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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 25 augustus 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, waarnemend voorzitter. 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Kevin Eeraerts, 

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 

Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke 

Van de Ven, Gert Boey, Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, Bavo Anciaux, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd : Eddy Moens, voorzitter 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 13 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Facility 

2. Verlenging kaderovereenkomst Fluvius - Iverlek 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

3. Wegenis- en rioleringswerken plein Vredesbrug - goedkeuring ontwerpdossier 

4. Verkaveling Dorpsstraat-Kebbinglei - goedkeuring ontwerpdossier 

IVA Innova 

5. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel Appeldonkstraat 283 

6. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel tussen Kapellenboslaan en de 

Birrebeek 

7. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan V2014/0005 - verkaveling 

Bezelaervelden 

8. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnen Willebroek Stad - buurtweg nr. 32, 

nr. 34, nr. 35 en nr. 36 
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9. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

10. Definitieve vaststelling wijziging Rooilijn Dijlelaan 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

11. Kennisname besluit van de burgemeester evenement buitengewoon kamperen 

12. Politieverordening van de burgemeester van 29 juli 2020 betreffende 

aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken 

13. Opheffing verordening 29 juli 2020: Politieverordening van de burgemeester 

van 13 augustus 2020 betreffende aanvullende lokale maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 14 tot en met 16 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

14. Bijkomende punten 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

15. Gemeentelijk subsidiereglement voor tijdelijk vergunde overdekte terrassen 

van horecazaken omwille de coronacrisis 

Wonen 

16. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering 2020 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit goedkeuring te hechten aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad 
van 23 juni 2020. 

 
 

Facility 

2. Verlenging kaderovereenkomst Fluvius - Iverlek 

Motivering 
 

Op dit moment hebben wij een overeenkomst met  Eandis die in 2012 werd afgesloten. Deze 
overeenkomst dient door de fusie tussen Eandis en Infrax gewijzigd te worden. 
 
Voorgeschiedenis 
 
In 2012 werd met Eandis cvba werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde 
distributienetbeheerders die in naam en voor rekening van de DNB optrad een kaderovereenkomst 

afgesloten. Zij hadden een aanbod om het gemeentebestuur te ondersteunen bij het energiebeheer 
van de gebouwen en openbare verlichting, deze werd  beschreven en voorgelegd in latere 
specifieke overeenkomsten. Deze overeenkomsten geldden in uitvoering van de toenmalige 
afgesloten kaderovereenkomst. De aanvaarding van de in de specifieke overeenkomsten 
geformuleerde aanbod impliceert eveneens een beheersoverdracht.  
 

 
Feiten en context 
 
De kaderovereenkomst:  
Deze overeenkomst bepaalt de algemene modaliteiten van de samenwerking tussen onze 
gemeente en Iverlek – Fluvius. 
Zij voorziet de mogelijkheid aan Iverlek - Fluvius om een aanbod te formuleren om het 

gemeentebestuur te ondersteunen bij het energiebeheer.  
 
Specifieke overeenkomsten:  
Indien aan de vraag van de gemeente kan voldaan worden door het aanbieden van een 

consultancydienstverlening zal hiervoor een afzonderlijke specifieke overeenkomst gesloten worden 
tussen de gemeente en Iverlek-fluvius.  
Indien een projectaanpak aangewezen is kan een specifieke projectovereenkomst afgesloten 

worden.  
 
De gemeente schept met andere woorden met deze overeenkomst de mogelijkheid om samen met 
Fluvius -Iverlek energiedossiers uit te werken. Dossiers die te complex zijn voor de eigen diensten 
of waarvoor personeel en tijd ontbreekt. 
Per dossier (vb: nieuwe Cv-ketel, vernieuwen HR-glas, relighting,…) wordt een aparte 

overeenkomst opgemaakt met apart tracé en begroting. Indien nodig kan een project ook worden 
geprefinancierd. 
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In deze overeenkomst wordt ook de datatoegang van slimme meters geregeld. En de 

ondertekening is vereist om de energiemanangementssoftware te kunnen gebruiken. 
 
 
Juridische grond 

 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
 
Adviezen - argumenten 
 
In het verleden is het afsluiten van deze kaderovereenkomst reeds nuttig gebleken. 

Het project van de vernieuwing van de stookplaats van de Bibliotheek is door deze overeenkomst 
snel en op vakkundige wijze kunnen uitgevoerd worden. 
Ook heeft Eandis al een paar studies in gebouwen gedaan van stookplaatsen die anders door 
gebrek aan tijd niet gerealiseerd kunnen worden. 
 

 

Financiële gevolgen & communicatie 
 
Met de kaderovereenkomst leggen we ons niet vast aan één of ander project met financiële impact. 
We creëren een kader om in de toekomst samen te werken binnen de gemeentelijke infrastructuur. 
 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine 

Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, Ronald 

Somers, Ilse Lenvain, Eddy Bevers 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1 :  
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen om de hierbijgevoegde kaderovereenkomst af te 
sluiten met Fluvius –ESCO & DLB met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 199 – 9090 

Melle met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, 
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie binnen de modaliteiten van de specifieke 
overeenkomsten 

 
Artikel 2 :  
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd om deze overeenkomst te 

ondertekenen . 
 
Artikel 3 :  
Afschrift van dit besluit voor kennisgeving en voor verder gevolg over te maken aan de bevoegde 
diensten. 

 
 



5 

Bouwen en wonen 

Openbare werken 

3. Wegenis- en rioleringswerken plein Vredesbrug - goedkeuring 

ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 11 januari 2019 werd goedkeuring 
gehecht aan het voorontwerp voor het nieuwe plein aan de Vredesbrug, opgesteld door 
ontwerpbureau Avantgarden nv, Wijnegemhof1 te 2110 Wijnegem, in functie van de ontwikkeling 

van de woonzone hoek Mechelsesteenweg-Fabrieksstraat aan de Vredesbrug. 
 

Op 3 april 2020 werd voor de aanleg van dit plein, aangevraagd door Odebrecht nv, Sluisweg 1 bus 
13 te 9000 Gent, een omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen.  
De gemeenteraad keurde het rooilijnplan goed in zitting van 31 maart 2020. 

 
Nu wordt het definitief ontwerpdossier alsook de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
realisatie en overdracht van de wegenis- en rioleringswerken in het kader van dit project ter 
kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de gemeenteraad. 
 

Feiten en context 

Het ingediende ontwerpdossier werd op basis van de opmerkingen geformuleerd tijdens de 

ontwerpfase en vergunningsprocedure aangepast in nauw overleg met de betrokken partijen.  Zo 
kon een definitief ontwerpdossier worden opgesteld dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden.  
Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college respectievelijk de 
gemeenteraad. 

 
De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Odebrecht nv, en worden 
geraamd op € 285.010,93 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden aan de 

nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting), zie onder.  De werken zullen worden gegund aan 
de hand van een beperkte onderhandse onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 
Naast het ontwerpdossier wordt tot slot ook nog de overeenkomst met betrekking tot vermelde 
werken voorgelegd aan de gemeenteraad.  Hierin wordt nader bepaald welke bijkomende kosten 

en voorwaarden de verkavelaar dient te voldoen. 
 

Juridische grond 

Het voorontwerp voor het nieuwe plein werd goedgekeurd in zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 11 januari 2011.   
 

Het rooilijnplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 maart 2020. 

 
Op 3 april 2020 werd een omgevingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en, 
schepenen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het ontwerpdossier in zitting van 24 
juli 2020. 
 

De kosten voor deze werken zijn volledig ten laste van de ontwikkelaar, Odebrecht nv, Sluisweg 1 
bus 13 te 9000 Gent, en worden geraamd op € 285.010,93 incl. btw, te vermeerderen met de 
kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).  De werken zullen 
worden gegund aan de hand van een beperkte onderhandse onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
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In toepassing van  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: 

1. de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg; 

2. de verplichting van de aanvragers, om de kosten van bestrating, riolering, instelling van 
openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen; 

 
De ontwikkelaar  is verplicht  in te staan voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en de 
nutsvoorzieningen. 
 
De nodige garanties dienen gegeven aan ons bestuur. 

 

Adviezen - argumenten 

Het ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten en instanties.  Er 
diende vooral afstemming te gebeuren met het latere gemeentelijke project rond de heraanleg van 

de kern van Blaasveld en Mechelsesteenweg tot aan de Vredesbrug.  Op dit laatste punt zal er een 
directe link worden gelegd met dit nieuwe plein.  Het masterplan voor Blaasveld houdt dan ook al 

rekening met dit nieuwe plein aan de Vredesbrug. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen voor het gemeentebestuur, tenzij het latere onderhoud van de 
wegenis na definitieve overdracht en eventuele kleine aanpassingen aan het plein in functie van de 
aansluiting met het latere project rond de heraanleg van onder meer de Mechelsesteenweg.   

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerpdossier en de overeenkomst met de ontwikkelaar voor de 
wegenis- en rioleringswerken in het kader van de aanleg van het nieuwe plein aan de Vredesbrug. 

 
 

4. Verkaveling Dorpsstraat-Kebbinglei - goedkeuring ontwerpdossier 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het IVA Innova plant een gemeentelijke verkaveling van 17 residentiële loten ter hoogte van de 
Kebbinglei te Blaasveld op de terreinen ingesloten door de Kebbinglei, Dorpsstraat en spoorweg.  
Binnen deze verkaveling wordt nieuwe wegenis voorzien. 
 
Op 16 april 2020 werd voor deze verkaveling een omgevingsvergunning afgeleverd door de 
deputatie van de Provincie Antwerpen.  

De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 24 september 2019. 
 
In zitting van 26 juni 2018 keurde de gemeenteraad al een ontwerpdossier goed voor deze 
verkaveling.  Aangezien het ontwerp fundamenteel werd aangepast in aanloop van de finale 
omgevingsvergunning, dient een nieuw ontwerpdossier te worden voorgelegd aan het college en de 
gemeenteraad. 
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Feiten en context 

Naar aanleiding van het gewijzigde verkavelingsontwerp, waarbij één kavel werd geschrapt, werd 
een nieuw en definitief ontwerpdossier opgesteld door de ontwerper, Landmeetkundig 
Studiebureau bvba Foqué Jan, dat voldoet aan alle opgelegde voorwaarden vanuit voorgaande 
besprekingen,… .  Dit dossier wordt nu ter kennisgeving en goedkeuring voorgelegd aan het college 

respectievelijk de gemeenteraad. 
 
De kosten voor deze werken worden geraamd op € 530.904,79 incl. btw, te vermeerderen met de 
kosten verbonden aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting).   
De kosten voor deze werken zijn deels ten laste van het iva Innova, deels ten laste van de mede-
eigenaar,  Leo Clinkers, Mechelsebaan 4 te 2570 Duffel.  Een overeenkomst over de verdeling van 
de kosten werd reeds goedgekeurd tijdens voorgaande gemeenteraad (26 juni 2018). 

 

Juridische grond 

Artikel 109 van het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening en de stedenbouw en meer 
bepaald artikel 10 van het uitvoeringsbesluit van 05 mei 2000 aangaande de goedkeuring van het 

voorgestelde wegtracé; 
 

Op 16 april 2020 werd voor deze verkaveling een omgevingsvergunning afgeleverd door de 
deputatie van de Provincie Antwerpen.  
 
De gemeenteraad keurde het wegtracé goed in zitting van 24 september 2019. 
 
Door Landmeetkundig Studiebureau bvba Foqué Jan, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, werd 
een aangepaste ontwerpbundel opgemaakt voor de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 

Dorpsstraat-Kebbinglei;  
 
De werken worden geraamd op € 530.904,79 incl. btw, te vermeerderen met de kosten verbonden 
aan de nutsuitbreidingen (inclusief openbare verlichting). 
 
Een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten tussen het IVA Innova en de mede-eigenaar in 
zitting van de gemeenteraad van 26 juni 2018. 

 
Gelet op de raming voor de werken zal de opdracht worden gegund bij openbare procedure.  
Volgende wetgeving is van toepassing bij deze procedure, of ligt aan de basis hiervan: 

 Wet van 17 juni 2016 – Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 

 Koninklijk Besluit van 18 april 2017 – Koninklijk Besluit plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, met inbegrip van alle latere wijzigingen. 
 Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (gewijzigd door het K.B. van 22 juni 2017) – 

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met inbegrip van alle 
latere wijzigingen.  

 Wet van 17 juni 2013 (gewijzigd door de Wet van 16 februari 2017) – Wet betreffende 
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, met inbegrip van alle latere 
wijzigingen. 

 

Het college van burgemeester nam kennis van het ontwerpdossier in zitting van 7 augustus 2020. 
 

Adviezen - argumenten 

Het aangepaste, finale ontwerpdossier werd opgesteld in nauw overleg met de betrokken diensten 

en instanties en afgestemd op de omgevingsvergunning. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

In het meerjarenplan werd volgende budgetsleutel voorzien voor de realisatie van de verkaveling : 
MJP000130 / ARK 2240007 / BV 0610 / Actie AC 000050.  Hierop zullen de nodige budgetten 
worden voorzien.  Een vastlegging (en visum financieel beheerder) is nog niet van toepassing; dit 
is pas noodzakelijk na de aanbestedingsprocedure, bij het voorstel tot gunning van de aannemer.   

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine 

Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, Ronald 

Somers, Ilse Lenvain, Eddy Bevers 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan het aangepast ontwerpdossier voor de wegenis- en rioleringswerken in 
het kader van de verkaveling Dorpsstraat-Kebbinglei. 
 
Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen verder te gelasten met de uitvoering van deze 
overeenkomst. 
 
 

IVA Innova 

5. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel Appeldonkstraat 283 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Sedert geruime tijd heeft de NV Allspan Belgium met zetel A. Meersmansdreef 50 te 2870 Puurs en 

ondernemingsnummer 0454.206.359 haar eigen activiteiten aan de Appeldonkstraat 283 

stopgezet. 
 
De laatste jaren werd het bedrijfspand aan derden verhuurd. 
 
Afgelopen jaar werd beslist het bedrijfspand en aanhorige grond te koop te stellen. 
 

