerp en uitvoering van het herwaarderingsproject “Willebroek Morgen” werd meermaals 
gezocht naar een opwaardering van het verbindingssteegje tussen Schoolweg en de A. Van 
Landeghemstraat (tussen Volkshuis en Van Dijck); 
 
Aan de marktzijde zijn er momenteel weinig mogelijkheden om deze doorsteek te verbreden; 
  
De toegang aan de zijde van de Schoolweg is momenteel overbouwd door een meergezinswoning; 
 
In deze meergezinswoning was op het gelijkvloers een handelspand  Schoolweg nr.8 gevestigd, dit 
handelspand strekt zich ook uit op het gelijkvloers van de woning nr. 7 aan de Schoolweg; 
 
Aan de zijde van de schoolweg zijn er, mits minnelijke verwervingen, mogelijkheden tot het verbreden 
en openen van het binnengebied tussen de Schoolweg en de A. Van Landeghemstraat, tevens is een 
doorsteek naar het toekomstige park (tuin Schurmans) mogelijk; 
 
De vennootschap die uitbater en eigenaar was van het gelijkgrondse handelspand Schoolweg 7-8 , de 
bvba JUMA, heeft op 26 januari 2015 de boeken neergelegd;  
 
De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen heeft daaropvolgende  Mr. Van Weerdt Elke, 
kantoorhoudende te 2880 Bornem Frans Van Haelenstraat 89, als curator aangesteld; 
 
Notariskantoor Yves Van Noten en Hilde Verholen werd door de curator aangesteld tot verkoop van 
voormelde handelspand; 
 
In de gemeenteraad van 21 februari 2017 werd de aankoop van voormelde handelspand 
goedgekeurd; 
 
Inmiddels werd ook de aankoopakte verleden; 
 
Tijdens de procedure tot aankoop van het voornoemde handelspand werd het IVA benaderd door de 
zaakgelastigde van de eigenares van hoger gelegen duplexappartement (boven voornoemde 
handelspand); 
 
Mevrouw Rodiers Vanessa wonende Rietkraagstraat 16 te 8020 Oostkamp, en eigenares van het 
hogergelegen duplexappartement gelegen aan de Schoolweg nr.7 wenst dit eigendom in der minne 
aan de gemeente te verkopen; 
 
Haar zaakgelastigde, makelaar van beroep, heeft de verkoopprijs bepaald op € 135.000,00;  
 
 
Juridische grond 
 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 en 43; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
Bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling voor het Vlaamse Gewest van het 
administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
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Adviezen – argumenten 
 
Het IVA INNOVA onderzoekt elke mogelijke piste of opportuniteit tot versterking van het 
herwaarderingsproject Willeboek Morgen, zo ook alle verwervingen die de kwaliteit van de 
verbindingsweg tussen Schoolweg en A. Van Landeghemstraat (inclusief verbinding met het 
toekomstige park) verhoogt; 
 
Hiervoor werden door het IVA enkele scenario’s of stappen onderzocht met betrekking tot de 
noodzakelijke eigendomsverwervingen; 
 
Gelet op het strategisch belang en ligging van het te koop aangeboden duplexappartement, dit vormt 
immers een geheel met het reeds verworven handelseigendom uit de faling BVBA JUMA; 
 
Wat betreft het mede-eigendom bestaat het aandeel van het handelseigendom aan de Schoolweg 7 
uit 50/100sten en een duplexappartement tevens 50/100sten; 
 
Gelet op het deskundig schattingsverslag de dato 4 augustus 2017 opgesteld door Land- en 
meetkundig studiebureel Jan Foqué, Bezelaerstraat 2830 Willebroek; 
 
In het deskundige verslag werden diverse reken -en waarderingsmethoden gebruikt, tevens werd 
rekening gehouden met de huidige complexe verdeling van het goed (mede-eigendom) zoals reeds 
eerder bekend was tijdens de verwerving van de gelijkvloerse handelszaak; 
 
De waarde in het verslag werd bepaald op € 135.000,00; 
 
De waarde van het schattingsverslag is in overeenstemming met de vraagprijs; 
 
