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Notulen van de gemeenteraad 

Zitting van dinsdag 22 september 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

Punten 1 tot en met 12 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Notulen vorige vergadering 

2. Verzoekschrift - De gemeenteraad op een democratische manier laten verlopen 

3. Verzoekschrift - Aanpassingen fietsstraat tussen BNP Fortis en Stationsstraat 

(en of markt) om de handel mogelijks terug meer leven in te blazen met 

bijgevoegde verduidelijking en argumenten 

4. Verzoekschrift - Recht van antwoord op verwijzingen geuit op de gemeenteraad 

van 23 juni 2020 

Financiën 

5. Belasting op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen 

6. Hergroepering van kredieten en toepassen van techniek van vaste rentevoet 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

7. Overeenkomst VZW Willebroek Winkelhart en Gemeente Willebroek ivm de 

"Personeelsbon" 

Omgeving 

8. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuwe straat OMV20200243 - 

goedkeuring rooilijnplan 
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IVA Innova 

9. Goedkeuring addendum nr 3 aan de brownfieldconvenant site Denaeyer 

10. Herneming voorlopige vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

Leven en reizen 

Algemeen 

11. Extra subsidies voor verenigingen in kader van Covid-19 

Huis van de zorg 

Advies 

12. Mantelzorgpremie 

 

 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Punten 13 tot en met 14 werden hem meegedeeld door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

13. Bijkomende punten 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

14. Bekrachtiging besluit burgemeester 
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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 25 augustus 2020. 

 
 

2. Verzoekschrift - De gemeenteraad op een democratische manier laten 

verlopen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 12 augustus 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend met het 

verzoek om de gemeenteraad op een democratische manier te laten verlopen. 
In zijn verzoekschrift zijn een aantal vragen opgesomd en deze zijn in de bijlage terug te vinden. 
 

Feiten en context 

Artikel 39 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat iedere burger het 
recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen 
van de gemeente in te dienen. 

 
Artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een 
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14 
dagen voor deze vergadering werd ontvangen. 
 

Artikel 40 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan 
van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt. 
 
Het verzoekschrift zit in bijlage. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: het verzoekschrift wordt niet ontvankelijk verklaard. 

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 tegen: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 
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Voor de fractie CD&V stemmen tegen: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: 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 tegen: Bavo Anciaux 

Artikel 1 : 
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift “de gemeenteraad op een democratische 
manier te laten verlopen” en verklaart zich bevoegd om dit onderwerp te behandelen. 
 
Artikel 2 : 

De gemeenteraad verklaart het verzoekschrift ontvankelijk. 

 
 

3. Verzoekschrift - Aanpassingen fietsstraat tussen BNP Fortis en 

Stationsstraat (en of markt) om de handel mogelijks terug meer leven in te 

blazen met bijgevoegde verduidelijking en argumenten 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 18 augustus 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend, 

betreffende “aanpassingen fietsstraat tussen BNP Fortis en Stationsstraat (en/of markt) om de 
handel mogelijks terug meer leven in te blazen met bijgevoegde verduidelijking en argumenten”. 

 

Feiten en context 

Artikel 39 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat iedere burger het 
recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen 
van de gemeente in te dienen. 

 
Artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een 
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14 
dagen voor deze vergadering werd ontvangen. 
 
Artikel 40 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan 

van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt. 
 
Het verzoekschrift zit in bijlage. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt 
 
 

Besluit: artikels 1 en 2 

Unaniem 
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Besluit: artikel 3 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: 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: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 onthouden zich: 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 neemt kennis van het verzoekschrift “de aanpassingen fietsstraat tussen BNP 
Fortis en Stationsstraat (en/of markt) om de handel mogelijks terug meer leven in te blazen met 
bijgevoegde verduidelijking en argumenten, uit te voeren” en verklaart zich bevoegd om dit 
onderwerp te behandelen. 
 

Artikel 2 : 
De gemeenteraad verklaart het verzoekschrift ontvankelijk. 
 
Artikel 3 : 
De gemeenteraad geeft de indiener de kans om zijn verzoekschrift toe te lichten op de 
eerstvolgende raadscommissie. 

 
 

4. Verzoekschrift - Recht van antwoord op verwijzingen geuit op de 

gemeenteraad van 23 juni 2020 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 7 september 2020 heeft de heer Luc Vleminckx via mail een verzoekschrift ingediend met het 
verzoek op een recht van antwoord op verwijzingen geuit op de gemeenteraad van 23 juni 2020. 
 