Bij de samenstelling van het dossier werd opgemerkt dat op het perceel Willebroek 1ste afdeling 
sectie A nr.442/L (Appeldonkstraat 283) nog een deel van de oude gedempte bedding 
‘Appeldonkbeek’ gelegen is . 
 
Dit deel heeft geen kadastraal nummer en behoort nog steeds tot het openbaar domein van de 
gemeente Willebroek. 
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Feiten en context 

 
Het restperceel ‘oude gedempte bedding Appeldonkbeek’ is volledig omsloten door het kadastraal 
perceel Willebroek 1ste afdeling sectie A nr.442/L (Appeldonkstraat 283) in eigendom van de firma 
Allspan Belgium NV. 

 
Het restperceel is zonder nummer en gelegen in openbaar domein. 
 
Na opmeting wordt voornoemde restperceel gelegen Willebroek 1ste sectie A zn. (na prekadastratie 
gekend als Willebroek 1ste afd. sectie A nr 1078/A/P0000) “Lot 2” genoemd, aangeduid met blauwe 
kleur en met een gemeten oppervlakte van 85,39 m² op het plan opgemaakt door Studiebureau J. 
Vermeiren BV, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht d.d. 5 juni 2020.  

 
Dit restperceel is ingesloten en heeft geen nut tot het openbaar domein.  
 
Allspan Belgium NV met zetel A. Meersmansdreef 50 te 2870 Puurs en ondernemingsnummer 
0454.206.359, eigenaars van het grotere perceel Appeldonkstraat 283, vraagt aan het IVA 

INNOVA-Gemeente de toelating om het voormelde restperceel te verwerven om het toe te voegen 

aan hun eigendom. 
 
De toevoeging van het restperceel stelt Allspan Belgium NV in de mogelijkheid haar bedrijfsgebouw 
en aanhorige grond voor vrij en onbelast te verkopen. 
 
 
Juridische grond 

 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 
 
Adviezen – argumenten 

 

Overwegende dat voornoemde restperceel ‘oude gedempte bedding Appeldonkbeek’ volledig 
omsloten is door het kadastraal perceel Willebroek 1ste afdeling sectie A nr.442/L (Appeldonkstraat 
283) in eigendom van de firma Allspan Belgium NV. 
 
Dit perceel heeft geen nut meer tot het openbaar of privaat domein van de gemeente. 

 
De toevoeging van voornoemd restperceel (Lot 2) aan het kadastraal perceel Willebroek 1ste 
afdeling sectie A nr.442/L (Lot 1) zal ten goede komen aan de herontwikkeling van het 
bedrijfsgebouw met aanhorige grond gelegen Appeldonkstraat 283. 
 
Na desaffectie zal voornoemde restperceel “Lot 2” genoemd gelegen Willebroek 1ste sectie A zn. 
(na prekadastratie gekend als Willebroek 1ste afd. sectie A nr 1078/A/P0000), aangeduid met 

blauwe kleur en met een gemeten oppervlakte van 85,39 m² op het plan opgemaakt door 
Studiebureau J. Vermeiren BV, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht d.d. 5 juni 2020, toebehoren 
tot het privaat domein van de Gemeente. 
 
De eigenaar van het omringende perceel Appeldonkstraat 283 (Lot 1), de NV Allspan Belgium, 

heeft zijn kandidatuur gesteld tot aankoop van voornoemde restperceel (Lot 2). 
  

De gemiddelde grondwaarde voor industrie-KMO gronden werd voor het jaar 2019 en 2020  
vastgesteld op +/-  € 145,00/m². 
 
Voorgesteld wordt om voor het gemeentelijk perceel gelegen Willebroek 1ste sectie A zn. (na 
prekadastratie gekend als Willebroek 1ste afd. sectie A nr 1078/A/P0000) genaamd ‘Lot 2’ en 
aangeduid met blauwe kleur en met een gemeten oppervlakte van 85,39 m² op het plan 

opgemaakt door Studiebureau J. Vermeiren BV, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht d.d. 5 juni 
2020, de waarde  te bepalen op € 12.381,55. 
 
De NV Allspan Belgium met zetel A. Meersmansdreef 50 te 2870 Puurs en ondernemingsnummer 
0454.206.359 ondertekende op 6 juli 2020 hiervoor een aankoopbelofte. 



10 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
De vergoeding van de grondoverdracht wordt bepaald op € 12.381,55. 
Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
Beleidsitem: 061 MJP000147 AC000047    Inkomsten uit restpercelen 

 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  Actie: AC000047 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 12.381,55 AR: 2600000 2020 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine 

Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, Ronald 

Somers, Ilse Lenvain, Eddy Bevers 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De raad besluit: 
 

Artikel 1 

goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie van een restperceel gelegen in het openbaar domein, 
Willebroek 1ste sectie A zn. (na prekadastratie gekend als Willebroek 1ste afd. sectie A nr 
1078/A/P0000) genaamd ‘Lot 2’ en aangeduid met blauwe kleur op het plan opgemaakt door 
Studiebureau J. Vermeiren BV, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht d.d. 5 juni 2020, dit met een 
gemeten oppervlakte van 85,39 m². 
 

Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een restperceel gelegen Willebroek 1ste sectie A zn. 
(na prekadastratie gekend als Willebroek 1ste afd. sectie A nr 1078/A/P0000) genaamd ‘Lot 2’ en 
aangeduid met blauwe kleur en met een gemeten oppervlakte van 85,39 m² op het plan 
opgemaakt door Studiebureau J. Vermeiren BV, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht d.d. 5 juni 
2020 , aan Allspan Belgium NV met zetel A. Meersmansdreef 50 te 2870 Puurs en 

ondernemingsnummer 0454.206.359, dit tegen de prijs van € 12.381,55. 
 
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. 
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6. Goedkeuring desaffectatie en verkoop restperceel tussen Kapellenboslaan 

en de Birrebeek 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
De nieuwe eigenaar van de woning gelegen Kapellenboslaan 88, de heer Ekrem Bekci, heeft aan 
het IVA INNOVA gemeld dat het perceel gelegen tussen zijn woning en het wandelpad langsheen 
de Birrebeek (Bosbeek) door de vroegere eigenaar gebruikt en onderhouden werd. 

 
De heer Ekrem Bekci heeft de vraag gesteld of dit gebruik eventueel kan bevestigd worden door de 
verwerving (aankoop) van voornoemde perceel. 
 
Overwegende dat het restperceel ingesloten gelegen is tussen de woning Kapellenboslaan 88 en 

het wandelpad langsheen de Birrebeek (Bosbeek) is er geen inname van de zone aedificandi van de 
Birrebeek. 

 
 
Feiten en context 
 
Het restperceel is gelegen tussen de aangelande woning Kapellenboslaan 88 en het wandelpad 
langsheen de Birrebeek (Bosbeek), de zone aedificandi van de Birrebeek blijft intact. 

 
Het restperceel is zonder nummer en gelegen in openbaar domein. 
 
Na opmeting wordt voornoemde restperceel “Lot 1” genoemd gelegen Willebroek 2de afdeling sectie 
C zn. en aangeduid met rode omranding en dit met een gemeten oppervlakte van 60m² op het 
plan opgemaakt door Studiebureau Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek d.d. 5 
december 2019.  

 

Dit perceel heeft geen nut tot het openbaar domein.  
 
Het onderhoud en eventuele beplanting ervan op voornoemde perceel kan beter gebeuren door de 
eigenaars van aanpalend eigendom gelegen Kapellenboslaan 88. 
 
 

Juridische grond 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, gewijzigd. 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid art. 41, §1, 11°. 
 

 
Adviezen – argumenten 
 
Overwegende dat voornoemde resperceel door de vroegere eigenaar van de woning gelegen 

Kapellenboslaan 88 in gebruik werd genomen en onderhouden. 
 
Overwegende dat het restperceel ingesloten gelegen is tussen de woning Kapellenboslaan 88 en 

het wandelpad langsheen de Birrebeek (Bosbeek) 
 
Overwegende dat de zone aedificandi langs de Birrebeek behouden blijft. 
 
Dit perceel heeft geen nut meer tot het openbaar of privaat domein van de gemeente. 
 
Het onderhoud en eventuele beplanting ervan beter kan gebeuren door de eigenaar van aanpalend 

eigendom. 
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Na desaffectie zal voornoemde restperceel “Lot 1” genoemd gelegen Willebroek 2de afdeling sectie 

C zn. en aangeduid met rode omranding op het plan opgemaakt door Studiebureau Foqué Jan 
BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek d.d. op 5 december 2019, toebehoren tot het privaat 
domein van de Gemeente. 
 

De eigenaar van het aanpalende goed Kapellenboslaan 88, de heer Ekrem Bekci, heeft zijn 
kandidatuur gesteld tot aankoop van voornoemde restperceel (Lot 1). 
  
De grondwaarde voor restpercelen werd voor het jaar 2019 en 2020 bij diverse onbebouwde 
percelen vastgesteld op +/-  € 98,00/m². 
 
Voorgesteld wordt om voor het gemeentelijk perceel gelegen Willebroek 2de afdeling sectie C, ZN., 

genaamd Lot 1 en aangeduid met rode omranding op het plan opgemaakt door Studiebureau 
Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek d.d. 5 december 2019, dit met een 
gemeten oppervlakte van 60m², de waarde  te bepalen op € 5.880,00. 
 
De heer Ekrem Bekci ondertekende op 12 juni 2020 een aankoopbelofte. 

 

 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
De vergoeding van de grondoverdracht wordt bepaald op € 5.880,00. 
Deze vergoeding kan mede opgenomen worden in de desinvestering: 
Beleidsitem: 061 MJP000147 AC000047    Inkomsten uit restpercelen 
 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer :  Datum :   

Beschikbaar krediet:  Actie: AC000047 Dienstjaar 

Vast te leggen: € 5.880,00 AR: 2600000 2020 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 

 

Artikel 1 
goedkeuring te verlenen aan de desaffectatie van een restperceel gelegen in het openbaar domein, 
Willebroek 2de afdeling sectie C, ZN., genaamd lot 1 en aangeduid met rode omranding op het plan 
opgemaakt door Studiebureau Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek d.d. 5 
december 2019, dit met een gemeten oppervlakte van 60m². 

 
Artikel 2 
goedkeuring te verlenen aan de verkoop van een restperceel, gelegen Willebroek 2de afdeling 
sectie C, ZN., genaamd Lot 1 aangeduid met rode omranding op het plan opgemaakt door 
Studiebureau Foqué Jan BVBA, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek d.d. 5 december 2019, met 
een gemeten oppervlakte van 60m², aan de heer Ekrem Bekci wonende Kapellenboslaan 88 te 
2830 Willebroek, dit tegen de prijs van € 5.880,00. 

 
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. 
 
 

7. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan V2014/0005 - verkaveling 

Bezelaervelden 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 12 februari 2015 werd een vergunning verleend voor het verkavelen van gronden gelegen 
Bezelaervelden – V2014/0005 -  4de afd Blaasveld. sectie B percelen 303/r2, 303/k, 302/r, 304/d, 
744/a, 744/b, 301/y2, 336/m, 358/a3, 358/b3 en B358/c3.   
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Feiten en context 

In dit dossier was voorzien in de aanleg van nieuwe wegenis.  De gemeenteraad hechtte daarom in 
zitting van 26 augustus 2014 goedkeuring aan de zaak der wegen / wegguitrustig en rooilijn 
V2014/0005.   
 

Juridische grond 

De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, 119, 119bis en 135.   
 
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

Tijdens de uitvoering van de wegeniswerken werd de boorsteen anders aangelegd dan 
oorspronkelijk voorzien.  De weg is maximum 20 cm smaller geworden dan voorzien was op het 

ontwerpplan/uitvoeringsplan.  Dit wil zeggen dat de rooilijn zich maximum 20 cm meer naar de as 
van de weg situeert en dat er een nieuw rooilijnplan dient vastgesteld te worden.   
 

De te wijzigen rooilijn sluit aan op de bestaande rooilijn ter hoogte van de Mercuriusstraat, 
Uranusstraat en Bezelaervelden. 
 
In zitting van 28 febuari 2020 besliste het College van burgemeester het volgende: 
“Artikel 1  
Kennis te nemen van het wijzigende rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 
07/3715 – opgemaakt door studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 

Scherpenheuvel.   
Artikel 2  
Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.” 
 
Conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen werd door het college van burgemeester 
en schepenen van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 een openbaar onderzoek met 

uitgebreide aankondiging georganiseerd.  

 
Er werden door de Deputatie, het Departement MOW en de vervoersmaatschappij De Lijn geen 
specifieke adviezen verleend die aanleiding zouden geven tot wijziging van voorgestelde definitieve 
vaststelling van het dossier ‘wijzigend rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 
07/3715 – opgemaakt door studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 
Scherpenheuvel’. 

 
Er werden tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 geen 
bezwaarschriften ontvangen. 
 
In zitting van 21 augustus 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
 
“Artikel 1 

Het dossier ‘wijzigend rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 07/3715 – 
opgemaakt door studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 Scherpenheuvel’ voor 
definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen”. 

 
Een aangepast rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 07/3715 – opgemaakt door 
studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 Scherpenheuvel wordt nu ter defintieve 
vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.   

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit 
 
Artikel 1 

Het wijzigende rooilijnplan V2014/0005 d.d. 14/02/2020 met referentie 07/3715 – opgemaakt door 
studiebureau Hosbur BVBA – Diestsestraat 175 te 2370 Scherpenheuvel definitief vast te stellen. 
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de publicatie van de definitieve 
vaststelling op de gemeentelijke website en aanplakking bij het gemeentehuis en ter 
plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de nieuwe, gewijzigde of verplaatste 

rooilijn. 
 
 

8. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnen Willebroek Stad - buurtweg nr. 

32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 
 
In Willebroek Stad zijn heel wat oude buurtwegen gelegen.  Voorliggend dossier betreft het 
gedeeltelijk afschaffen van de buurtwegen nrs. 32, 34, 35 en 36.  