Voorgesteld wordt dat de gemeente Willebroek zich engageert tot de verwerving van het 
duplexappartement A1.2.  Schoolweg  7 te Willebroek, 1

ste
 afdeling sectie A nr.790/00B/009/P0001, 

eigendom van mevrouw Rodiers Vanessa wonende Rietkraagstraat 16 te 8020 Oostkamp, dit tegen 
de prijs van € 135.000,00;  
 
Uiteraard blijft het IVA de nodige stappen ondernemen om het geheel van de gewenste kwaliteit 
“verbindingsweg Schoolweg-A. Van Landeghemstraat-park” te realiseren; 
 
 
Financiële gevolgen 
 
Deze aankoop is een investering als volgt opgenomen in meerjarenplanning: 
AR: 2600000  Beleidsitem 062090    Actie : LEEF 005008004; 
 
In het boekjaar 2017 is in het budget een bedrag voorzien van € 300.000,00; 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  € 156.000 Actie: :  LEEF 005008004                            Dienstjaar 

Vast te leggen: €  135.000,00 AR: 2600000 2017 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te verlenen aan: 
 
Artikel 1   
de aankoop voor openbaar nut van een duplexappartement A1.2. Schoolweg 7 te Willebroek, 1

ste
 

afdeling sectie A nr.790/00B/009/P0001, eigendom van mevrouw Rodiers Vanessa wonende 
Rietkraagstraat 16 te 8020 Oostkamp, dit tegen de prijs van € 135.000,00; 
 
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; 
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9. Definitieve vaststelling afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt en buurtweg nr. 30 te 
Willebroek, opening en ontwerp rooilijn van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
Het projectgebied waarbinnen de betrokken buurtwegen zich bevinden is gelegen op de grens van 
Willebroek met deelgemeente Tisselt tussen het kanaal, Vijvershof en Geerhoek (BW 19). 
 

 
 
 
De beddingen van beide buurtwegen vallen samen. 
 
Het deel dat afgeschaft wordt is niet meer in gebruik door de realisatie van het industrieterrein “De 
Hulst”. 
 
Het deel dat geopend wordt als BW 11bis wordt nog gebruikt als verbinding tussen Vijvershof en 
Geerhoek. 
 
Volgens de atlas der buurtwegen zijn beide buurtwegen deels privaat gelegen (tussen A-B) en deels 
volledig openbaar ingetekend (B-C en B-E, dubbele volle lijn) in tegenstelling tot de aanduiding op het 
kadastraal plan waar de buurtweg niet ingetekend staat en op kadastrale percelen valt.  
 
 
Feiten en context 
 
Er wordt een aanvraag tot machtiging ingediend voor:  
 

 afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt – deelgemeente van Willebroek tussen de punten A-
B-C 

 afschaffing van buurtweg nr. 30 te Willebroek tussen de punten A-B en te Tisselt tussen de 
punten B-E 

 opening van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt tussen de punten D-E, over een 
breedte van 4,60 meter met een totale oppervlakte van 332 m². 

 
Binnen het projectgebied werd buurtweg 30 reeds gedeeltelijk afgeschaft door de bestendige 
deputatie bij besluiten van 04/03/1887 en 01/04/1887. 
 
 
Juridische grond 
 
De wet van 10 april 1841 op de Buurtwegen. 
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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 
 
Wegens onbruik van de buurtwegen door de realisatie van het industrieterrein “De Hulst” hebben 
beide buurtwegen geen nut meer te bestaan op de plaats van de aanvraag.  
 
Het deel dat geopend wordt als buurtweg 11bis is nog wel in gebruik.  
 
Dit deel valt eigenlijk samen met het reeds verlegde deel van buurtweg 30 bij beslissing van 
04/03/1887 en 01/04/1887 op grondgebied Tisselt.  
 
Om onduidelijkheden te vermijden wordt dit verlegde deel afgeschaft en heropend naar BW 11 bis, 
aangezien deze op grondgebied Tisselt ligt. 
 
De vrijgekomen bedding na afschaffing van de buurtwegen 11 en 30 – in dat deel waar de weg 
volledig openbaar gelegen is, kan verkocht of overgedragen worden aan de aanpalende percelen.  
 