Feiten en context 

Artikel 39 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat iedere burger het 
recht heeft verzoekschriften, getekend door één of meerdere personen, schriftelijk bij de organen 

van de gemeente in te dienen. 
 
Artikel 40 §1 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat als het een 
verzoekschrift voor de gemeenteraad betreft, de voorzitter van de gemeenteraad het 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad plaatst, indien het minstens 14 

dagen voor deze vergadering werd ontvangen. 
 
Artikel 40 §4 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zegt dat het betrokken orgaan 
van de gemeente, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd 
antwoord aan de verzoeker wordt verstrekt. 
 
Het verzoekschrift zit in bijlage. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: het verzoekschrift wordt niet ontvankelijk verklaard. 

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 tegen: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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

Maaike Bradt 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 1 stemmen voor: Kevin Eeraerts 

Voor de fractie Groen stemmen voor: 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 tegen: Bavo Anciaux 

Artikel 1 : 
De gemeenteraad neemt kennis van het verzoekschrift “recht van antwoord op verwijzingen geuit 
op de gemeenteraad van 23 juni 2020” en verklaart zich bevoegd om dit onderwerp te behandelen. 
 

Artikel 2 : 
De gemeenteraad verklaart het verzoekschrift ontvankelijk. 

 
 

Financiën 

5. Belasting op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Feiten en context 

De gemeente Willebroek wordt geconfronteerd met een toename van chauffeurs die roekeloos 
rijgedrag stellen. De burgemeester heeft de plicht om alle maatregelen te nemen die de openbare 
orde vrijwaren en garanderen. Het bestuurlijk in beslag nemen van voertuigen brengt ernstige 
werkingskosten met zich mee. Om deze te compenseren dient naar analogie met de stad Mechelen, 
samen verenigd in de politiezone Mechelen-Willebroek met eenzelfde werkwijze op beide 

grondgebieden, een belastingreglement op de bestuurlijk in beslag genomen voertuigen te worden 

voorzien. 

 

Juridische grond 

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 
Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het feit dat de gemeente wordt geconfronteerd met een toename van chauffeurs die 

roekeloos rijgedrag stellen en dat de burgemeester de plicht heeft om alle maatregelen te nemen 
die de openbare orde vrijwaren en garanderen; 
Gelet op de zware werkingskosten die dat met zich meebrengt; 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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Adviezen - argumenten 

Gunstig advies van het LIVC d.d. 7 september 2020. 
Gunstig advies van de financieel directeur 
 
 

Financiële gevolgen & communicatie 
nvt 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: 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: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 stemmen voor: 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 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het belastingsreglement op bestuurlijk in beslag genomen voertuigen 
goed.   
 
Artikel 2 

Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een belasting 
geheven op de bestuurlijk in beslag genomen voertuigen. 
 
Artikel 3 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 bestuurlijke inbeslagname: het voertuig dat een onmiddellijk gevaar betekent voor het 
leven en/of de lichamelijke integriteit van personen en/of de veiligheid van goederen wordt 

aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar, de bezitter of de gebruiker onttrokken, 
zolang zulks met het oog op de openbare orde vereist is; 

 
 voertuig: elk transportmiddel, elk mobiel materiaal, landbouwmateriaal, industrieel 

materiaal, containers, tweewielers, (gemotoriseerde) twee-en driewielers, quads, caravans, 
aanhangwagens, zonder dat deze opsomming beperkend is. Het begrip voertuig houdt 
eveneens alle toebehoren in, alsook zijn inhoud en de voorwerpen die er aan vastgemaakt 

zijn; 
 

Artikel 4  
De belasting bedraagt: 

 272,00 euro per in beslag genomen voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van 
3.500kg. 

 544,00 euro per in beslag genomen voertuig met een gewicht van 3.500kg tot en 
met 7.500kg. 

 1.306,00 euro per in beslag genomen voertuig met een gewicht van meer dan 
7.500kg. 

 
Artikel 5 
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het voertuig op het moment  

van de bestuurlijke inbeslagname. De houder van de nummerplaat en/of de eigenaar, dan wel 
bezitter, van het voertuig is de belasting verschuldigd indien de gebruiker in gebreke blijft. 
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Artikel 6 

De belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. 
 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt 
volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
 
Artikel 7 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het 
decreet over het lokaal bestuur. 