 
 
Feiten en context 
 
Gedeeltes van de af te schaffen buurtwegen zijn gelegen binnen de toekomstige projectzones van 
SM Volkshuisvesting.  
 

De af te schaffen buurtwegen hebben geen dienst meer. Ze zijn grotendeels bebouwd of ingericht 

als tuin.  
  
Ook zal er een desaffectatie plaatsvinden van het doodlopende gedeelte van de Begoniastraat.  
 
De straten Wipstraat en Doelstraat zullen ook verdwijnen uit het gemeentelijk wegenregister.   
 

 
Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  

 
 
Adviezen – argumenten 
 
Gedeeltes van de buurtwegen zijn gelegen in het projectgebied “Willebroek-stad” van de  

Volkshuisvesting.  
Dit is de onderliggende reden voor de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen.  

 
Het gebied voor afschaffing strekt zich verder uit dan het projectgebied.  Zo worden de gedeeltes 
van de buurtwegen gelegen tussen de Ringlaan- Constant Broeckmeyerstraat en de 
Breendonkstraat afgeschaft.  
  
Dit gebied is volledig ontwikkeld. De buurtwegen zijn dan ook niet meer toegankelijk.  Ze lopen 
voornamelijk door bebouwd gebied, door woningen, tuinen en door basisschool De Tovertuin.   
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Door het projectgebied zal er eveneens een desaffectatie plaatsvinden van de straten Wipstraat en 

Doelstraat. Ook het doodlopende gedeelte van de Begoniastraat zal ophouden te bestaan. Dit ten 
gevolge van het project van Volkshuisvesting.  
 
Onderstaand worden de wijzigingen per buurtweg omschreven:   

 
1. Buurtweg nr. 32 

Buurtweg nr. 32 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 32 strekt zich 
uit van aan de Breendonkstraat tot aan de Ringlaan.  
  

  
situering gedeelte buurtweg nr. 32  
  

 
situering gedeelte buurtweg nr. 32  
  

 
luchtfoto 
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uittreksel uit atlas der buurtwegen 

 
2. Buurtweg nr. 34 

 
Buurtweg nr. 34 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 34 strekt zich 

uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de Ringlaan.  
  

  
situering buurtweg nr. 34       luchtfoto 
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uittreksel uit atlas der buurtwegen 
 

3. Buurtweg nr. 35 
 
Buurtweg nr. 35 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 35 strekt zich 
uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de aansluiting met buurtweg nr. 34.  
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situering gedeelte buurtweg nr. 35  
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luchtfoto            uittreksel uit atlas der buurtwegen 
  
 

4. Buurtweg nr. 36  
 

Buurtweg nr. 36 heeft een breedte van 3m.  Het gedeelte af te schaffen buurtweg nr. 36 strekt zich 
uit van aan de Constant Broeckmeyerstraat tot aan de Ringlaan.  
 

 
situering gedeelte buurtweg nr. 36 
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uittreksel uit atlas der buurtwegen  
 
 
In zitting van 24 april 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

 
“Artikel 1 
 Kennis te nemen van het dossier ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 
36’ gelegen te Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658 – opgemaakt door 
studiebureau Foqué Jan BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek.   
 

  
 :  luchtfoto   
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Artikel 2  

Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    
 
Conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen werd door het college van burgemeester 
en schepenen van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 een openbaar onderzoek met 

uitgebreide aankondiging georganiseerd.  
 
Er werden door de Deputatie, het Departement MOW en de vervoersmaatschappij De Lijn geen 
specifieke adviezen verleend die aanleiding zouden geven tot wijziging van voorgestelde definitieve 
vaststelling van het dossier ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36’ 
gelegen te Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658.  
 

Er werden tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 geen 
bezwaarschriften ontvangen. 
 
In zitting van 21 augustus 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
 

“Artikel 1 

Het dossier ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36’ gelegen te 
Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658 – opgemaakt door studiebureau Foqué Jan 
BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad 
voor te leggen”. 
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

 
NVT 

Besluit: Unaniem 

De raad besluit 
 
Artikel 1 

Het ontwerpplan ‘wijzigend rooilijnplan buurtwegen nr. 32, nr. 34, nr. 35 en nr. 36’ gelegen te 

Willebroek Stad d.d. 24/02/2020 met referentie W0658 – opgemaakt door studiebureau Foqué Jan 
BVBA – Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek definitief vast te stellen.   
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de publicatie van de definitieve 

vaststelling op de gemeentelijke website en aanplakking bij het gemeentehuis en ter 
plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de nieuwe, gewijzigde of verplaatste 
rooilijn. 
 
 

9. Definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

In het RUP Willebroek Centrum de dato 21/02/2013 werd de realisatie van een plein voor de Sint 
Niklaaskerk voorzien. 
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Feiten en context 

Voor de inplanting van een nieuwe gebouwen is op dit moment nog steeds de rooilijn vastgesteld in 
“Provinciale rooilijnplan van Groot-Klein Willebroek” ref 1000-242-0003-0001 goedgekeurd de dato 
22/06/1922 van toepassing. 

Een aanpassing van de rooilijn dringt zich, op dit om juridische problemen te vermijden. 

Voorgesteld word de rooilijn in overeenstemming te brengen met het  RUP Centrum de dato 
21/02/2013. 

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  

 

Adviezen - argumenten 

Om deze voorziene rooilijn (plein Sint Niklaaskerk) uit het RUP Centrum te realiseren, en het plein 
te creëren wordt een rooilijnplan opgemaakt. 

Het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat” met referentie W0481, opgemaakt 
door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek de dato 

04/05/2020 zal de rooilijn aanpassen in overeenstemming met het RUP Centrum. 

Af te schaffen deel Rooilijn in gele kleur aangeduid (lijnstukken 1-6-5 en 18-9-14-15-7) en de 
nieuwe Rooilijn in rode kleur aangeduid (lijnstukken 1-2-3-4-5 en 18-11-17-7). 
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In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

“Artikel 1 
Kennis te nemen van het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat” met 

referentie W0481, opgemaakt door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 
128 te 2830 Willebroek de dato 04/05/2020.  
 
Artikel 2  
Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    

 

Conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen werd door het college van burgemeester 

en schepenen van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 een openbaar onderzoek met 
uitgebreide aankondiging georganiseerd.  

Er werden door de Deputatie, het Departement MOW en de vervoersmaatschappij De Lijn geen 
specifieke adviezen verleend die aanleiding zouden geven tot wijziging van voorgestelde definitieve 
vaststelling van het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat”.  

Er werden tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 geen 

bezwaarschriften ontvangen. 

In zitting van 21 augustus 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

“Artikel 1 
Het dossier “Rooilijnplan Torenstraat - A. Van Landeghemstraat” met referentie W0481, opgemaakt 
door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek de dato 
04/05/2020 voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen”. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Punt wordt verdaagd naar een volgende zitting. 

 
 

10. Definitieve vaststelling wijziging Rooilijn Dijlelaan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op de site de Schalk is momenteel de 1ste fase van het Huis van de Vrije Tijd in opbouw. 
 
Voor de elektriciteitstoevoer van project HVT op deze site is de oprichting van een nieuwe HS-

cabine noodzakeljk.. 
 

Feiten en context 

Voor de inplanting van een nieuwe HS-cabine werd een perceel gelokaliseerd langsheen de 
Dijlelaan, deel van een groot gemeentelijk privaat perceel 1ste afdeling sectie A nr.596/A. 
 
Het geselecteerd perceeltje met oppervlakte van 44,36 m² genoemd “Lot-OD” op het Opmetings- 

en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance BV, 
Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 14/04/2020, zal in de toekomst naar het openbaar 
domein geaffecteerd worden. 
 
Voor de toevoeging tot het openbaar domein van voornoemd perceel dient ook de Rooilijn van de 
Dijlelaan gewijzigd te worden.  

 

Juridische grond 

Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
Het decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.  
 

Adviezen - argumenten 

Voor de toevoeging van het voornoemde perceel “Lot-OD” aan het openbaar domein moet de 
rooilijn aangepast worden. 
 
Af te schaffen deel Rooilijn in blauwe kleur aangeduid (lijnstuk A-D) en de nieuwe Rooilijn in rode 
kleur aangeduid (lijnstukken A-B, B-C en C-D) bakenen het perceel  “Lot-OD” af. 
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In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  

 
“Artikel 1 
Kennis te nemen van het dossier “ Opmetings- en Rooilijnplan” met referentie 2020.01/14, 
opgemaakt door Drawings Assistance BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 
14/04/2020.  
 

Artikel 2  

Het dossier ter voorlopige vaststelling voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad”    
 
Conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen werd door het college van burgemeester 
en schepenen van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 een openbaar onderzoek met 
uitgebreide aankondiging georganiseerd.  
 

Er werden door de Deputatie, het Departement MOW en de vervoersmaatschappij De Lijn geen 
specifieke adviezen verleend die aanleiding zouden geven tot wijziging van voorgestelde definitieve 
vaststelling van het dossier “ Opmetings- en Rooilijnplan” met referentie 2020.01/14”.  
 
Er werden tijdens het openbaar onderzoek van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 geen 
bezwaarschriften ontvangen. 
 

In zitting van 21 augustus 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen het volgende:  
 
“Artikel 1 

Het dossier “Opmetings- en Rooilijnplan” met referentie 2020.01/14 “ Opmetings- en Rooilijnplan” 
met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 
Hulshout de dato 14/04/2020 voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen”. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 
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Besluit: Unaniem 

De raad besluit: 
 
Artikel 1 

Het Opmetings- en Rooilijnplan met referentie 2020.01/14, opgemaakt door Drawings Assistance 
BV, Ceulemansstraat 10 te 2235 Hulshout de dato 14/04/2020 definitief vast te stellen.  
 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de publicatie van de definitieve 
vaststelling op de gemeentelijke website en aanplakking bij het gemeentehuis en ter 
plaatse, minstens aan het begin- en eindpunt van de nieuwe, gewijzigde of verplaatste 

rooilijn. 

 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

11. Kennisname besluit van de burgemeester evenement buitengewoon 

kamperen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2020 verleende aan Hilde Groenweghe voor 
Natuurinvest, Konijnestraat 178B te 1602 Vlezenbeek, toelating tot het organiseren van 
“Buitengewoon Kamperen” in het Mattenstraatje (tussen Rupel en Bocht, Zeilclub en Kasteel) van 1 
juli tot en met 30 september 2020, mits het opvolgen van de veiligheidsvoorwaarden en van de 
geldende coronamaatregelen. 

 

Feiten en context 

Overwegende dat door Hilde Groenweghe voor Natuurinvest, Konijnestraat 178B te 1602 
Vlezenbeek, een aanvraag werd ingediend tot het mogen organiseren van “Buitengewoon 
kamperen” in de Mattenstraatje (tussen Rupel en Bocht, Zeilclub en kasteel) en dit van 1 juli tot en 
met 30 september 2020, waarvoor door het college van burgemeester en schepenen toelating werd 
gegeven in zitting van 3 juli 2020. 
 
Overwegende dat meer dan 75 opeenvolgende dagen gekampeerd wordt op een terrein en 

bijgevolg de bepalingen van het decreet van 5 februari 2016 dienen te worden nageleefd. 
 
Overwegende echter ook dat aanvullende lokale reglementering onverminderd van kracht blijft; 
 
Overwegende dat krachtens artikel 189 van de ABP gemeente Willebroek het behoudens 
vergunning van de burgemeester verboden is op het hele grondgebied van de gemeente en op 

iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een 
tent, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.  
 
Overwegende dat krachtens artikel 4 van bijlage 5 ‘watervlakte de bocht en watersportbaan de 
Hazewinkel’ bij de ABP gemeente Willebroek zwemmen niet is toegestaan op het domein 
Hazewinkel, met name op het watervlak en/of zijn aanhorigheden (met uitzondering van vergunde 
sportactiviteiten) en dat het verboden is om er te kamperen en barbecue te houden. 

 
Overwegende dat krachtens artikel 2 van bijlage 5 ‘watervlakte de bocht en watersportbaan de 
Hazewinkel’ bij de ABP gemeente Willebroek de toegang tot het domein verboden is vanaf 1 uur na 
zonsondergang tot 1 uur voor zonsopgang. 
 
Overwegende de adviezen van de veiligheidsdiensten en de veiligheidscel; 
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Overwegende dat het daarom noodzakelijk was bij hoogdringendheid een bestuurlijk besluit met 

extra veiligheidsvoorschriften op te maken. 
 

Juridische grond 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, art. 133 betreffende de bevoegdheden van de burgemeester en 

art. 135 betreffende de bevoegdheden van de gemeenten in het algemeen; 
 
Gelet op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, inzonderheid artikel 
4,1° en 4, 2° (hierna : decreet van  februari 2016) 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63 betreffende de 
bevoegdheden van de burgemeester; 

 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen ; 
 

Gelet op het sectoraal veiligheidsprotocol terreinlogies inzake COVID-19 van 8 juni 2020;  
 

Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek van 14 december 2016 
en latere wijzigingen (hierna: ABP gemeente Willebroek), inzonderheid artikel 189 en bijlage 5 
‘watervlakte de bocht en watersportbaan de Hazewinkel’; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juli 2020 waarbij aan 
Hilde Groenweghe voor Natuurinvest, Konijnestraat 178B te 1602 Vlezenbeek, toelating werd 
verleend tot het organiseren van “Buitengewoon Kamperen” in het Mattenstraatje (tussen Rupel en 

Bocht, Zeilclub en Kasteel) van 1 juli tot en met 30 september 2020, mits het opvolgen van de 
veiligheidsvoorwaarden en van de geldende coronamaatregelen. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het bestuurlijk besluit van de burgemeester van 16 juli 2020 
houdende het evenement “Buitengewoon Kamperen”.  