Het voorliggende dossier is conform huidige, hierboven vermelde, wetgeving opgemaakt de dato 
16/01/2017 door Landmeter-expert Tom Peeters, Studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1 
2870 te Puurs.   
 
In de gemeenteraadszitting van 25 april 2017 werd het ontwerpplan en motivatienota afschaffing van 
buurtweg nr. 11 te Tisselt en buurtweg nr. 30 te Willebroek, opening en ontwerp rooilijn van buurtweg 
nr. 11 bis op grondgebied Tisselt van buurtweg nr. 33 te Willebroek voorlopig vastgesteld; 
 
In toepassing van art. 28 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, het decreet van 4 april 2014 
houdende de gewijzigde wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het uitvoeringsbesluit van 20 juni 
2014 houdende de vaststelling van de regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake 
buurtwegen, geeft het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur van 
Willebroek aan de bevolking ter kennis dat de gemeenteraad, in zitting van 25 april 2017 besloten 
heeft tot afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt en buurtweg nr. 30 te Willebroek, opening en 
ontwerp rooilijn van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt overeenkomstig de plannen 
opgemaakt door  Landmeter-expert Tom Peeters, Studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1 
2870 te Puurs en onder voorbehoud van het houden van een openbaar onderzoek ter plaatse. 
 
Dit openbaar onderzoek vond plaats vanaf 10 mei 2017 tot en met 8 juni 2017; 
 
Er werd naar aanleiding van voormeld openbaar onderzoek één bezwaarschrift ingediend; 
 
Bezwaarindieners:  

 aangetekende zending Fam. Somers – Hiel, Geerhoek 1 te 2830 Blaasveld. 
 
Bezwaar:  

 de bezwaarindieners hebben voornamelijk bezwaar tegen het bestaan van buurtweg nr.19 
(wat zij als een ‘servitudeweg’ met privaat karakter, op hun eigendom gelegen, beschouwen 
en het bestaan ervan als buurtweg betwisten). 
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 bezwaarindieners zien liever de afschaffing van huidige bestaande buurtwegen nrs.11 en 30 
alsook buurtweg nr.19 (gelegen, op hun eigendom en waarvan zij het bestaan of de ligging 
ervan betwisten). 

 bezwaarindieners maken voorbehoud op het nut van trage wegen op betrokken site. 
 
Weerlegging: 

 de buurtweg nr.19 voorwerp in het bezwaarschrift wordt NIET gewijzigd. 

 de functie, het nut en gebruik van ‘trage wegen’ wordt niet in vraag gesteld, eerder zelfs 
aangemoedigd. 

 de nu reeds feitelijke bestaande aansluiting van buurtweg nr.11 op de bestaande buurtweg 
nr.19 wordt enkel middels het rooilijnplan van buurtweg nr.11bis bevestigd. 

 het bestaansrecht en ligging van buurtweg nr.19 maakt geen deel uit van het dossier en het 
openbaar onderzoek. 

 
Overwegende dat de definitieve vaststelling tot afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt en buurtweg 
nr. 30 te Willebroek, opening en ontwerp rooilijn van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt 
normaliter goedgekeurd wordt in de eerstvolgende gemeenteraad na het houden van het openbaar 
onderzoek; 
 
Overwegende dat in de maand juli 2017 geen gemeenteraad is voorzien en bijgevolg de 
eerstvolgende gemeenteraad na het openbaar onderzoek in der maand augustus 2017 wordt 
gehouden; 
 
Gelet op de “termijn van goede orde”; 
 
Het dossier wordt nu ter definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   
 
 
Financiële gevolgen 
 

 Er zijn geen financiële gevolgen door de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 11 te 
Tisselt en gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 30 te Willebroek 

 Er zijn geen financiële gevolgen voor de opening van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied 
Tisselt tussen de punten D-E, over een breedte van 4,60 meter met een totale oppervlakte 
van 332 m². 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 
het ontwerpplan en motivatienota tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 11 te Tisselt en 
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 30 te Willebroek en opening van buurtweg nr. 11 bis op 
grondgebied Tisselt definitief vast te stellen; 
 
Artikel 2 
het “Rooilijnplan” voor de opening van buurtweg nr. 11 bis op grondgebied Tisselt tussen de punten D-
E, over een breedte van 4,60 meter met een totale oppervlakte van 332 m² definitief vast te stellen. 
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Welzijn 

Integrale veiligheid 

10. Takelcontract 2017-2021 : vastleggen van de lastvoorwaarden en de wijze van gunnen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In de gemeenteraard van 15 maart 2005 werd de wijze van gunnen inzake het dossier takelingen 
beslist, alsook goedkeuring gehecht aan het bestek “concessieverlening voor takeldiensten”.  
 