 
 

6. Hergroepering van kredieten en toepassen van techniek van vaste rentevoet 

Motivering 

 
Feiten en context 
 
Overwegende de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van de gemeente Willebroek, 

 
Gelet op de mogelijkheid die voortvloeit uit het bijzonder bestek voor de opdracht van financiële 
diensten, tot dewelke de betrokken kredieten horen, en de offerte van Belfius Bank n.v., 
 
 
Juridische grond 

 
Gelet op het Decreet Lokaal bestuur 
 
Gelet op de rentetoestand, 
 

Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank n.v., die inspelen 
op de huidige rentetoestand;  

 
Gelet op de technische fiches en de indicatieve simulaties, met betrekking tot deze alternatieve 
financieringstechnieken, verstrekt door Belfius Bank N.V., en die door het Gemeentebestuur 
aandachtig werden doorgenomen en die nuttige informatie verschaft inzake het contractueel 
overeengekomen product; 
 
Dat deze documenten het Gemeentebestuur in staat stellen om alle informatie met betrekking tot 

dit product te begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het 
Gemeentebestuur deze gevolgen aanvaardt; 
 
Overwegende dat de voorgestelde verrichtingen betrekking hebben op het beheer van 
overheidsschuld en geschieden binnen het contractuele kader van reeds bestaande 
overeenkomsten; 

 

Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en 
er dus snel moet gehandeld worden; 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad beslist : 
 

Artikel 1 : 
De kredieten (zie bijlage), ten bedrage van 11.168.463,89 EUR, te groeperen tot één krediet met 
een looptijd van 20 jaar en de techniek van de vaste rentevoet toe te passen op het krediet. 
  
Artikel 2 : 
Aan de financieel directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te 
leggen. 
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Artikel 3 : 
Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: 
"Vervroegde terugbetalingen tijdens de duur van de structuur zijn niet toegelaten. Elke niet-
contractueel voorziene verrichting tijdens de duur van de structuur wordt gelijkgesteld met een 

eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft Belfius Bank recht op 
een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies". 
 
Artikel 4 : 
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. ter attentie van Vincent Stuyck 
en aan de financieel directeur. 
 

 

Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Bouwen en wonen 

Lokale economie 

7. Overeenkomst VZW Willebroek Winkelhart en Gemeente Willebroek ivm de 

"Personeelsbon" 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De handelsvereniging "Willebroek Winkelhart (=WbWh)" wil de verschillende handelaars die 
Willebroek rijk is, verenigen.  De vereniging organiseert verschillende activiteiten doorheen het jaar 
(verwendagen, eindejaarsactie, … ). 
 

Feiten en context 

Om de verspreiding van het coronavirus in te perken zijn er vanaf 12 maart 2020 federale 
maatregelen genomen o.a. sluiting van (bepaalde) handels –en horecazaken. 

 
In het kader van het Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA 5) en de “Coronamaatregel” 
waarbij iedere werkgever zijn personeel een vergoeding van maximum € 300,00 kan geven die 
vrijgesteld is van RSZ wenst de gemeente Willebroek het personeel een bedrag te geven onder de 
vorm van een bon die enkel bij de Willebroekse handelaars kan uitgeven worden. 
 
Deze vergoeding wordt door middel van fysieke papieren bonnen betaald aan het personeel. Elke 

bon heeft een geldelijke waarde van €10,00. Elke bon van € 10,00 dient integraal opgebruikt te 
worden. Er is geen teruggave op deze bonnen mogelijk. Zij zijn niet inwisselbaar tegen contant 
geld.  
 
De bonnen worden beschikbaar gesteld op 30/9/2020 en blijven geldig tot 7/6/2021. De bonnen 
moeten dus voor 7/6/2021 uitgegeven worden (cfr. voorwaarde VIA 5). 

 
De “Personeelsbon” kan enkel gebruikt worden in Willebroekse handelszaken die lid zijn van de vzw 
Willebroek Winkelhart én die niet meer dan 10 personeelsleden tewerkstelt (cfr. voorwaarde VIA 
5). Het staat elke handelaar, die nog geen lid is van de vzw Willebroek Winkelhart, vrij om zich aan 
te sluiten bij de handelsvereniging.  
 
Geldige aanvragen tot uitbetaling kunnen aanvaard worden tot en met 30 september 2021. 

Laattijdige of ongeldige aanvragen worden na deze datum niet meer behandeld. 
 