 
 

12. Politieverordening van de burgemeester van 29 juli 2020 betreffende 

aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

 

Feiten en context 

Overwegende dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een exponentiële 
evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19; 
 

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht overdraagt van mens op mens, dat 
de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en neus. 
Het coronavirus COVID-19 komt via druppeltjes terecht in de lucht, op voorwerpen en op 
oppervlakken en wie deze druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen 
binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus; 
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Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking 

tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd; 
 
Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij verschillende 
opeenvolgende ministeriële besluiten een aantal dringende maatregelen werden genomen om de 

verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ter bescherming van de openbare 
gezondheid; 
 
Overwegende dat het gemiddeld dagelijkse aantal besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames en 
overlijdens ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vervolgens gestaag afnamen, waardoor de 
maatregelen voor het hele land verder werden versoepeld; 
 

Overwegende dat sinds midden juli 2020 het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 
opnieuw exponentieel toeneemt en dat het aantal besmettingen het snelst en sterkst stijgt in de 
provincie Antwerpen; 
 
Overwegende dat naar aanleiding van deze exponentiële stijging van het aantal besmettingen in de 

provincie Antwerpen en met het oog op het indijken van de verdere toename ervan, de gouverneur 

van Antwerpen, bovenop de federale maatregelen een aantal bijkomende maatregelen afkondigde 
die opgenomen werden in de politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 ; 
 
Overwegende dat gemeenten en steden deze maatregelen overeenkomstig artikel 23 van het 
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juli 2020, 

verder kunnen verfijnen en verstrengen; 
 
Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de 
bezoekers en inwoners van Willebroek in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren; 
 
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID- 19 

met zich meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en bezoekers van 

Willebroek; 
 
Overwegende dat bijkomende lokale maatregelen derhalve dringend en noodzakelijk zijn ; 
 
Overwegende dat grotere bijeenkomsten niet alleen in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in 

open lucht, een reëel gevaar vormen voor de verdere verspreiding van het  coronavirus COVID-19 
en recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen met het 
coronavirus COVID-19 het gevolg is van feesten en evenementen waar veel personen samenkomen 
met elkaar en waar er verschillende generaties aanwezig zijn, waardoor deze tijdelijk dienen te 
worden verboden dan wel in aantal dienen te worden beperkt om de verdere verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 op het grondgebied van Willebroek te beperken; 
 

Overwegende dat kermissen en brocante- of rommelmarkten druk bezochte plaatsen zijn, hetgeen 
de kans op het gelijktijdig samenkomen van veel bezoekers op eenzelfde plaats vergroot, en naar 
aanleiding van deze evenementen oppervlakken bovendien ook veelvuldig worden aangeraakt door 
verschillende personen, wat het risico op verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 
verhoogt en waardoor deze evenementen tijdelijk dienen te worden verboden; 

 
Overwegende dat het krachtens artikel 1 van de politieverordening van de gouverneur van 

Antwerpen van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus 
COVID-19, verboden is om zich in de gemeente Willebroek op het openbaar domein te begeven 
tussen 23.30 u en 6.00 u, met uitzondering van essentiële, niet uitstelbare verplaatsingen om 
dringende medische redenen, van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie. 
Ter facilitering van de naleving van dit verbod en met het oog op de beperking van de verdere 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 in de gemeente Willebroek, is het noodzakelijk dat niet 

alleen de inrichtingen behorende tot de horecasector verplicht dienen te sluiten om 23u, maar dat 
deze verplichting eveneens geldt voor andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen in de 
gemeente Willebroek. Op die manier wordt de verplaatsing van personen van inrichtingen 
behorende tot de horecasector naar andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen na 23u 
maximaal vermeden; 
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Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat  intensieve lichaamsbeweging in sportfaciliteiten het 

risico op besmettingen kan vergroten, en het in de huidige epidemiologische toestand noodzakelijk 
is om alles in het werk te stellen om dit risico zoveel mogelijk te beperken, waardoor gebruik van 
de douches en kleedkamers in de sportinfrastructuren tijdelijk wordt verboden; 
 

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op vlak 
van de openbare gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers van de 
gemeente Willebroek en de bijeenkomst van de gemeenteraad niet kan worden afgewacht; 
 
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen gelezen 
met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 30 juni houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te beperken, zoals gewijzigd bij 

ministerieel besluit van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de maatregelen in deze verordening moeten worden samen gelezen met de 
bepalingen opgenomen in de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en latere 

wijzigingen; 

 

Juridische grond 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°; 
  
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63; 
 
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juli 2020, 
inzonderheid artikel 10 en artikel 23; 
 
Ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
belast met Buitenlandse Handel, inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van lokale 
maatregelen; 
 

Politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 betreffende aanvullende 
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
 
Algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek, artikel 216 e.v.; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester betreffende 
aanvullende lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 bij 
hoogdringendheid: 
 

Artikel 1.  
In afwijking van artikel 11 §4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is het organiseren en 
het bijwonen van evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor 
het publiek, en wedstrijden verboden op het volledige grondgebied van de gemeente Willebroek, 
met uitzondering van de reeds vergunde zomerbars mits naleving van de door de federale en 
provinciale overheid opgelegde modaliteiten die van toepassing zijn op de inrichtingen die behoren 

tot de horecasector. 
 
Artikel 2.  
Het organiseren of bijwonen van kermissen en brocante- of rommelmarkten is verboden op het 
volledige grondgebied van de gemeente Willebroek. 
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Artikel 3.  

In afwijking van artikel 11 § 3 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is het bijwonen van 
burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, de collectieve uitoefening van   de   eredienst
 en   de   collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, alsook van de 

activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging beperkt tot maximaal 50 
personen. 
 
Artikel 4.  
In afwijking van artikel 14 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is de collectieve 
uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet confessionele morele 

dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch levensbeschouwelijke vereniging, evenals 
de individuele bezoeken van gebouwen der eredienst en van gebouwen bestemd voor de openbare 
uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening, op het grondgebied van de gemeente 
Willebroek slechts toegestaan met maximaal 50 personen per gebouw. 
 

Artikel 5.  

Alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen die zich bevinden op het grondgebied van de 
gemeente Willebroek moeten worden gesloten om 23u. Op gemotiveerd verzoek kan de 
burgemeester hierop afwijkingen toestaan. 
 
Artikel 6.  
Het gebruik van douches en kleedkamers van sportinfrastructuren is verboden op het hele 
grondgebied van de gemeente Willebroek. 

 
Artikel 7.  
Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking 
ervan en dit voor een termijn van vier weken.  
 
Artikel 8.  
Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen Willebroek wordt de opdracht 

gegeven om het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd. 

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de in dit besluit voorgeschreven 
maatregelen wordt aan de Lokale Politie Mechelen - Willebroek de opdracht gegeven om op kosten 
en risico van de exploitant tot uitvoering over te gaan. 
 
Artikel 9.  

Het niet naleven van de maatregelen bevolen bij deze verordening wordt bestraft  
met een administratieve sanctie zoals voorzien in artikel 4, §1 van de wet van 24 juni 2013 
betreffende de ·gemeentelijke administratieve sancties en artikel 217 en volgende van de 
algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek. 
 
Artikel 10.  
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website. 

 
Artikel 11.  
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op 
haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur van 
Antwerpen en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten. 

 
Artikel 12.  

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, 
een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel 
worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 
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13. Opheffing verordening 29 juli 2020: Politieverordening van de burgemeester 

van 13 augustus 2020 betreffende aanvullende lokale maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

Overwegende dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een exponentiële 
evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19;  

 
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht overdraagt van mens op mens, dat 
de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en neus. 
Het coronavirus COVID-19 komt via druppeltjes terecht in de lucht, op voorwerpen en op 
oppervlakken en wie deze druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen 

binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus;  
 

Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking 
tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd;  
 
Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij verschillende 
opeenvolgende ministeriele besluiten een aantal dringende maatregelen werden genomen om de 
verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ter bescherming van de openbare 

gezondheid;  
 
Overwegende dat het gemiddeld dagelijkse aantal besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames en 
overlijdens ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vervolgens gestaag afnamen, waardoor de 
maatregelen voor het hele land verder werden versoepeld;  
 
Overwegende dat het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in de provincie 

Antwerpen nog steeds groot blijft;  

 
Overwegende dat naar aanleiding van deze exponentiële stijging van het aantal besmettingen in de 
provincie Antwerpen en met het oog op het indijken van de verdere toename ervan, de gouverneur 
van Antwerpen, bovenop de federale maatregelen een aantal bijkomende maatregelen afkondigde 
die opgenomen werden in de politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 ;  

 
Overwegende dat naar aanleiding van een eerste evaluatie op 05 augustus van  de 
politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de 
strijd tegen het coronavirus COVID-19 de gouverneur van Antwerpen de politieverordening van de 
gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus COVID-19 een eerste keer bijstuurde;  

 
Overwegende dat, door de voortdurende dagelijkse evaluatie en de verbeterde contactopsporing en 
communicatie-uitwisseling hierover,  er inmiddels heel wat meer informatie, meer kennis, meer 
gegevens en cijfers beschikbaar zijn die het toelaten maatregelen meer op maat en fijnmaziger te 
beslissen; 

 
Overwegende dat de gouverneur van Antwerpen, op 12 augustus 2020  een nieuwe 

politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-
19 besliste, deze maatregelen meer op maat en fijnmaziger zijn;  
 
Overwegende dat gemeenten en steden deze maatregelen overeenkomstig artikel 23 van het 
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juli 2020, 
verder kunnen verfijnen en verstrengen;  

 
Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen, en de gezondheid van de 
bezoekers en inwoners van Willebroek in het bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren; 
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Overwegende dat ik als burgemeester, door de voortdurende dagelijkse evaluatie en de verbeterde 

contactopsporing en communicatie-uitwisseling hierover,  inmiddels ook over heel wat meer 
informatie, meer kennis, meer gegevens en cijfers beschik die het me toelaten ook als 
burgemeester maatregelen meer op maat en fijnmaziger te beslissen; 
 

Overwegende dat de maatregelen opgenomen in mijn verordening van 29 juli 2020 betreffende 
aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 niet langer 
vereist zijn om de gezondheid van de bezoekers en de inwoners van Willebroek op een adequate 
manier te vrijwaren; 
 
Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen voor de inwoners en 
bezoekers van de gemeente Willebroek zou inhoudend dat ze onnodig zouden worden 

geconfronteerd met strenge maatregelen die niet langer aangewezen zijn door de verbeterde 
kennis en inzichten  en de bijeenkomst van de gemeenteraad derhalve niet kan worden afgewacht;  
 
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen gelezen 
met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 30 juni houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te beperken, zoals gewijzigd bij 

ministerieel besluit van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat de maatregelen in deze verordening moeten worden samen gelezen met de 
bepalingen opgenomen in de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 12 
augustus 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19;  
 
Overwegende de evaluatievergadering van de gemeentelijke crisiscel COVID-19 van 13 augustus 

2020. 
 

Juridische grond 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°; 
 
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63; 
   

Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juli 2020, 
inzonderheid artikel 10 en artikel 23; 
  
Ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
belast met Buitenlandse Handel, inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van lokale 

maatregelen; 
  
Politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 en latere wijzigingen 
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19;  
 
Algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek, artikel 216 e.v.; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester betreffende 
aanvullende lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 bij 
hoogdringendheid: 

 
Artikel 1.  
Huidige politieverordening heft de politieverordening van 29 juli 2020 betreffende aanvullende 
lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op. 
 
Artikel 2.  

Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking 
ervan.  
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Artikel 3.  

Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website.  
 
Artikel 4.  
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op 

haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de gouverneur van 
Antwerpen en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten. 
 
Artikel 5.  
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, 
een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie 

van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

14. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 

decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Corona bon 
  
In verband met de communicatie betreffende de Corona-cadeaubon, was 

er persoonlijk (per sms) contact met de bevoegde Schepen, maar stellen wij alsnog de vraag hoe 
de Corona-cadeaubon werkt voor de inwoners van Willebroek en daarbuiten. Uit navraag 
bij twee (ondertussen meerdere) Willebroekse handelaars blijkt dat er onvoldoende communicatie 
is geweest betreffende de werking ervan. Enkel een brief waarin beschreven stond dat de mensen 
vanaf 1 juli hun bon konden inwisselen en dat de handelaar deze kan inruilen bij “Willebroek 
Winkelhart” en/of de gemeentelijke administratie van onze gemeente. Aldus onze bronnen.  
  

We citeren uit de communicatie met de Schepen: ...dat als je de bon bij X hebt gespendeerd, is het 
niet meer dan logisch, dat je die enkel terug kan spenderen bij X. Einde citaat. 
Nu blijkt dat er (aldus onze bron en burgers) , die in het algemeen een mooi bedrag gespendeerd 
hebben en die ook overtuigd waren dat deze bon, (en zo blijkt ook op het gemeentehuis 
bij het inruilen van je bon; waar je dan een foldertje krijgt met deelnemende zaken) vrij kon 
uitgegeven worden met een aftelsysteem bij een handelaar naar keuze. Daar wringt nu net de 
onduidelijkheid en blijkt er geen keuze te zijn... 

  
Onze vragen: 

1) Heeft het bestuur na de invoering reeds vragen gekregen van handelaars en burgers betreffende 
de werking van de bon? 
  
2) Kan u vandaag uitleggen hoe het systeem werkt en vervolgens communiceren naar de 

handelaars en de burgers?  
  
  
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 
decreet lokaal bestuur. 

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

 

Zwarte Piet in Willebroek 
  
Enkele weken geleden barste de commotie rond “ Zwarte Piet” en “roetpiet” weer los. Zowel in het 
nieuws als op sociale media kwam dit thema weer veel aan bod en het valt op hoezeer een 

minderheid deze culturele beperking wenst in te voeren en Zwarte Piet definitief uit onze culturele 

beleving wil bannen. Nadat wij vorig jaar reeds kennis konden nemen van het feit dat het 
gemeentepersoneel en hun kinderen roetpieten mocht aanschouwen tijdens het Sinterklaasfeest 
voor het gemeentepersoneel, mochten wij hopen dat dit een eenmalig feit was. 
  