In de gemeenteraad van 27 december 2005 werd besloten om de firma De Cuyper en zonen vanaf 1 
janauri 2006 een concessie te verlenen tot het uitvoeren van takeldiensten op het grondgebied van de 
gemeente Willebroek. 
 

Feiten en context 

De overeenkomst met de firma De Cuyper en zonen werd gegund voor een periode van maximum 5 
jaar, telkens stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar en kan opgezegd worden indien dit gebeurt bij 
aangetekend schrijven en tenminste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum.  
 
Om eenvormigheid te verkrijgen binnen de PZ MEWI en omdat het contract voor de PZ MEWI afloopt, 
werd door PZ MEWI het bestek TGG-2017-006 opgemaakt.  
 
In bijlage bij dit besluit bevindt zich een kopij van het bestek. Het bestek TGG-2017-006 betreft een 
overheidsopdracht waarbij de PZ MEWI als opdrachtencentrale optreedt ten voordele van de stad 
Mechelen en de gemeente Willebroek.  
 
Er zal dus een overeenkomst worden afgesloten ten voordele van de PZMEWI, van de stad Mechelen 
en van de gemeente Willebroek. Als wijze van gunnen werd geopteerd voor de open offerteaanvraag.  
De raming voor deze overheidsopdracht bedraagt 1.100.000 euro voor een periode van 4 jaar.  
 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het bestek TGG-2017-006 door 
te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad om de wijze van gunnen en de lastvoorwaarden 
vast te laten leggen. Het betreft hier uitgaven die gefinancierd worden door de gemeentebegroting. 
 

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 en artikel 
43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad m.b.t. het vaststellen van de wijze 
van gunnen en de lastvoorwaarden van overheidsopdrachten. 

 Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten 

 Wet van 17 juni 2013 – wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
en concessies. 

 KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017 

 KB van 14 januari 2013 – Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 

 

Adviezen - argumenten 

Aangezien het hier een uitgave gefinancierd door middelen uit de gewone dienst betreft waarvan het 
geraamde bedrag hoger ligt dan 85.000 euro excl. btw wordt door de PZMEWI gekozen om de 
opdracht te gunnen via de open offerteaanvraag. Rekening houdende met het meerjarig karakter van 
de door PZMEWI toe te wijzen overeenkomst wordt aan het college van burgemeester en schepenen 
gevraagd om het dossier door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad voor de vastlegging 
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van de wijze van gunnen en de lastvoorwaarden conform de bepalingen van het lastenboek TGG-
2017-006. Aangezien PZ MEWI optreedt als opdrachtencentrale moet er geen gunningsprocedure 
worden georganiseerd door de gemeente. 

De uitgaven worden meer dan gecompenseerd door de opbrengst van de belasting op takelen van 
voertuigen.  
 
Advies financieel beheerder gemeente Willebroek 14 juni 2017: 
“Ik geef als financieel beheerder van de gemeente Willebroek positief advies inzake het takelen : 
  