Juridische grond 

Omzendbrief KB/ABB 2020/2 over het sectoraal akkoord voor de lokale besturen 2020. 
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Vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA 5). 

 
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017. 
 
Beslissing CBS van 26/06/2020: Uitvoering sectoraal akkoord VIA5. 

 

Adviezen - argumenten 

Positief advies vanuit het MAT.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Zie beslissing CBS van 26/06/2020 betreffende de Uitvoering van het sectoraal akkoord VIA5 en 
Visum 2020/088 Gemeente. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: Georges Meeus, Anita Moens, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen Van Santvoort 

Voor de fractie sp.a onthouden zich: Marc De Laet 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 stemmen voor: 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 
de overeenkomst tussen VZW Willebroek Winkelhart en de Gemeente Willebroek i.v.m. de 
“Personeelsbon” goed te keuren. 

 

 

Griet Reyntiens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Omgeving 

8. Vastlegging rooilijnen en weguitrusting voor een nieuwe straat 

OMV20200243 - goedkeuring rooilijnplan 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het college van burgemeester en schepenen ontving op 11 juni 2020 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en deze aanvraag werd op 17 juli 2020 
vervolledigd, met interne referentie OMV20200243: aangaande het heraanleggen van een 
ontsluitingsweg met nutsleidingen en aanleggen van een gracht - op een perceel gelegen Molenweg 
zn - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 sectie C nr.(s): 548T; afdeling 5 sectie B nr.(s): 
280B, 285A, 291E, 563B en 566A.  



11 

 

Het dossier werd op 03 augustus 2020 volledig en ontvankelijk verklaard. 
 
Op 4 september 2020 besloot het college van burgemeester en schepenen de gemeenteraad voor 
te stellen om over te gaan tot het goedkeuren van het rooilijnplan, weguitrusting, 

groenvoorzieningen en verlichting.  
 

Feiten en context 

De omgevingsvergunningsaanvraag omvat wegeniswerken (aanleg van een nieuwe wegenis, 
groenvoorziening, nutsleidingen en een gracht) waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft.  
Indien de bevoegde overheid oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt 

de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een 
beslissing neemt over de aanvraag. 
 
Het dossier dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voor goedkeuring van de rooilijnen 

(rooilijnplan), de weguitrusting, groenvoorzieningen, verlichting en oplegging van de lasten voor 
uitvoering van het openbaar domein.  

 
Openbaar onderzoek 
De aanvraag werd van 10 augustus 2020 tot en met 08 september 2020 openbaar gemaakt 
volgens de regels vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 
 
Er werden geen (0) bezwaarschriften ingediend. 

 

Juridische grond 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de latere uitvoeringsbesluiten, inzonderheid op artikel 
4.2.17. 
 
Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 betreffende de vaststelling van een algemene 

bouwverordening inzake wegen en voetgangersverkeer. 

 
Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. 
 
Het decreet van 18 juli 2003 over het integraal waterbeleid. 

 
Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid en latere wijzigingen. 
 
Decreet van 8 mei 2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen. 
 
Gelet op artikel 15-1° en 2° van het algemeen reglement op het bouwen van 27 juli 1953 waarbij 

bepaald wordt dat, zonder af te zien van de bijzondere voorwaarden door de omstandigheden 
vereist, de toelating tot openen van wegen aan de volgende voorwaarden kunnen onderworpen 
worden: 

- de kosteloze afstand aan de gemeente van de bedding van de weg 
- de verplichting van de aanvragers, om de kosten voor de gehele wegzate: bestrating, 

riolering, instelling van openbare verlichting en beplanting van de weg te dragen. 
 

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
 
Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, dit decreet trad in werking op 1 
september 2019.  
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Adviezen – argumenten 

 
Art. 31 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning stelt het volgende: “Als de 
vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan 

worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de 
bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. 
Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de 
Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De 
gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.” 
 

Art. 75 van het Decreet betreffende Omgevingsvergunning stelt het volgende: “De bevoegde 
overheid kan aan een omgevingsvergunning lasten verbinden. Die lasten vinden hun oorsprong in 
het voordeel dat de begunstigde van de omgevingsvergunning uit die vergunning haalt en in de 
bijkomende taken die de overheid door de uitvoering van de vergunning op zich moet nemen. 
Lasten kunnen ook inhouden dat als de werken zijn begonnen, aan de overheid gratis, vrij en 

onbelast de eigendom wordt overgedragen van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare 

wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen, of de gronden 
waarop die worden of zullen worden aangelegd.” 
 