Onze vragen: 
1) Draagt het gemeentebestuur de gedachte dat Zwarte Piet met een zwarte huidskleur een 

racistisch gegeven is?  
2) Zal het gemeentebestuur bij de organisatie feesten met betrekking rond Zwarte Piet en 
Sinterklaas, roetpieten of Zwarte Pieten met zwarte huidskleur promoten, aanbevelen, afraden of 
verplichten?  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 

Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 
decreet lokaal bestuur. 

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

Skatepark 

  
Ondertussen ben ik de tel kwijt, maar alweer moet ik het punt agenderen rond een sport die niet 
enkel stiefmoederlijk behandeld wordt in onze gemeente, het begrip “negeren” is beter op zijn 
plaats.  Een aantal skaters uit onze gemeente klagen reeds jaren de volstrekte verwaarlozing van 

het gemeentelijk skatepark aan en toen ik bij het agenderen van de problemen enkele jaren 
geleden geconfronteerd werd met een totaal gebrek aan visie werd het snel duidelijk dat de 
herstellingen met een beperkt budget werden doorgevoerd. Veilig is het skatepark nooit geweest 
en het onkruid stond enkele weken geleden alweer hoger dan een meter. Een petitie werd recent 
aangegrepen om het bestuur eindelijk tot inzicht te brengen en de aandacht te geven aan de 
reeds jarenlang populaire sport.  
  

Onze vraag: 
1) Kan er eindelijk een onderhoudsplan opgemaakt worden betreffende het skatepark en kan er na 
de opmaak een terugkoppeling gebeuren naar de raadsleden? 
2) is er na jarenlang nadenken een visie ontwikkeld betreffende mijn reeds gestelde vraag 
betreffende de inplanting van een nieuw en veilig skatepark? De site De Schalk werd in overweging 
genomen… 

  
  
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 
Veronique De Wever, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het 
decreet lokaal bestuur. 

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

Straatracers 
  
In de aanloop van de zomerperiode brachten wij onze bezorgdheid naar voor betreffende de 

Willebroekse straatracers. Een aantal ingrepen werden ingevoerd, maar blijken het probleem niet 
op te lossen en zelfs te verleggen naar andere straten binnen het centrum. Wij zijn van mening dat 
ondanks de reeds genomen maatregelen een versnelling hoger moet gegaan worden, alvorens er 

doden vallen. In de stad Menen heeft men het goed begrepen en wenden ze alle middelen aan om 
de wegpiraten uit het verkeer te halen. De oproep tot actieve deelname van burgers en een 
effectief beleid van nultolerantie werd doorgevoerd waardoor een lijst van 24 patsers in het oog 
wordt gehouden en de eerste wagen ligt reeds aan de ketting bij de opmaak van dit punt.  
  
Onze vraag: 

Welke bijkomende maatregelen gaat het bestuur ondernemen, of zijn reeds genomen om 
dit wangedrag eindelijk aan banden te leggen, naast de reeds genomen maatregelen die niet het 
gewenste effect hadden? 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

De 12 werken van Willebroek 
 
We zitten nog steeds in volle Coronacrisis.  
Met veel poeha werden – in het kader van het bestrijden van de gevolgen daarvan – door het 

Gemeentebestuur de “12 werken van Willebroek” aangekondigd: een instrument om de ruim 1.3 
mio euro die werden vrijgemaakt - door Willebroek en door de Vlaamse overheid voor Willebroek – 
zo efficiënt mogelijk te besteden. Een deel van die middelen is hoe dan ook voorbestemd voor het 
verenigingsleven. 
Op geen enkele wijze wordt de Gemeenteraad op de hoogte gehouden – laat staan betrokken – bij 
de verdeling van deze middelen. Af en toe vernemen we via de pers dat de ene of andere 
maatregel werd beslist, zonder dat we daarvan de impact kennen, laat staan het kader waarin deze 

dan passen. 



36 

We zijn nu op een moment gekomen dat de werking van vele verenigingen voorzichtig opnieuw 

wordt opgestart, rekening houdende met de haast dagelijks wijzigende coronamaatregelen en -
protocollen. 
Een werking die moet opstarten in de grootste financiële onzekerheid: gaan sponsors nog steunen? 
Gaan we activiteiten kunnen organiseren om de broodnodige financiële middelen te vergaren om 

de werking van de vereniging te kunnen betalen? 
En wat weten die verenigingen vandaag over de ondersteuning die ze vanwege de gemeente 
kunnen/mogen verwachten: niets! Helemaal niets. 
 
Onze vraag:  
Wanneer komt er eindelijk duidelijkheid over de steun die het verenigingsleven in zijn globaliteit en 
per sector – jeugd, cultuur en sport in het bijzonder - vanwege de gemeente gaat mogen 

ontvangen? 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

 

Schaf de belasting op automatische verdelers (op z’n minst gedeeltelijk) af (en 

vervang ze desnoods door een belasting op gsm-masten en -pylonen) 

 
We zitten nog steeds in volle Coronacrisis.  
Op z’n minst een bijzonder moeilijke periode voor onze lokale middenstand. De Coronabon is een 
bijzonder mooi initiatief om hen te ondersteunen. Al waren er onder ons die ook voor de Coronabon 
al maximaal in eigen gemeente kochten natuurlijk … 
In 2020 hebben 9 gemeenten een reglement dat ertoe strekt om automatische verdelers te 
belasten (Balen, Bilzen, Bredene, Lommel, Menen, Oudsbergen, Sint-Pieters-Leeuw, 
Vorselaar en Willebroek). Deze 9 gemeenten verwachten inkomsten uit deze belasting tussen 

2.310 euro en 18.000 euro (geraamde inkomsten boekjaar 2021). Voor alle duidelijkheid: deze 
belasting bracht in 2018 in Willebroek … euro op. 
Onze belasting op automatische verdelers treft naast automaten met frisdrank (Koksijde belastte 
tot voor kort bijvoorbeeld alleen drankverdeelautomaten), snoepgoed (Menen belast bijvoorbeeld 

alleen automaten die 
frisdrank en snoepgoed aanbieden), brood en sigaretten ook hoeveautomaten. 
Een gemeente die automaten met hoeveproducten wil vrijstellen van haar belasting op automaten, 

kan dat maar moet die vrijstelling motiveren. 
Bredene belast bijvoorbeeld geen automaten die uitsluitend basisvoedingsmiddelen aanbieden, 
vanuit het idee dat die “een nuttig alternatief vormen voor het klassieke winkelaanbod en daarom 
ook niet nodeloos ontraden moeten worden”. Onder basisvoedingsmiddelen begrijpt de gemeente: 
graanproducten, aardappelen, groenten, fruit, melk- en sojaproducten, vlees, vis, eieren, 
eiwitvervangende producten (type tofu, e.a.) en water. 

 
Onze fractie stelt voor om ook in ons belastingreglement deze nuance aan te brengen. 
Indien men het mogelijke financiële verlies wenst te compenseren kan men steeds een belasting 
invoeren op   
De omzendbrief over de gemeentefiscaliteit van 15 februari 2019 wijst erop dat een specifieke 
belasting op gsm-masten en -pylonen vanwege hun landschapsverstorende karakter botst met het 
gelijkheidsbeginsel, maar dat het wel mogelijk is om gsm-masten en -pylonen te belasten in het 

kader van een meer algemene belasting op masten en pylonen vanwege hun 
landschapsverstorende karakter. Deze belasting bestaat trouwens in al de ons omringende 
gemeenten (met uitzondering van Boom) en ze raakt de lokale middenstand niet (en ze brengt 
ruim meer op). 
 
Onze vraag: 
Is de meerderheid daarmee akkoord? 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Aanhoudende (geur- en geluids)overlast in de omgeving van de Ten Bergstraat 

 
Dit dossier brachten wij eerder op deze Raad. 
Er werd ons toen geantwoord – kort samengevat – dat dit dossier door de milieudienst en de dienst 
RO werd opgevolgd en dat er een aantal (gerechtelijke) procedures lopende waren …  
We zijn nu maanden verder en we vernemen van de buurtbewoners dat er weinig of geen 

verbetering is vast te stellen. 
Geurhinder blijft; geluidsoverlast blijft. 
 
Onze vraag: 
Graag een stand van zaken in dit dossier. 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Free Wifi 

 
In april 2019 heeft de gemeente Willebroek een voucher of subsidie ontvangen van 15000 euro om 
wifi-apparatuur te laten installeren op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, 
overheidsgebouwen waar nog geen gratis wifi beschikbaar is. 
 
Graag had ik van de schepen vernomen wat zijn concrete plannen zijn om de publieke in-en 

outdoor wifinetwerken in onze gemeente uit te bouwen in de komende jaren. 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

JH perron 4 

 
Eind 2019 stopte de trein van Jeugdhuis Perron 4 aan “De Leste halte”. Het bestuur zette de 
werking stop. Aan het begin van deze legislatuur was het de bedoeling dat er op de site de Schalk 
ruimte voorzien werd in functie van de jeugdhuiswerking van Perron 4. De huidige situatie maakt 

deze  invulling onzeker. Ook zijn er nog enkele zaken waar duidelijkheid over moet verschaft 
worden. 
 
Onze vragen: 
Klopt het dat JH perron 4 nog steeds geen werkingssubsidies gekregen heeft voor het jaar 2019? 
Wat gebeurt er met het materiaal van het jeugdhuis, aangezien het pand al gesloten is sinds 22 
december? 

Zijn er ondertussen nog stappen ondernomen om jongeren samen te brengen om een nieuwe 
werking op de been te brengen? 

Komt er een nieuw Jeugdhuis? 
Zoniet, is er ondertussen al een traject op poten gezet wat de precieze invulling van de ruimte voor 
de jeugd op de site de schalk gaat worden? 
  

 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Dierenwelzijnsplan 

 
In de jaarrekening die we recent hebben ontvangen konden we vaststellen dat er nog geen 
dierenwelzijnsplan is opgemaakt.  
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Via de Provincie Vlaams Brabant kan elke gemeente een Label Diervriendelijke Gemeente 

ontvangen door de beginselverklaring te ondertekenen die op de website staat. Het kan een 
leidraad zijn in de opmaak van het dierenwelzijnsplan. 
Ook een dierenwelzijnsraad kan hierbij deel van uitmaken. 
Deze raad adviseert het bestuur over het gemeentelijke beleid voor dierenwelzijn. 

 
Onze vragen: 
Wat zijn de plannen van het bestuur om het dierenwelzijn in onze gemeente te verbeteren? 
Gaat het College een dierenwelzijnsraad oprichten? 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Subsidie consumptiebudget voor kwetsbaren gezinnen 

 
Via onze vertegenwoordigers in het BCSD kregen we te horen dat tijdens hun vergadering van 11 
augustus het consumptiebudget op de agenda stond. Het voorstel was om dit budget (300 euro) 
toe te kennen via de Willebroekse Kadobon wegens tijdsdruk. 
Los van het feit dat de Willebroekse Kadobon een goed initiatief is, vinden wij deze bon hier echter 
totaal ongeschikt voor. Als je gaat kijken naar de deelnemende handelaars, zijn er slechts 4 
handelaars die voedingsmiddelen verhandelen. (incl. dan nog een keten die enkel pralines 

verkoopt.) 
Wanneer men deze vergelijkt met Puurs en Bornem, kunnen we enkel vaststellen dat daar meer 
primaire voedingswinkels deelnemen aan de bon-actie. 
 
Onze vraag: 
Kan er, In tegenstelling tot wat men beweert omwille van de hoogdringendheid, nog een alternatief 
uitgewerkt worden voor deze gezinnen? 

  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Zorgsticker 
  
Vooral in het centrum hebben zorgverleners het vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Met 
het zoeken naar een parkeerplaats verliezen ze veel tijd die ze uiteraard beter aan de patiënt 
kunnen besteden. Met een zogenaamde ‘zorgsticker’ kunnen inwoners aangeven dat dokters, 
thuisverplegers en kinesisten wel even voor de garagepoort of oprit mogen staan, terwijl ze in de 

buurt een patiënt verzorgen. 
Op deze manier dragen we ons steentje bij voor een efficiënte werking van het zorgpersoneel in 
Willebroek. 
 
Kan het bestuur zich vinden in dit voorstel en het uitrollen in onze gemeente? 
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Hinkelpaden in Willebroek 
 

Zowel in Hemiksem als in Boom kan je de hinkelpaden spotten in het straatbeeld. Na een korte 
bevraging op Facebook zag ik dat heel wat Willebroekenaars dat ook willen zien in onze gemeente.  
 
Onze vraag: 
Wilt de meerderheid daar werk van maken?  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

CO2-meters  
 
Een tijdje geleden hebben we via de pers vernomen dat Marc Van Ranst aanraadt om in alle 
klassen CO2-meters te laten zetten. Hiermee kan gemeten worden of de kans op besmetting stijgt. 
Het gemeentebestuur dient in het belang van de volksgezondheid een vinger aan de pols te houden 
en heeft er alle belang bij om zijn schoolgaande bevolking gezond te houden. 
 

Onze vraag:  
Is de meerderheid bereid om dit in alle klassen van de scholen op het grondgebied van de 
gemeente te financieren?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Gemeentefusies  
  
Op 14 juli 2020 hebben we allemaal via de pers vernomen dat Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur Bart Somers een nieuw plan voor fusies heeft voorbereid. Om fusies aantrekkelijker te 
maken is er zelfs sprake van een grote schuldovername. 
 
Onze vragen: 
 
Is de meerderheid van plan om te fusioneren met een gemeente of stad? Zo ja, met wie? Mogen 
we het standpunt per fractie over fusioneren weten? 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Postbus saga 
 
In september 2019, januari 2020 en april 2020 is de verplaatsing van de tweede brievenbus in de 
Overwinningsstraat hier aan bod gekomen. 
April 2020 of vier maand geleden is dan geantwoord dat in samenwerking met bpost dit zou 
geregeld worden. 

Tot op heden is de toestand ongewijzigd. 
 