1)       De procedure is volledig conform de wet op de overheidsopdrachten en de manier van werken 
lijkt mij heel logisch en efficiënt. 
2)       Er is budget op de boekhoudsleutel 6159999/049000/LEEF006004001, waar wij een aparte 
boekhoudsleutel voor takelingen kunnen voorzien. Dit budget bedraagt vandaag 204.000 euro (en is 
ook verder in de meerjarenplanning voorzien), waar weliswaar een aantal andere kosten in mindering 
moeten op worden gebracht, maar een bedrag van € 50.000,- lijkt mij makkelijk afsplitsbaar dat 
daarmee in verhouding staat met het door de stad Mechelen voorziene budget rekening houdende 
met de bevolkingsverhoudingen tussen Mechelen en Willebroek.” 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Voor de PZMEWI zijn er enkel financiële gevolgen voor het takelen van haar eigen  
dienstvoertuigen (voor zover de door de takelaar 50 gratis uit te voeren takelingen overschreden  
worden). 
Alle overige takelen, stallen, bewaren van rijtuigen met toebehoren en/of gevonden/achtergelaten 
voorwerpen wordt betaald door de Stad Mechelen (voor takelingen op het grondgebied Mechelen)  en 
door de gemeente Willebroek (voor takelingen op het grondgebied Willebroek).  
Deze uitgaven worden geraamd op 800.000 euro voor de stad Mechelen en 300.000 euro voor de  
gemeente Willebroek. De uitgaven zijn te verrekenen op de gemeentebegroting.  
 

Besluit: 

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

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Tinneke Huyghe, Ronald Moerenhout 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Frank Vanwelkenhuysen 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Nick Van kerckhoven, Georges Meeus, Marc De Laet, Jan 
Van Lerberghe, Murat Oner, Griet Reyntiens, Anita Moens, Carla Steenackers 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Thierry Serrien 

 
Artikel 1 : 
De gemeenteraad keurt de wijze van gunnen volgens de “openbare procedure gegund op basis van 
gunningscriteria” aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek “TGG-2017-006” inzake “het 
takelen, stallen en bewaren van voertuigen” ten voordele van de lokale politie, de stad Mechelen en 
de gemeente Willebroek goed. 
 
Raadslid G Meeus stelt dat de gemeenteraad voor voldongen feiten geplaatst wordt aangezien 
de opening van de offerten reeds plaats vond op 10/08/2017. Verder heeft het raadslid vragen 
bij de gunningscriteria (prijs – machines – aanrijtijden). Het raadslid stelt dat vooral het derde 
criterium zeer subjectief is. Hij vraagt zich af waarom bijvoorbeeld de tijd van het opruimen zelf 
niet meespeelt. 
Er wordt volgens het raadslid nu reeds in Mechelen gezegd dat Willebroek de 5de wijk van 
Mechelen is en door deze gang van zaken begint hij dit nu ook te geloven.  
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Hij geeft aan dat de gemeenteraad er zou moeten op toezien dat iedereen kan meedoen, maar 
we kunnen zelfs niet beslissen wie we uitnodigen. Tot slot vraagt het raadslid zich af wat dit 
gaat kosten; wie de facturen gaat controleren en of men hiervoor dan iemand gaat aanwerven? 
 
De burgemeester antwoordt dat voor dit bestek de politiezone Mechelen – Willebroek de 
opdrachtcentrale is en niet de stad Mechelen. Dit is ook zo goedgekeurd op de politieraad. De 
burgemeester geeft ook aan dat het huidige contract ondertussen is opgezegd. 
 
Raadslid Meeus zegt dat hij vooral problemen heeft met het feit dat dit boven de hoofden van 
de gemeenteraad gaat en op maat van Mechelen is opgemaakt. 
 
De burgemeester geeft aan dat het op maat is van Mechelen – Willebroek. 
 
Raadslid Meeus merkt nogmaals op dat dit geen objectieve werkwijze is. Het zou volgens het 
raadslid veel simpeler geweest zijn om met een gerechtsdeurwaarder te werken. De duurtijd 
van het takelen zelf is essentieel en is blijkbaar geen criterium. Bovendien wordt volgens het 
raadslid diegene die de opdrachten verdeeld, niet gecontroleerd.  
 
De burgemeester sluit af met de mededeling dat dit dossier ook voor advies voorgelegd werd 
aan de eigen diensten. 
 
 
 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Vraag naar meer hondenweiden in Willebroek 
 
Heel wat jaren geleden tijdens de vorige bestuursperiode bracht ik reeds een punt betreffende 
hondenweiden in Willebroek.  Thans is er opnieuw vraag van de bewoners naar meer en andere types 
hondenweiden in onze gemeente.  Deze vraag circuleert zowel via sociale media als andere organen 
en is dus opnieuw aan de orde.  De bekommernis bestaat uit verschillende facetten en ik vat, na een 
bevraging, hieronder samen. 
  