Overwegende dat de ontwikkelaar verplicht dient in te staan voor de aanleg van de weg- en 
rioleringswerken en de nutsvoorzieningen. De kostenramingen van de nutsmaatschappijen zullen 
als lastvoorwaarden in de omgevingsvergunning worden opgelegd.  
 

Er moet een overeenkomst worden opgemaakt met de gemeente. In deze overeenkomst moeten 
de gevraagde aanvullingen van de meetstaat in verband met de aanleg en inrichting van het 
openbaar domein worden opgenomen. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier 
moet goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
 

Het vastleggen van het wegtracé en rooilijnen heeft tot doel de openbare weg op een bepaalde 

breedte te brengen om te beletten dat op deze weg en zijn aanhorigheden bouwwerken kunnen 
worden opgericht.  
 
Het terrein dat aan het openbaar domein wordt overgedragen (toegevoegd, nieuwe rooilijn) heeft 
een oppervlakte van cira 1.089 m² volgens het opmetingsplan van N.V. Landmeetkunde & 

expertise Buro Teugels NV.  
 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbare groen en waterinfiltratie, worden kostenloos aan de gemeente 
afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek.  
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 

 
Adviezen 
 
Aan de dienst openbare werken en mobiliteit van het gemeentebestuur van Willebroek werd op 03 
augustus 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 

 
Aan Agentschap wegen en verkeer (Puurs) werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies 

bereikte ons nog niet. 
 
Aan de Brandweerzone Rivierenland werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies 
bereikte ons nog niet. 
 
Aan Fluvius werd op 03/08/2020 januari 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog 

niet. 
 
Aan Integan werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 
 
Aan Ivarem werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 
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Aan Pidpa werd op 03/08/2020 advies gevraagd. Op 04/08/2020 werd een voorwaardelijk gunstig 

advies uitgebracht. 
 
Aan Pidpa-Hidrorio werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet. 
 

Aan de Polder van Willebroek werd op 03/08/2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons 
nog niet.  
 
Aan Proximus nv werd op 03/08/2020 advies gevraagd. Op 14/08/2020 werd meegegeven dat er 
geen advies wordt uitgebracht.   
 
Aan Telenet werd op 15 januari 2020 advies gevraagd, maar zij brengen geen advies uit voor deze 

aanvraag.  
 
Aan IVAREM werd op 03 maart 2020 advies gevraagd, maar hun advies bereikte ons nog niet.   
 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 
Niet van toepassing 

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: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 stemmen tegen: 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 
Het rooilijnplan, het wegtracé en de wegeniswerken: aanleg van een nieuwe wegenis, nutsleidingen 
en een gracht van de omgevingsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen OMV20200243: 
heraanleg van een ontsluitingsweg met nutsleidingen en aanleggen van een gracht op een perceel 

gelegen Molenweg zn - kadastraal gekend als Willebroek, afdeling 2 sectie C nr.(s): 548T; afdeling 
5 sectie B nr.(s): 280B, 285A, 291E, 563B en 566A – goed te keuren. 
 

Artikel 2 
Volgende lasten op te leggen aan de aanvrager(s)/bouwheer: 
Aanleg van verhardingen (wegenis) en riolering 

Aanleg van groenvoorzieningen 
Aanleg van buffer- en infiltratievoorzieningen 
Aanleg van bouwkundige elementen. 
Aanleg van de parkings in grasdallen. 
Aanleg van verlichting. 
 
Eventuele latere lasten die voortvloeien uit de nutsmaatschappijen:  

Uitbreiding van het rioleringsnet van Pidpa Hidrorio 
Uitbreiding van het waterleidingnet volgens kostenraming van Pidpa 
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Uitbreiding van aardgas- en elektriciteitsnet en aanleg van openbare verlichting volgens 

kostenraming van Fluvius 
Uitbreiding van het distributienet volgens kostenraming van Telenet 
Uitbreiding van het telefonienet door Proximus 
 

De bedragen die worden voorgesteld door de nutsmaatschappijen betreffen slechts “geraamde 
bedragen”, de definitieve afrekening gebeurt op basis van facturen van de betreffende 
nutsmaatschappijen. 
 
Artikel 3 
Dat de aanvrager(s)/bouwheer de palen en armaturen van de openbare verlichting gratis, vrij en 
onbelast dient over te dragen aan de gemeente en dat de gemeente hiervan eigenaar blijft. 