Heeft men nog steeds de tijd niet gevonden om hieraan gevolg te geven? 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Molenstraat saga 
 
Een dag vroeger dan aangekondigd in de pers en via website - maar niet aan de bewoners per brief 
gecommuniceerd - is de aannemer weeral op een bepaalde wijze met de verdere uitvoering van de 

werken begonnen (grondwaterverlaging), zodat het eerste deel volledig onder water gestaan heeft. 
Gevolg: bepaalde bewoners kunnen niet in of uit hun garage enz … zonder dat zij zich daarop 
hebben kunnen voorzien. 
Bovendien was er na korte tijd opnieuw een gaslek (de hoeveelste?) 
 
Zijn er ondertussen herstellingen aan woningen uitgevoerd ingevolge vroegere incidenten? 
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Verder is het kruispunt van de Molenstraat met de Mechelsesteenweg opnieuw opengelegd, 

waardoor de Mechelsesteenweg vanaf 19 augustus opnieuw voor een maand afgesloten is, terwijl 
er reeds andere verkeersproblemen zijn door de sluiting van onder andere de Brielenbrug, 
waardoor omleidingen niet evident zijn. 
Dit kruispunt was nog niet zo lang geleden in het kader van dezelfde werken geruime tijd 

afgesloten. 
 
Onze vragen: 
Waarom wordt er niet meer druk op de aannemer en de nutsmaatschappijen gelegd om één en 
ander beter op elkaar af te stemmen? 
Waarom wordt nu toegestaan dat de Mechelsesteenweg wordt afgesloten op een moment dat de 
Brielenbrug in Tisselt gesloten is voor alle verkeer en een deel van de verkeersstroom zich 

daardoor verplaatst heeft naar diezelfde Mechelsesteeweg? 
Kan een chronologisch overzicht worden gegeven van de evolutie van de werken en de opstapeling 
van problemen bij het project van de Molenstraat en zijn omgeving 
- welke communicatie is voor elk van de stappen in het project opgezet met de bewoners van de 
betrokken straten en in welke mate werd een aanspreekpersoon uit de omgeving uitgenodigd op 

de werfvergaderingen  

- de wetgeving op de overheidsopdrachten bevat verschillende bepalingen die het bestuur moeten 
toelaten druk te zetten op de aannemer om problemen op te lossen en zich aan termijnen te 
houden. Dat gaat van ingebrekestellingen tot de aanrekening van boetes.  
Welke stappen zijn concreet gezet en welke adviezen zijn door het studiebureau gegeven? 
 
 
Raadslid Nick Boeykens verlaat de vergadering. 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Marc De Laet, sp.a fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Fietsveiligheid saga 

 
In het verleden is dit reeds herhaaldelijk aangekaart samen met de aangebrachte signalisatie 
desbetreffend. 
Verder is er ook onveiligheid aan de fietsoversteekplaatsen. 
Regelmatig zijn er fietsongevallen op bepaalde zwarte punten voor fietsers. 

 
Onze vraag: worden de fietsongevallen afzonderlijk geregistreerd zodat zwarte punten in kaart 
kunnen worden gebracht? 
 
Bij de nieuwe aanleg schept men in bepaalde gevallen meer onveiligheid dan veiligheid en worden 
een aantal wettelijke bepalingen genegeerd. 

Van de kamikaze fietsstraat wanneer deze in omgekeerde richting in oorspronkelijke toestand 
diende afgelegd heeft men nu een bijzondere situatie gecreëerd op het kruispunt 
Heindonksesteenweg – Stuyvenbergbaan en dit werkelijk om iedereen te verschalken. 
Andere (schijn)oversteekplaatsen worden niet volledig weggewerkt en dan gebeuren er 
ongelukken. 
Verder staan de verkeersborden aan de oversteekplaatsen meestal niet op de juiste plaats en is er 
geen voorafgaandelijk aankondigingsbord. 

Soms worden er haaientanden met een minuscule omgekeerde driehoek aangebracht op een 
fietspaden en dit zelfs op ronde punten waar principieel de fietser voorrang heeft. 
 
Onze vraag:  wat is daar de bedoeling van?  
Anderzijds is er in het centrum van Willebroek op drukke uren sprake van minstens 100 
overtredingen (per uur) begaan door fietsers. 
Indien nodig zal onze fractie vaststellingen laten verrichten door een gerechtsdeurwaarder om dit 

te laten bevestigen. 
Een gerichte sensibiliseringsactie zou hier heel wat verandering  kunnen in brengen, wat al 
herhaaldelijk is gevraagd.  
Ook een wijziging van de situatie of aangepaste verkeerstekens kunnen hulp bieden maar dan 
dient er dringend een globale visie uitgewerkt. 
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Onze vragen:  

Is men zich bewust van de talrijke overtredingen op de verkeersregeling in het centrum en welke 
maatregelen gaat men treffen om er aan te remediëren? 
Wanneer kan men een globale visie verwachten over de aan te brengen verkeerssignalisatie voor 
fietsers op het grondgebied van de gemeente? 

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

GECORO 
Tijdens de gemeenteraad van 24 september 2019 stelde onze fractie al de vragen wanneer de 
GECORO voor het laatst samenkwam, wie de leden waren van deze gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening en wanneer die dan een volgende maal zou samenkomen? Schepenen Bradt 
en Spiessens verzekerden ons dat voor het participatiemoment van het project Blaasveld de 
GECORO zou worden bijeengeroepen. Ondertussen kregen we op de gemeenteraad onder meer 
toelichting van de Vlaamse Bouwmeester over het centrumproject en legde het college ons de visie 

Willebroek Centraal/Zuid en Kersdonk voor. De samenstelling zou ons ook worden bezorgd, maar 
dat gebeurde niet.  
 
Onze vragen blijven dezelfde als in september 2019: 
1. Wanneer kwam de GECORO voor het laatst samen?  
2. Wij zijn de leden van de GECORO?  
3. Wanneer zal de GECORO een volgende maal samenkomen?  

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Industriële ontwikkeling versus leefbaarheid 

 
Er was eens een kleine slagerij in Brussel die uitgroeide tot een marktleider in de verwerking van 

kipfilets. Dit bedrijf verhuisde naar Blaasveld-Willebroek, breidde sterk uit en werd de marktleider 
die gans België als afzetmarkt heeft. Respect hiervoor!  
 

Helaas is het bedrijf gelegen pal op de grens van een woonwijk waar huizen staan die lang voor 
2010 werden gebouwd. Door de omschakeling van koude naar warme bereidingen ondervinden 
buurtbewoners geluidshinder en geurhinder en maken ze zich zorgen omtrent de brandveiligheid.  
 
Omwille van de ligging vlakbij een woonzone op een terrein waarvoor geen RUP of BPA bestaat, is 
bijgevolg het gewestplan momenteel het enige bindende referentiekader. Dat is wettelijk gezien 

geen probleem, maar we weten allemaal dat zo’n gewestplan op sommige punten een verouderd 
planningsinstrument is.  
 
Het laat dus ruimte voor toenemende spanningen tussen buurtbewoners en het bedrijf. Die 
buurtbewoners zijn uiteraard niet tegen het bestaan van zo’n succesvol voedingsbedrijf, maar 
vragen wel terecht dat er ernstige inspanningen worden gedaan om de leefbaarheid van de wijk op 
peil te houden. Geluids- en geurhinder zijn milieuproblemen die een erg zware last zijn om te 

dragen.  
 
Dit dossier gaat collega’s dus over het evenwicht tussen leefbaarheid en industriële ontwikkeling. 
In dit dossier werd door het bedrijf eind 2019 een aanvraag tot regularisering van de uitbreiding 
ingediend.  
 
Op het bedrijfsterrein werden in het kader van de bedrijfsexpansie zonder vergunning bouwsels 

neergeplant waarvoor nadien een goedkeuring werd gevraagd en in één moeite wordt toelating 
gevraagd om het bedrijf met 500m² uit te breiden.  
 
In het kader van het openbaar onderzoek hebben buurtbewoners via verschillende 
bezwaarschriften kort voor de zomervakantie aan de gemeente  laten weten dat zij hiermee 
vanzelfsprekend niet akkoord gaan.  
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Dat spanningsveld is deels ontstaan door beslissingen in het verleden maar het wordt versterkt 

door wat vandaag aan uitbreidingsplannen vooropgesteld wordt in een context van gespannen 
verhoudingen.  
 
Onze fractie verwacht dat het college hierin een regisseursrol opneemt door de stukgelopen dialoog 

te organiseren en begeleiden. Het siert schepen Lenvain dat zij ons initiatief gevolgd is en een 
dialoog zal opzetten. We wensen haar alle succes en hopen dat dit tot een constructieve 
toenadering en duurzame oplossing mag leiden.  Toch blijven we met enkele vragen zitten:  
 
Onze vragen:  

1. Waarom neemt de gemeente niet pro-actief de regie in handen wanneer er sprake is van 
spanningen tussen leefbaarheid en industriële ontwikkeling?  

2. Hoe gaat dit college om met dergelijke “aanvragen tot regularisatie” waarbij het bestuur 
voor voldongen feiten wordt geplaatst?  

3. Welke gehomologeerde metingen werden op vraag van de gemeente uitgevoerd op basis 
waarvan de geluidshinder objectief kan worden vastgesteld? 

4. Hoe kijkt de gemeente naar klachten over geurhinder die in de beleving van de 

buurtbewoners zeer reëel zijn en die niet zouden bestaan indien de afstand tussen 

dergelijke bedrijven en woonzones niet zo klein zouden zijn?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Volwassen loofbomen in de Ten Bergstraat 
 
In de Ten Bergstraat in Blaasveld staan enkele grote decennia oude moeraseiken waarvoor een 
aanvraag werd gedaan om ze om te hakken in het kader van de aanleg van een bedrijfsparking 
voor een 100-tal voertuigen.  
 

De omgevingsaanvraag hiervoor liep (zoals wel vaker het geval is) pal in het midden van de zomer 
en was in te kijken tot 16/07. Hiertegen werd bezwaarschriften ingediend. Buurtbewoners wilden 

vermijden dat het weinige waardevolle groen in de buurt verloren ging.  
 
De betrokkenen werden niet over de uiteindelijke besluitvorming hieromtrent ingelicht. Dat moet 
wettelijk gezien ook niet, al is het ook niet verboden. Het zou ons bestuur sieren om indieners van 

bezwaarschriften te informeren over de besluitvorming aangaande constructieve vragen of 
voorstellen die hen worden gedaan door buurtbewoners.  
 
U hebt het al vaker van ons gehoord: grote bomen geven schaduw, als je ze omhakt kunnen ze 
geen CO² meer omzetten en wordt er dus meer warmte in de atmosfeer vastgehouden, sterker 
zelfs: alle in de boom opgeslagen CO² dreigt dan vrij te komen. Bovendien verdwijnt schaars 
natuurlijk erfgoed uit het straatbeeld om plaats te maken voor nog meer beton en grijs.  

 
Onze vraag:  
Worden die bomen gerooid zoals door het betrokken bedrijf gevraagd?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Patrimoniumstudie kern Blaasveld 

 
Onze fractie gaf op de gemeenteraad van april goedkeuring aan de toewijzing aan IGEMO voor een 

zgn.’Patrimoniumstudie’ in Blaasveld. Die kijkt naar een nieuwe invulling van de dorpskern met 
inbegrip van een aantal waardevolle historische gebouwen die een nieuwe bestemming krijgen. 
Groen stemde voor, op voorwaarde dat er serieus participatietraject zou worden opgezet: tijdig, 
grondig en transparant.  
 
Onze vraag naar de richting die het college met deze ontwikkeling uit wil werd toen door het 

college ontwijkend beantwoord. 
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Onze vragen: 

1. Krijgt deze gemeenteraad in het kader van de beoogde transparantie inzage in de 
startnota? 

2. Wie zijn de leden van “participatiegroep” en  wanneer komt die in actie?   
3. Wanneer voorziet het college verslag uit te brengen over de inbreng van die inspraak en 

wat daarvan in de aanbevelingen van de studie wordt meegenomen?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Burgerbevraging gemeente-stadsmonitor 
 
Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat haar bevolking denkt over haar gemeente of 
stad. Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te 
ondersteunen. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur de driejaarlijkse 

burgerbevraging “Gemeente-Stadsmonitor”. De resultaten van deze bevraging geven elk lokaal 
bestuur een uitstekend zicht op de staat van hun gemeente of stad.  
 
In 2018 verscheen de eerste Gemeente-Stadsmonitor met de resultaten van een burgerbevraging 
in alle Vlaamse gemeenten en steden. Van woensdag 9 september tot eind oktober 2020 zal het 
Agentschap Binnenlands Bestuur voor de tweede keer de inwoners van alle Vlaamse gemeenten en 
steden bevragen. De resultaten van deze nieuwe bevraging worden in juni 2021 op de website van 

de gemeente- en stadsmonitor bekend gemaakt.  
 
Medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang. De bevraging 
Gemeente-Stadsmonitor is een “unieke survey die in elke Vlaamse gemeente en stad op 
wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van 
het aantal personen die de vragenlijst invullen. 
 

Dit bestuur doet Willebroek groeien tot vandaag al bijna 27.000 inwoners. De moeite om de 
mening van die mensen te kennen!   

 
Onze vraag: 
Welke inspanningen plant het college om een sterke deelname van Willebroekse bevolking te 
waarborgen?  

 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Sanitaire toestand truckchauffeurs Blaasveld 

 
Deze foto’s genomen langs de Oostdijk, ter hoogte van waar een nieuwe industrieel 
gebouwencomplex wordt neergepoot, tonen flessen met menselijke urine en uitwerpselen. Hoe 
komen die daar?  
 

Ze zijn afkomstig van truckchauffeurs die zich geen andere manier kunnen bedenken om zich te 
ontlasten omdat ze klaarblijkelijk geen toegang hebben tot toiletten en wasgelegenheden in de 
bedrijven waaraan ze leveren.  
 
Iedereen die erlangs wandelt, is getuige van dit schromelijk gebrek aan hygiëne en fatsoen, een 
ambitieuze gemeente onwaardig.  
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Dit is niet alleen afstotend maar ook een gevaar voor het aantrekken van ongedierte en bacteriën.  

 

 
 

Onze vraag:  
Hoe lang nog vooraleer de gemeente van de betrokken bedrijven, aan wie die chauffeurs een 
dienst leveren, eist dat ze die truckers op een menswaardige manier laten werken door sanitaire 
voorzieningen en stromend water te voorzien?  
 