Mijn vragen: 
 

1. Kan er in het centrum van onze gemeente een hondenweide voorzien 
worden?  Desnoods tijdelijk op de graszone van de voormalige Cash-Fresh site en dit in 
afwachting van de realisatie van een nieuwe woonzone door IGEMO.  

2. Kunnen er op diverse plaatsen in onze gemeente hondenweiden voorzien worden met een 
permanent karakter en met aandacht voor het kerngebied en de deelgemeenten? 

3. Kan er rekening gehouden worden met een gedeelte geschikt voor grote honden en een 
gedeelte voor kleine honden? 

4. Kan er een hondenweide voorzien worden met aangepast speeltuig voor deze dieren? 
 
Schepen Tinneke Huyghe antwoordt: 
 

1. In het kader van het project ‘Integrale properheid’ werd beslist tot de aanleg van een 
hondenweide in park Den Blijk. De aanleg van hondenweiden is slechts een van de 
actiepunten van een globaal programma ter bestrijding van zwerfvuil en sluikstort (dit 
impliceert ook hondenpoep). 
Met een oppervlakte van zo’n 2.200 m² kunnen de honden zich uitleven.  
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Er wordt wel verwacht dat de hondenweide proper blijft. Wie een hond op de weide laat, 
ruimt de hondenpoep op. Daarom zullen hondenpoepbuizen geplaatst worden voor het 
deponeren van ‘de poep’. Deze zullen wekelijks worden geledigd. Het is inderdaad de 
bedoeling dat, zoals trouwens voorzien in het politiereglement, iedere hondenliefhebber 
die gebruik maakt van de hondenweide, een plastiek zakje bij zich heeft en de 
hondenpoep van zijn/haar hond opruimt. 
De timing van aanleg werd bepaald op dit najaar in overleg met de hondeneigenaars. 

 
2. Naast deze nieuwe hondenweide in park Den Blijk zal worden onderzocht op welke 

locaties we nieuwe hondenweiden kunnen aanleggen. Een beperkende factor is dat er 
een voldoende grote oppervlakte dient aanwezig te zijn in de gemeentelijke 
restpercelen. 

 
3. Neen. De hondenweiden zijn er voor alle rassen en alle soorten honden. 

 
4. Dit wordt nog verder onderzocht. 

 
Raadslid K Eeraerts zegt nog willen toe te voegen dat IGEMO i.s.m. de stad Mechelen tot een 
realisatie van een hondenweide is gekomen op grond die tijdelijk beschikbaar is. Wat de plaats 
van ‘Den Blijk’ betreft vraagt het raadslid om toch te bekijken of de hondenweide niet echt in 
het centrum te realiseren is, bv.: in het nieuwe park ter hoogte van de BIB. 
 
Raadslid G Reyntiens merkt op dat ook op het Europaplein nog veel beschikbare ruimte is. 
 
Raadslid T Serrien geeft aan het zeer positief te vinden dat er zo snel naar een oplossing 
gezocht werd, maar vraagt wel op te letten dat het park ‘den Blijk’ ook ruimte blijft bieden voor 
andere parkgangers en niet één en al voor honden wordt. 
 
Schepen T Huyghe zegt om ook het Europaplein te bekijken. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Nieuw logo voor de Organisatie Willebroek 
 
Wat was de noodzaak voor de vervanging van het logo van de Organisatie Willebroek? Welke 
gevolgen brengt dit met zich mee? 
Waar/op welke voorwerpen wordt het “oude” logo vervangen? 
Wat is de totale kostprijs van deze gehele operatie, met detail? 
Wat is de esthetische meerwaarde van het “propageren” van het nieuwe logo op grote doeken 
bevestigd aan metalen hekken. 
 