 
Artikel 4 
Dat de aanvrager(s)/bouwheer instaat voor alle benodigde verkeerssignalisatie. De bouwheer dient 
hiervoor eerst een voorstel in te dienen bij het gemeentebestuur. 
 

Artikel 5 

Dat de groenvoorzieningen kunnen worden aangelegd na afwerking van de verharde gedeelten 
aangezien deze zich in de niet te bebouwen zone bevinden.  
 
Artikel 6 
Dat de keuze van aanplantingen dient te worden beoordeeld door de dienst Omgeving, openbare 
werken en de Gemeentelijke Werkplaats. Bij voorkeur worden inheemse en onderhoudsvriendelijke 
soorten toegepast.  

 
Artikel 7 
Alle gronden met bijhorende infrastructuur, binnen het door de gemeenteraad aanvaarde tracé, 
inclusief de zones voor openbare groen en waterinfiltratie, worden kostenloos aan de gemeente 
afgestaan om te worden ingelijfd bij het openbaar domein van de gemeente Willebroek.  
De eventuele kosten aan deze overdracht verbonden, neemt de projectontwikkelaar ten zijne laste. 
 

Het terrein dat aan het openbaar domein wordt overgedragen (toegevoegd, nieuwe rooilijn) heeft 

een oppervlakte van cira 1.089 m² volgens het opmetingsplan van N.V. Landmeetkunde & 
expertise Buro Teugels NV.  
 
Artikel 8 
Dat er een overeenkomst moet worden opgemaakt met de gemeente. In de 

samenwerkingsovereenkomst moet opgenomen worden dat het volledig technisch dossier moet 
goedgekeurd zijn vooraleer het financieel attest kan worden afgeleverd.  
 
 

IVA Innova 

9. Goedkeuring addendum nr 3 aan de brownfieldconvenant site Denaeyer 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Op 30 maart 2007 werd door de Vlaamse Regering een decreet betreffende de 

Brownfieldconvenanten goedgekeurd, het decreet werd op19 juni 2007 in werking gesteld. 
 
Het decreet Brownfieldconvenanten voorziet in een facilitair kader voor de herontwikkeling van 
Brownfields, dit tot de realisatie van economische, sociale of ecologische meerwaarden. 
 
De Brownfieldconvenant is een overeenkomst naar burgerlijk recht tussen enerzijds de Vlaamse 
Regering en anderzijds de betrokken actoren (projectontwikkelaars, eigenaars en financiers) en de 

regisseurs (publieke partners); 
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De Brownfieldconvenant is in essentie een facilitaire kaderovereenkomst waarbij de Vlaamse 

Regering, de actoren en de regisseurs een inspanningsverbintenis aangaan;  binnen de convenant 
worden door de verschillende partijen (kan ook bilateraal) realisatieconvenanten aangegaan 
waarbij naast de inspanningsverbintenissen ook  resultaatsgebonden verbintenissen mogelijk zijn. 
 

Na kennisname van voormeld decreet met betrekking tot  Bronwfieldconvenanten werd door de NV 
Vaartland, gemachtigd door de eigenaar “Denaeyer Papier NV in vereffening”, besloten dat het 
afsluiten van een Brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering een belangrijke meerwaarde zou 
kunnen betekenen. 
 
De private ontwikkelaar NV Vaartland heeft , conform de voorwaarden van het decreet, een dossier 
tot ontvankelijkheid ingediend. 

 
Op 6 juni 2009 werd tussen de actoren NV Vaartland (0449.083.076), de NV Denaeyer Papier in 
vereffening (0428.487.897) en de regisseurs de Gemeente Willebroek, Het Provinciebestuur 
Antwerpen, OVAM, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Vlaams Gewest een brownfieldconvenant 
(Bijlage 1) afgesloten betreffende de ontwikkeling van de site van de oude papierfabriek Denaeyer 

tot een aantrekkelijke woon- en werkomgeving (hierna: het “Brownfieldconvenant”). In het 

Brownfieldconvenant werd een strategisch masterplan voorgesteld voor een zone van 20 ha (het 
“Projectgebied”). 
 

Feiten en context 

Voor de ontwikkeling van de “Site Denaeyer Willebroek” was een onderzoek inzake 
woningprogrammatie alsook een herbestemmingstraject noodzakelijk. 
 