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Toegankelijkheid van buiten zwemwater 
 

Onze fractie vraagt een ernstige politieke discussie over de toegankelijkheid van open zwemwater. 
De nood is overduidelijk en zal niet afnemen in de toekomst. De mogelijkheden moeten ernstig 
worden onderzocht. De toegang tot open water kan niet worden voorbehouden aan mensen met 
een lidkaart van een watersportclub zoals nu het geval is geweest op ‘den Bocht’, de surf- en 

zeilput.  
 
Als deel van een hitteplan moet die toegankelijkheid bekeken worden  op zo’n manier dat mensen 

tijdelijk toegang krijgen tot open zwemwater en dat op een veilige manier. Ook hier vraagt onze 
fractie dat de gemeente de regie opneemt en in gesprek gaat met Sport Vlaanderen over de 
haalbaarheid van dergelijke tijdelijke maatregelen.  De behoefte aan zwemwater is zeer groot en 
zal dat ook blijven.  
 
Onze vraag:  
Is het college in afwachting van de zeer dure investering in een overdekt zwembad op het domein 

van Hazewinkel bereid om ernstig de mogelijkheid te onderzoeken om Willebroeks buitenwater 
veilig toegankelijk te maken op een voor de bevolking goedkope manier?  
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Mayors for peace 

 
Sinds donderdag 6 augustus wappert de Mayors for Peace-vlag aan het administratief centrum van 
de gemeente in de Pastorijstraat en dit tot 10 augustus. De vlag herinnert aan de slachtoffers van 
de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. “Het is een mooi moment om het vredesengagement 
van onze gemeente duidelijk kenbaar te maken. Want niets is belangrijker dan vrede”, zegt 
burgemeester Eddy Bevers in het Nieuwsblad. 

 
Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten dat pleit voor 
wereldwijde nucleaire ontwapening. Opgericht in 1982 telt de organisatie wereldwijd bijna 8.000 
steden in 164 landen. In België zijn 386 steden en gemeenten lid van het netwerk. En ook dus 
Willebroek.  
Het is mooi dat onze burgemeester hiermee in de pers komt en wij steunen zijn oprecht 

engagement hierin. Maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de N-VA in het federale parlement in 
januari van dit jaar een resolutie weggestemd heeft waarin precies werd gevraagd de kernwapens 
uit ons land te verwijderen en het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, dat dateert van 
juli 2017, te ondertekenen. 
Helaas: bij de stemming in de plenaire Kamer werd de resolutie weggestemd met 66 stemmen 
voor van socialisten, groenen, cdH, PVDA en DéFI. Er waren 74 tegenstemmen van N-VA, CD&V, 
Vlaams Belang en de liberalen. Tot daar de ambitie om de dreiging van kernwapens af te bouwen.  

Onze vraag:  
Behalve dit mooie gebaar met het uithangen van de vredesvlag, zijn de Willebroekse politieke 
fracties bereid een motie te steunen die aan federale verkozenen vraagt om opnieuw actief werk te 
maken van een dergelijke parlementaire resolutie?   
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Nieuwe website 

 
Eerder maakten we al de opmerking dat de website van de gemeente Willebroek echt wel 
gebruiksvriendelijker kan. Tijdens de gemeenteraad van 22 oktober 2019 stelden we dan ook de 
vraag wanneer de nieuwe website van de gemeente klaar zou zijn. Het zou tegen het van einde 
van maart 2020 worden. Wat wordt het einde augustus 2020? 
 
Onze vraag: 

Wanneer is de nieuwe website van de gemeente er?  
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Verkeersveiligheid schoolgaande jeugd 

 
Nog een week en het nieuwe schooljaar gaat weer van start. Vanaf 1 september zal het weer wat 
drukker worden in het verkeer. Zo zal de schoolgaande jeugd opnieuw intensief gebruik maken van 
de fietspaden, voetpaden en straten. Een hele tijd geleden konden ouders en grootouders , met 

wisselend succes, aangeven waar de knelpunten lagen op de weg van thuis naar school via de 
organisatie ‘Route2school’.  Op de site van ‘Route2 school’ kan je terugvinden dat de 
schoolroutekaart van onze gemeente binnenkort beschikbaar is. 
 Onze vragen: 
1.     Wanneer is de schoolroutekaart effectief beschikbaar?  
2.  Is daar een plan in tijd voorzien om de aangegeven knelpunten weg te werken? Hoe zal dit 
project nog verder verlopen? 

2.     Zijn er acties voorzien om de kinderen, tieners, ouders en grootouders te sensibiliseren voor 
hun gedrag, houding,… in het verkeer bij de start van het nieuwe schooljaar? 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Vervoersregio 

 
In april 2019 begon volgens schepen Spiessens ‘het echte werk’ betreffende de vervoersregio. Er 
werd na elke vergadering van die vervoersregio terugkoppeling beloofd in de commissie. Er hebben 
dus nog geen vergaderingen plaatsgevonden? Of worden ze toegelicht in de onbestaande 
verkeerscommissie? 

 
Onze vragen: 
1. Wat is de stand van zaken betreffende de vervoersregio?  
2. Zal verdere opvolging wel degelijk in de commissie gebeuren?  
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 

overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 
(de tekst wordt integraal  overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Intekenen bouwmeester scan 

 
In februari 2018 vroeg onze fractie tijdens de gemeenteraad al eens of onze gemeente intekende 
op de Bouwmeester Scan. We stelden toen naar aanleiding van de discussie omtrent de 
gemeentelijke verkaveling van de Kebbingen dat ‘het straks zo is dat de beschikbare woongrond in 
de gemeente volgestouwd is en we dan met de gebakken peren zitten: te weinig speelruimte en 
fietswegen vol auto’s voor kinderen, een gebrek aan sociale ruimte en te weinig plaats voor de 
auto voor anderen’. Wij drukten dan ook de hoop uit dat onze gemeente intekende op de 

BouwmeesterS can, de tool waarmee lokale besturen voor het grondgebied van hun gemeente een 
diagnose kunnen laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het 
oog op het duurzaam gebruik van de ruimte en het behalen van klimaatdoelstellingen. Destijds 
antwoordde de toen bevoegde schepen, Tineke Huyghe, dat dit omwille van ‘de beperkte 
aanwezigheden’ (op de dienst Omgeving, toen nog Ruimtelijke Ordening) niet kon.  

 
We zijn ondertussen tweeënhalf jaar verder, de dienst Omgeving heeft minder beperkte 

aanwezigheden, het college gaat in zee met de Vlaamse Bouwmeester voor het centrumproject én 
er staan tal van verkavelings- en bouwprojecten op de agenda. Maar de hitte neemt ook jaar na 
jaar toe; mensen zoeken schaduw en verkoeling, we hebben meer fietsinfrastructuur nodig en nog 
veel meer zaken die ruimte vragen.  
 
De Bouwmeester Scan is een tool waarbij een team van experten de ruimtelijke en beleidsmatige 
sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart brengt en een concrete agenda van projecten en 

ingrepen aanreikt. Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, 
gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en 
duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Wat Groen Willebroek 
betreft is het haast de studie der studies die je meteen bestelt om zicht te krijgen op de ruimtelijke 
toekomst van onze gemeente. 
 

Onze vraag: 

Is het college bereid in te tekenen op de Bouwmeester Scan, het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, het Departement Omgeving, de Vlaamse 
Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies 
en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten?  
  
 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

Plan met toegestane snelheden (zone 30/50) 
 

Op 18 december 2018 bevestigde schepen Spiessens op onze vraag de uitrol van de zone 30 in 
woonwijken en alleen belangrijke verbindingsstraten zouden nog tot de zone 50 behoren.  
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Op 24 september 2019 kwamen we hier nog eens op terug om te vernemen dat de laatste borden 

werden geplaatst. We vroegen toen ook of er een overzicht zou komen, schepen Spiessens 
verzekerde ons dat dit er in het voorjaar van 2020 zou zijn.  
 
Onze vraag: 

Is het overzichtsplan met de verschillende snelheden in straten en wijken al beschikbaar? Zo niet, 
wanneer zal het dat zijn?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Thierry Serrien, Groen fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur. 

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

 

Verkeerssituatie Oude Dendermondsestraat en inspraak 

 
Zowel naar aanleiding van de samenwerking met PIDPA/HidroRio bij de heraanleg van de 
Molenstraat als bij die van de Oude Dendermondsestraat en omgeving vroegen we met onze fractie 

in de commissie of in de gemeenteraad in hoeverre de bewoners werden geraadpleegd. Telkens is 
het antwoord ‘dat het maar om een heraanleg gaat en dat dus niet nodig is’.  
Nochtans zijn de bewoners van een buurt de specialisten die niet alleen bij een eenmalige tournee 
‘Buurt aan de beurt’ gehoord mogen worden. De heraanleg van de straat of de straten in een wijk 
is iets wat (hopelijk) maar eenmaal om de zoveel decennia gebeurt. Het is dan ook de uitgelezen 
kans om eventuele verbeteringen aan te brengen waarbij de bevindingen van de specialisten dito 

buurtbewoners van belang zijn.  
 
Zo blijkt ook uit de heraanleg van de Oude Dendermondsestraat, de Gezondheidsstraat en een deel 
van  Westzavelland. Buurtbewoners hadden al verschillende keren melding gemaakt van de 
ongezonde verkeerssituatie in hun straten, met veel (te snel) sluipverkeer en de bijhorende 
verkeersonveiligheid. Ze maken ook gewag van een praktisch probleem dat makkelijk kan worden 
opgelost.  

We vinden met Groen Willebroek dat deze buurtbewoners steekhoudende voorstellen doen, die 
blijkbaar ook breed gedragen zijn. Het voorstel om van heel de Westdijk een eenrichtingsstraat te 
maken (richting Tisselt) vinden we trouwens ook uiterst interessant in het verlengde van de vraag 

van inwoners van deze straat om er een fietsstraat van de te maken. Indien het verkeer vanuit 
Tisselt langs de De Blockstraat en de Tisseltsesteenweg wordt gestuurd, komt er meteen flink wat 
ruimte vrij om een oplossing te bieden voor het veel te smalle fietspad langs de Westdijk naar 
Tisselt; je kan als het ware een fietsostrade creëren. En in de feiten gaat het inderdaad alleen over 

sluipverkeer dat de route naar Willebroek langs daar neemt, terwijl de inwoners van de wijk rond 
Westzavelland bereid zijn om te rijden.  
 
Onze vragen: 
1. Is het college bereid om op de constructieve voorstellen van de specialisten van hun wijk in te 
gaan en van de Gezondheidsstraat, een deel van Westzavelland en de Westdijk een 

eenrichtingsstraat te maken?  
2. Is het college bereid voortaan bij elke ‘heraanleg’ van riolen en straten een buurtbevraging te 
organiseren?  
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Bouwen en wonen 

Lokale economie 

15. Gemeentelijk subsidiereglement voor tijdelijk vergunde overdekte terrassen 

van horecazaken omwille de coronacrisis 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en 
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

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

Motivering 

Om de uitbraak van COVID-19 (coronavirus) in te dijken zijn er federaal en provinciaal 

maatregelen van toepassing. Deze coronacrisis treft onze maatschappij en mensen maar ook de 
lokale economie in onze gemeente. Enerzijds hadden we graag de timing van ‘de 12 Werken’ 
gevolgd maar anderzijds zijn hierin een aantal zaken precair te noemen waardoor het zinvol is om 
deze subsidie als maatregel te nemen. Het is de doelstelling om ook horecazaken in onze gemeente 
te ondersteunen en letterlijk meer ruimte te geven in deze coronatijd. Eén van de uitgewerkte 

steunmaatregelen om de in Willebroek vergunde horeca-inrichtingen, met als hoofdactiviteit 
restaurant en café, te helpen in deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte 
terrasconstructies te vergunnen waar het kan. Het gemeentebestuur wil, door het toekennen van 
een subsidie, de horeca die uitgebaat wordt op haar grondgebied ondersteuning bieden, meer 
bepaald voor de vergunde horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, de 
mogelijkheid aanbieden een veilig concept van overkapte terrasconstructie te realiseren. En is het 
opportuun om op dit moment deze ondersteunende/stimulerende subsidiemaatregel te nemen. 

 

Voorgeschiedenis 

Sinds half maart is onze maatschappij en onze lokale economie in de greep van COVID-19. De 

coronatijd heeft ook de Willebroekse horecazaken in moeilijke tijden gebracht, zelfs moeten sluiten 
tot en met 7 juni 2020. De Nationale Veiligheidsraad besliste op 3 juni 2020 dat de horeca vanaf 
maandag 8 juni terug mag openen mits enkele voorwaarden. In het ministerieel Besluit van 5 juni 
worden onder meer volgende voorwaarden vooropgesteld: terrassen en openbare ruimten worden 

georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met 
respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden; ... 
Het gemeentebestuur heeft met tijdelijke (corona)terrasvergunningen toezeggingen gedaan aan de 
horeca-inrichtingen zodat tijdelijk de openbare ruimte, mits vergunning en waar het kan, mag 
ingenomen worden als terras om de kans te geven tijdelijk uit te breiden en minstens evenveel 
bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Met vergunningen voor overdekte 

terrasconstructies op de ‘coronaterrassen’ krijgen vergunde restaurants en cafés de mogelijkheid 
tijdelijk uit te breiden of te spreiden, mits vergunning en waar het kan.  
 

Feiten en context 

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis met de zeer snelle verspreiding van COVID-19 

(coronavirus) werd sinds 13 maart 2020 in ministeriele besluiten beslist om dringende maatregelen 
te nemen, die ondertussen verstrengd en opnieuw versoepeld werden, en weer verstrengd bij een 

tweede golf, zelfs op provinciaal niveau door de gouverneur. De maatregelen werden getroffen om 
de verspreiding van de besmettingen tegen te gaan, dit ter bescherming van de openbare 
gezondheid. Deze maatregelen beogen de bescherming van de gezondheid van iedereen in ons 
land, momenteel zelfs strikter in de provincie Antwerpen. De prioritaire doelstelling van deze 
maatregelen is de bescherming van de volksgezondheid. Door de coronacrisis zijn ook horecazaken 
door de overheid verplicht om de deuren te sluiten. De heropening was pas op 8 juni 2020 een feit, 
doch onder strikte voorwaarden. De gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx legde 

eveneens strikte voorwaarden op aan horeca-inrichtingen in haar besluit van 29 juli 2020 en latere 
wijzigingen.  
 