Burgemeester Eddy Bevers antwoordt: 
 

1. Het vorige logo met bijhorende huisstijl dateert van 2005, met een kleine aanpassing na 
het samengaan met het OCMW. Na twaalf jaar is de huisstijl dus zeker aan een update 
toe. We hebben heel bewust gekozen om niet enkel het logo te veranderen. Het gaat om 
meer dan een nieuw logo of slogan. Beiden zijn er slechts een onderdeel van. Het is de 
start van een nieuw verhaal met een nieuwe dynamiek. We willen dat iedereen die hier 
woont, werkt of op bezoek komt weer fier kan zijn op Willebroek. Natuurlijk is er altijd 
plaats voor verbetering, maar we willen met veel enthousiasme onze naam zetten onder 
alles wat we doen en zeggen: da’s Willebroek.  

2. Momenteel loopt er binnen de hele organisatie een impactanalyse om alle objecten 
waar het logo vervangen moet worden, op te lijsten. We kozen er bewust voor om het 
logo geleidelijk aan in te voeren en niet voor een ‘big bang’ te gaan.  
Zo wordt bv. de voorraad van de het oude briefpapier en enveloppen helemaal 
opgebruikt. Op die manier kan de invoering van de nieuwe huisstijl binnen de geldende 
budgetten gebeuren.  
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3. De opmaak van de huisstijl en het citymarketingplan werd gegund aan De 
Poedelfabriek voor een bedrag van € 55.176,00 incl. btw. 
Voor de opmaak van fotomateriaal, bijhorende content en opleiding medewerkers is 
€14.000 voorzien.  
Al deze uitgaven passen binnen de kredieten die door de gemeenteraad goedgekeurd 
werd in kader van de meerjarenplanning 

4. De banners zijn een manier om inwoners en bezoekers te wijzen op het 
zomerprogramma van de gemeente. Dit gebeurt uiteraard in de nieuwe stijl. 

 
Raadslid G Meeus geeft aan dat er waarschijnlijk ook nog heel wat indirecte kosten zijn en stelt 
zich de vraag of die middelen niet beter voor iets anders gebruikt konden worden. Het raadslid 
zegt zich niet van de indruk te kunnen ontdoen dat dit te maken heeft met 1 jaar voor de 
verkiezingen. 
 
De burgemeester geeft aan dat dit een onderdeel was van de meerjarenplanning en dat het 
Da’s Willebroek verhaal niet stopt met de verkiezingen. 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Kiss and Ride zone HIMO. 
 
Onze gemeente heeft op haar grondgebied een groot aantal scholen. 
Iedereen van ons kent het probleem wel dat ouders hun kinderen willen afzetten zo dicht mogelijk aan 
de schoolpoort. 
Dit brengt aan de meeste scholen een overlast en meestal een onveilige situatie met zich mee. 
Aan een aantal scholen werd al een passende oplossing voorzien in de vorm van een kiss en ride 
zone of zelfs het dagelijks afsluiten van een straat. 
Aan de Basisschool HIMO is deze onveilige situatie nog steeds aanwezig en kan op een éénvoudige 
manier ook een kiss en ride zone voorzien worden. 
Met het begin van het nieuwe schooljaar in zicht zien we eens te meer geen verbetering in het 
vooruitzicht. 
 
Onze vraag: 
Wanneer gaat het Gemeentebestuur eindelijk actie ondernemen om een veilige verkeerssituatie ter 
hoogte van de ingang van HIMO te creëren? 
 
 
Schepen Luc Spiessens antwoordt: 
 
(Misschien toch even stellen dat anders dan aan andere schoolpoorten er t.h.v. de schoolpoort 
van basisschool HIMO (gelegen op wijkniveau) enkel bestemmingsverkeer komt, m.n. ouders 
die met de wagen de kinderen komen afzetten en ophalen.  De verkeerssituatie is hier totaal 
anders dan een school gelegen aan een drukke verkeersweg waar ook doorgaand verkeer 
passeert.  Als er verkeersonveilig gedrag wordt gesignaleerd, dan zijn het deze ouders die er 
de oorzaak van zijn.   De school kan hier ook een sensibiliserende rol spelen naar de ouders 
toe.  Men moet ernaar streven het percentage van leerlingen die met de auto worden gebracht 
tot een minimum te herleiden. Infrastructurele maatregelen die de gemeente kan nemen om de 
veiligheid te verbeteren worden hieronder verder toegelicht.)    
 