De provincie Antwerpen heeft zich via het Brownfieldconvenant geëngageerd om de nodige input 
en ondersteuning te geven in deze processen. 
 
Het aspect van de woningprogrammatie is mee opgenomen in de partiële herziening van het 
provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (goedgekeurd door de minister in 2010).  
 
Het herbestemmingstraject is afgerond in kader van het gemeentelijk RUP ‘Denaeyer’ 

(goedgekeurd door de gemeente Willebroek in 2013). 
 
Gelet op wijzigende en nieuwe partners die betrokken zijn bij de realisatie en ontwikkeling van de 
site Denaeyer werd door de stuurgroep voorgesteld een nieuw addendum toe te voegen aan de 
‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’. 
 

In de stuurgroep van 7 oktober 2019 werd afgesproken om volgende zaken te regelen: 
 

- de overdracht van het pomphuis en bijhorende parking van Hotel Essenza Willebroek naar 
NV Leman Invest en Echnaton NV; 

- de uittreding van Hotel Essenza Willebroek uit het brownfieldconvenant (zij hebben geen 
eigendom meer in het projectgebied); 

- de intreding van NV Leman Invest en Echnaton NV (zij nemen de verbintenissen t.a.v. het 

brownfieldconvenant van Hotel Essenza Willebroek over); 
- de intreding van de vennootschappen van Groep Deneve  (Deneca Invest en Deneve 

Construct – zij nemen de herontwikkeling van de loten 111, 112 en 113 op zich); 
- De doelstelling uit artikel 2 van het brownfieldconvenant, m.n. ‘de herlocalisatie en 

realisatie van gemeenschapsruimten met socio-culturele bestemming (specifiek een 
jeugdhuis en/of polyvalente zaal)’ wordt geschrapt, uit onderzoek blijkt de site hiervoor 
toch geen geschikte locatie te zijn. 

 
Om voorgaande wijzigingen te formaliseren werd het ontwerp van ‘addendum 3’ bij het 
‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ opgesteld. 
 

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°. 
 



16 

Gelet op de ‘Brownfieldconvenant’ betreffende de ontwikkeling van de site van de oude 

papierfabriek Denaeyer d.d. 6 juni 2009. 
 
Gelet op de ‘Realisatieconvenant’ betreffende de uitvoering van de ‘Brownfieldconvenant site 
Denaeyer’ d.d.19 december 2012. 

 

Adviezen - argumenten 

Gelet op de afspraken gemaakt in de de stuurgroep ‘Brownfieldconvenant site Denaeyer’ van 7 
oktober 2019 met name: 
 

- de overdracht van het pomphuis en bijhorende parking van Hotel Essenza Willebroek naar 
NV Leman Invest en Echnaton NV; 

- de uittreding van Hotel Essenza Willebroek uit het brownfieldconvenant (zij hebben geen 
eigendom meer in het projectgebied); 

- de intreding van NV Leman Invest en Echnaton NV (zij nemen de verbintenissen t.a.v. het 
brownfieldconvenant van Hotel Essenza Willebroek over); 

- de intreding van de vennootschappen van Groep Deneve  (Deneca Invest en Deneve 
Construct – zij nemen de herontwikkeling van de loten 111, 112 en 113 op zich); 

- De doelstelling uit artikel 2 van het brownfieldconvenant, m.n. ‘de “De Actoren werken 
samen voor de herlocalisatie en realisatie van gemeenschapsruimten met socio-culturele 
bestemming (specifiek een jeugdhuis en/of polyvalente zaal) op het projectgebied ter 
versterking en verankering van de projectzone met de nabijgelegen woonzones en kern 
van Willebroek hiervoor toch geen geschikte locatie te zijn. 

 
In bijlage vindt u het ontwerp van ‘addendum 3’ bij het Brownfieldconvenant waarin de hierboven 

vermelde zaken worden opgenomen. 
 
Het addendum bevestigt de voorwaarden voor de uittredende en intredende actoren zoals 
vastgelegd in het Brownfieldconvenant site Denaeyer: 
 
Verbintenissen van de Toetredende Actoren: 
 

• De Toetredende Actoren verbinden zich tot  het naleven van het Brownfieldconvenant. 
• De Toetredende Actoren verbinden zich om alle huidige en toekomstige verplichtingen 

verbonden aan het goed na te leven die voortvloeien uit het Brownfieldconvenant. 
 