De definitie en voorwaarden voor een tijdelijk vergunde overdekte terrasconstructie is van 
belang om veiligheidsredenen.  
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De homologatie van een veilig overkapt terrasconcept begint met kennis van zaken waarbij de 

overkapte terrasconstructie door een professioneel en ervaren verhuurder/bouwer naar keuze van 
de horecazaak moet geïnstalleerd worden. De gehele terrasconstructie zal gehomologeerd 
genoemd worden als deze door de bouwer geattesteerd is inzake stabiliteit, brandveiligheid, 
inclusief conform is aan de uitgereikte coronaterras-vergunning en de overkapping. 

 
Het voorzien van een impulssubsidie die Willebroekse horecazaken oproept om tijdens deze 
moeilijke periode extra initiatieven te creëren en hun overlevingskansen kunnen ondersteunen. 
M.a.w. een corona-subsidie wordt gegeven aan een horeca-inrichting, met als hoofdactiviteit 
restaurant en/of café, vergund en gevestigd in Willebroek en beschikt over een tijdelijke 
vergunning voor een coronaterras en de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. Deze 
constructie kan voor een maximum periode van 120 dagen geplaatst worden om redenen van 

omgevingswetgeving (vervat in de tijdelijke vergunning). De subsidie wordt berekend aan de hand 
van een factuur (huur) van een professioneel bouwer van de overkapte constructie met een 
maximum periode van 4 x 30 dagen (cfr. de geldende regelgeving inzake 
omgevingsvergunningen). De maximum 120 dagen worden gesubsidieerd aan 0,60€/m²/dag zoals 
de huurprijs op de factuur weergeeft en met een maximum van het factuurbedrag (exclusief de 

BTW).    

 

Juridische grond 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Decreet lokaal bestuur 22 december 2017; 
Gelet op het meerjarenplan2020-2025, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2020; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
Gelet op de collegebeslissingen inzake de vergunningen voor tijdelijke coronaterrassen en de 

tijdelijke vergunningen voor de gehomologeerde overkapte terrasconstructies; en de regelgeving 
inzake omgevingsvergunningen; 
Gelet op de gemeenschappelijk Algemene Bestuurlijke Politieverordening gemeente Willebroek, 
gemeenteraad van 16 december 2014 en latere wijzigingen; 
Gelet op het terrassenreglement bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2013; 
Gelet op het ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken 

en latere wijzigingen; 
 

Adviezen - argumenten 

De subsidiemogelijkheid werd afgetoetst bij de handelsvereniging Willebroek Winkelhart en UNIZO 
afdeling Willebroek en kon op positieve reacties rekenen. 
De oproep van UNIZO Vlaanderen om zelfstandige ondernemers, inclusief horeca, bij te staan en 

waar kan initiatieven te ondernemen om hen door deze moeilijke periode te helpen. Onze 
gemeente volgt het pad zoals andere steden en gemeenten dit ook doen, evenals van de Vlaamse 
overheid die ook een hele reeks steunmaatregelen heeft uitgewerkt. De lokale ondernemers in de 
horeca zijn ernstig getroffen en lijden ernstige schade door de strenge coronamaatregelen van de 
hogere overheid die een ernstige impact hebben op het dagelijks doen en laten van mensen en op 
het economische leven. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

De gemeente voorziet een minimum noodfonds van één miljoen euro in ‘de 12 werken van 

Willebroek’, hiervan is er ook een deel te voorzien in het ondersteunen van de lokale economie 
(inclusief horeca). De raad dient hiervoor te beslissen om deze uitgave te voorzien in de 
aanpassing van het meerjarenplan in 2020. 
 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad besluit goedkeuring te geven aan het hierna vermelde reglement inzake de 
ondersteunende maatregel via een subsidie van de kostprijs voor de huur van een gehomologeerde 
overkapte terrasconstructie voor vergunde coronaterrassen in de Willebroekse horeca. Binnen het 
bedoelde budget van ‘de 12 werken van Willebroek’ en binnen het door de gemeenteraad 
goedgekeurde meerjarenplan met op het budget staande kredieten, waar nodig door aanpassing 

van de meerjarenplanning 2020. 
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1  
Dit reglement heeft de doelstelling om horecazaken in onze gemeente te ondersteunen en letterlijk 
meer ruimte te geven in deze coronatijd. Het gemeentebestuur heeft toezeggingen gedaan zodat 
tijdelijk openbare ruimte, mits vergunning, mag ingenomen worden als terras om de kans te geven 

minstens evenveel bezoekers te kunnen ontvangen als voor de coronacrisis. Het project van 
uitbreiding met tijdelijke coronaterrassen werd aangevuld met de mogelijkheid van een tijdelijk 
overkapte terrasvergunning voor vergunde restaurants en cafés, ook voor horecazaken die (nog) 
geen vergund terras hebben. Eén van de uitgewerkte steunmaatregelen om de horeca te helpen in 
deze moeilijke periode is de mogelijkheid om tijdelijke overkapte constructies te vergunnen waar 
het kan.  
Het gemeentebestuur wil door het toekennen van deze subsidiemaatregel de vergunde horeca-

inrichtingen met als hoofdactiviteit restaurant en/of café, die uitgebaat wordt op haar grondgebied, 
stimuleren en ondersteuning bieden én de mogelijkheid aanbieden een veilig en gehomologeerd 
concept van overkapte terrasconstructie te realiseren.  
 
Artikel 2 

De subsidie heeft enkel de bedoeling een tijdelijk vergunde overkapte constructie van een corona-

terras te subsidiëren en wordt uitgekeerd aan de horeca-inrichting die vergund is als 
restaurant en/of café met vestigingsplaats te Willebroek.  
 
Artikel 3 
Onder een gehomologeerd concept van overkapte terrasconstructie wordt verstaan: elke door een 
professionele en gespecialiseerde onderneming geattesteerde overkapping, die aan alle 
veiligheidsvoorschriften inzake stabiliteit en brandveiligheid voldoet, waarbij risico’s voor de 

gebruiker zoveel mogelijk uitgesloten worden. Zowel de overkapte terrasconstructie als het 
coronaterras dienen te voldoen aan de voorwaarden van de uitgereikte vergunningen. 
 
Artikel 4 
De subsidie kan maximum toegestaan worden voor 120 dagen per kalenderjaar (cfr. de geldende 
regelgeving inzake omgevingsvergunningen) en de einddatum van de verleende vergunningen. De 
subsidiëring wordt begrensd op 0,60 euro per dag per m² van het vergunde terras én met als 

absolute maximum het bedrag van de door de horeca-inrichting betaalde factuur voor de 

overkapping, exclusief BTW.  
 
HOOFDSTUK II. PROCEDURE 
 
Artikel 5 

De noodzakelijke (tijdelijke) vergunningen en de eenmalige corona-subsidie voor een tijdelijk 
overkapte terrasconstructie dienen te worden aangevraagd bij de daartoe bestemde dienst lokale 
economie van het gemeentebestuur van Willebroek, Pastorijstraat 1. 
 
Artikel 6 
De subsidie kan aangevraagd worden volgens onderstaande procedure: 
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de horeca uitbater op het daartoe bestemde formulier 

ingediend bij de gemeente Willebroek, dienst lokale economie.  
- Bij het dossier dient de factuur voor de huur van de gehomologeerde overkapping bijgevoegd 

te worden samen met het betaalbewijs.  
- De aanvraag dient te gebeuren ten laatste op de vervaldag van de verleende vergunning van 

de gehomologeerde overkapte terrasconstructie. De aanvraag is pas ontvankelijk als alle 

dossierstukken vóór deze datum ingediend werden.  
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren binnen de 2 maanden na de indiening van het 

subsidiedossier. 
 
Artikel 7 
Na advies van de betrokken gemeentelijke diensten zullen niet voorziene gevallen door het college 
van burgemeester en schepenen beoordeeld worden.  
 

Artikel 8 
De uitbaters van de horecazaken verbinden zich ertoe alle door de bestuurlijke overheden 
opgelegde coronamaatregelen en protocollen strikt toe te passen. 
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Artikel 9 

Er zal geen uitbetaling gebeuren van de subsidies aan ondernemingen die in ontbinding zijn of die 
ontbonden zijn. De uitbaters mogen om recht te hebben op de subsidie geen veroordelingen 
opgelopen hebben (coronaovertredingen, geen vervallen schuld aan de gemeente, …). 
 

Artikel 10 
De Horeca-inrichting kan en mag geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere 
gemeentelijke of andere kanalen. Ten onrechte uitgekeerde subsidies worden steeds door het 
gemeentebestuur teruggevorderd. 
 
HOOFDSTUK III. INWERKINGTREDING EN DUURTIJD 
 

Artikel 11  
Dit besluit treedt in werking na de goedkeuring voor de gemeenteraad en de publicatie op de 
gemeentelijke website.  
 
Artikel 12 

Dit subsidiereglement loopt tot en met 31 december 2021. 

 
 

Wonen 

16. Volkshuisvesting Willebroek - Schriftelijke Algemene Vergadering 2020 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, en 
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur. 

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

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Door Volkshuisvesting Willebroek cvba wordt ons bestuur met een schrijven, ontvangen op 11 
augustus 2020, uitgenodigd voor de schriftelijke Algemene Vergadering van 8 september 2020. 
 
Gelet op de heropflakkering van het Corona-virus heeft de directie van Volkshuisvesting beslist om 
in 2020 een schriftelijke Algemene Vergadering te organiseren. De mogelijkheid tot het houden van 
een schriftelijke Algemene Vergadering is voorzien in het Wetboek der vennootschappen en 

verenigingen.  
 

Feiten en context 

Punten op de agenda: 
1. Akteneming van het proces-verbaal van de Algemene vergadering van 27 mei 2019 

(zie bijlage) 
2. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het 

dienstjaar 2019, het bijzonder verslag m.b.t. het toezicht op het sociaal oogmerk van 

de vennootschap en de klachtenrapportering 2019. 
3. Kennisname van het verslag van de commissaris-revisor en goedkeuring van de 

jaarrekening 2019: 
i. balans na winstverdeling 
ii. resultatenrekening 

iii. toelichting 
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris 
5. Ontslag en benoeming bestuurders 
6. Indexering bedrag zitpenning bestuurders 
7. Varia 

 
Vertegenwoordigers, zoals bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019: 

 
Vertegenwoordiger voor de gemeente: Eddy Bevers  



52 

Plaatsvervanger voor de gemeente : Luc Spiessens 

 
Vertegenwoordiger voor het OCMW: Bavo Anciaux 
Plaatsvervanger voor het OCMW: Ilse Lenvain 
 

Juridische grond 

Volgens de statuten van de SM voor Volkshuisvesting, artikel 14, worden de bestuurders die het 
gemeentebestuur vertegenwoordigden gekozen onder de kandidaten die door het betrokken 
openbaar bestuur worden voorgedragen. De duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 6 jaar 
(legislatuur). 
 
Artikel 423, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de 

deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een 
opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit diene naan te wijzen uit de leden van de 
gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden 
herhaald voor elke algemene vergadering.  

 
Decreet lokaal bestuur. 

 
De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de vertegenwoordigers en de vervangers 
van ons bestuur werden aangeduid voor de duur van de huidige legislatuur. 
 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de schriftelijke procedure ontvangt elke aandeelhouder:  
- Een nota met verduidelijking van de agendapunten van de Algemene Vergadering 2020 

- Een uitgebreid toelichtingsdocument van bedrijfsrevisor Luc Callaert, ter aanvulling van 
agendapunt 3 

- Een stemformulier 
 
Volgende stappen worden genomen in de schriftelijke procedures, de gestelde deadlines dienen 
gerespecteerd te worden: 

 

- 24/08/2020 – uiterste datum voor schriftelijke vraagstelling door aandeelhouders  
- 01/09/2020 – uiterste datum waarop elke aandeelhouder een gegroepeerd antwoord op de 

gestelde vragen van de aandeelhouders zal ontvangen van Volkshuisvesting 
- 08/09/2020 – uiterste datum waarop het stemformulier door de aandeelhouder dient 

bezorgd te worden aan Volkshuisvesting 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

NVT 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Michel Eeraerts, Daniel De Maeyer, Carine 

Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, Ronald 

Somers, Ilse Lenvain, Eddy Bevers 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen onthouden zich: Nelleke Van de Ven, Anthony 

Vanoverschelde, Thierry Serrien 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 stemmen voor: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 
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De gemeenteraad besluit: 

 
Artikel 1: 
kennis te nemen van het schrijven, ontvangen op 11 augustus 2020, van Volkshuisvesting 
Willebroek cvba, waarbij ons bestuur wordt uitgenodigd op de schriftelijke Algemene Vergadering 

van 8 september 2020.  
 
Artikel 2: 
zijn goedkeuring te hechten aan voormelde agenda van de schriftelijke Algemene Vergadering van 
8 september 2020. 
 
Artikel 3: 

de vertegenwoordiger van de gemeente, de heer Eddy Bevers, aan te duiden voor deelname aan 
de schriftelijke Algemene Vergadering van 8 september 2020 en op te dragen het stemgedrag af te 
stemmen op de beslissing genomen in het college van burgemeester en schepenen, inzake de 
agendapunten en van deze raadsbeslissing heden, cfr. artikel 2; en  
 

Artikel 4: 

kennisgeving hiervan te verrichten aan Volkshuisvesting Willebroek cvba, A. Van Landeghemplein 
2, 2830 Willebroek, ter attentie van het secretariaat. 
 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Bevers 

Algemeen Directeur Waarnemend voorzitter 

 

 

 

 