Gisteren ging er een overleg door met de directie van basisschool Himo. Ter plekke werden de 
verschillende mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen besproken. 
 
Plaatsen octopusmeubilair: Het is de bedoeling om de aanduiding van de Willebroekse scholen 
te verbeteren en te uniformeren in heel de gemeente. Daarvoor werd een plan uitgewerkt om 
aan elke schoolpoort of in de directe schoolomgeving de gekende ‘octopus accentpaal’ te 
plaatsen, al dan niet in combinatie met octopusbeugels of octopus antiparkeerpalen.  
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Deze vormt een duidelijk herkenningspunt en herinnert de automobilist eraan dat hij een 
schoolpoort nadert.  De octopusbeugels voorkomen dan weer dat kinderen vanuit de school de 
straat op rennen en tegelijk verhinderen ze automobilisten om hun auto op het voetpad te 
parkeren.  
  
In overleg met de directie van Himo werd een voorstel uitgewerkt met de octopus accentpaal in 
combinatie met octopusbeugels. 
Schoolstraat:  Willebroek heeft ondertussen twee officiële schoolstraten.  Deze mogelijkheid 
werd ook hier besproken maar door de hoge parkeerdruk in en rond de schoolpoort en het 
parkeergebrek in de buurt is dit geen optie. 
 
K&R: dit is een strook waar ouders kunnen stoppen met de wagen om er de kinderen af te 
zetten en op te halen.  In de wegcode is er geen sprake van een K&R zone maar door het 
plaatsen van de verkeersborden E1 (beperkt in dagen en uren) kan het parkeren verboden 
worden terwijl het stilstaan toegelaten wordt.  Anders dan een zone voor kortparkeren dient de 
automobilist bij zijn voertuig te blijven.  In overleg met de directie van de school werd een 
voorstel uitgewerkt waarbij er in de Louis Mommaertstraat een 15m lange K&R komt aan de 
kant van de school. De overige ruimte wordt ingericht als parkeerstrook voor langsparkeren.” 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet. 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Vraag naar inrichting van losloopweiden voor honden 
 
Via de sociale media konden we kennisnemen van de vraag om de inrichting van losloopweiden voor 
honden in Willebroek. Baasjes kunnen met hun trouwe viervoeters in Blaasveld bij Het Broek terecht 
om die eens flink te laten rennen, maar in de rest van de gemeente is zulke losloopweide niet te 
vinden. Het gevolg is dat mensen hun honden vrij laten rennen op plaatsen die daar niet voor bestemd 
zijn; je moet bijvoorbeeld maar eens willen voetballen op het veld aan het Europaplein.  
 
Naar onze mening zou er minimaal per deelgemeente een losloopweide moeten kunnen zijn, maar het 
mag ook meer zijn. Je kan de hondenliefhebbers ook mee voorstellen laten formuleren, die kunnen 
dan op hun haalbaarheid worden getoetst. Het is dan meteen ook een vorm van burgerparticipatie: 
onze inwoners kunnen dan mee de regie voeren. 
 
Onze vragen: 
 

1.  Is het College van Burgemeester en Schepenen bereid op de vraag van de 
hondenliefhebbers in te gaan en meer losloopweiden voor honden te voorzien?  

2.  Kan samen met de hondenliefhebbers worden bepaald welke plaatsen ideaal zijn om 
zulke losloopweiden in te richten?  

 
Dit agendapunt werd behandeld samen met het eerste bijkomend agendapunt.  
 
Raadslid M De Laet vraagt toestemming om nog een extra vraag te stellen i.v.m. communicatie 
betreffende de werkzaamheden in Klein Willebroek. Samengevat vraagt hij om de bewoners 
duidelijk te maken of de planning van de werken nu gewijzigd is en indien dit het geval is 
hierover te communiceren. 
 
Schepen Spiessens licht de nieuwe planning toe en geeft aan dat er eerstdaags een schrijven 
zal komen ten aanzien van de bewoners. 
 
 
 

 
 
Dirk Blommaert Eddy Moens 
Waarnemend secretaris Voorzitter 