Ten minste zijn volgende projectgebonden bepalingen in het Brownfieldconvenant van 
toepassing: 

- de eigenaar van de gronden willen de site van de oude papierfabriek De Naeyer 
herontwikkelen tot een aantrekkelijk woon -en werkomgeving die zal bijdragen tot de 
ruimtelijke en historische herwaardering van de gemeente;  

- intentie tot renovatie en integratie van bestaande cultuur-historische bouwelementen; 
- de watertoren is een beschermd monument, deze toren zal behouden blijven en wordt 
geïntegreerd in het project; 
- streven naar een efficiënte samenwerking tussen de verschillende Actoren en Regisseurs 

ten einde de looptijd van de ontwikkeling te beheersen. 
 
De over te dragen eigendommen en toewijzing van specifieke kavels worden aangeduid op de 
plannen in bijlage aan het addendum. 

 
Bijkomend werd vastgesteld dat de site toch niet de geschikte locatie is voor de inplanting en 
realisatie van gemeenschapsruimten met socio-culturele bestemming (specifiek een jeugdhuis 

en/of polyvalente zaal). 
 
Trouwens is deze voorziening nu zonder voorwerp gelet op huidige ontwikkelingen op site De 
Schalk  ‘Huis van de Vrije Tijd’ (HVT) waarbij de realisatie van gemeenschapsruimten met socio-
culturele bestemming (specifiek een jeugdhuis en/of polyvalente zaal) opgenomen is. 
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In het addendum wordt daarom voorgesteld volgende passage in het Brownfieldconvenant site 

Denaeyer te schrappen: 
 

“De Actoren werken samen voor de herlocalisatie en realisatie van gemeenschapsruimten 
met socio-culturele bestemming (specifiek een jeugdhuis en/of polyvalente zaal) op het 

projectgebied ter versterking en verankering van de projectzone met de nabijgelegen 
woonzones en kern van Willebroek. Daartoe zal de Actor 1 een Realisatieconvenant 
afsluiten met de Regisseur 1.” 

 

Financiële gevolgen & communicatie  

Er zijn geen financiële gevolgen 

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: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 stemmen tegen: 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 raad besluit: 

 
Artikel 1 : 
goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van het ‘addendum 3’ aan de ‘Brownfieldconvenant site 
Denaeyer’ met betrekking tot de overdracht van het pomphuis met bijhorende parkings, 
uittredende actor Hotel Essenza Willebroek, de intredende actoren NV Leman Invest - Echnaton NV 
– vennootschappen van de Groep Deneve (Deneca Invest en Deneve Contruct) en de schrapping 
van de doelstelling uit artikel 2 m.b.t. de herlocalisatie en realisatie van gemeenschapsruimten met 

socio-culturele bestemming (specifiek een jeugdhuis en/of polyvalente zaal). 
 
Artikel 2 :  
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de verdere samenstelling en 
uitvoering van het dossier; 

 
 

10. Herneming voorlopige vaststelling wijziging rooilijnplan Torenstraat - A Van 

Landeghemstraat 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Willebroek Centrum, zoals definitief vastgesteld 
door de gemeenteraad op 27 november 2012 en goedgekeurd op 21 februari 2013 door de 
deputatie, werd de realisatie van een openbaar plein voor de Sint Niklaaskerk voorzien.  
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Grafisch Plan RUP  
 
Teneinde een openbare bestemming aan deze gronden te verlenen en de grenzen van deze 
gemeentewegen (plein) te bepalen, nam het college van burgemeester en schepenen de nodige 
maatregelen voor de opmaak van een ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan. 
 

In zitting van 8 mei 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen om kennis te nemen 
van dit rooilijnplan en om dit ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. 
 
De gemeenteraad stelde het “Rooilijnplan Torenstraat – A. Van Landeghemstraat” met referentie 
W0481, opgemaakt door Jan Foqué bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 
Willebroek dd. 4 mei 2020 voorlopig vast. 
 

Na aankondiging van het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ontvangen. Hierin werden 

bepaalde onduidelijkheden in het rooilijnplan opgemerkt, zoals de exacte ligging van de rooilijn ten 
opzichte van de perceelgrens van bezwaarindieners. 
 
Teneinde hieraan tegemoet te komen werden wijzigingen aan het rooilijnplan doorgevoerd. 
Aangezien ook de inplanting van de rooilijn licht werd aangepast, is het noodzakelijk hierover een 

nieuw openbaar onderzoek te organiseren. 
 
Zodoende wordt het dossier thans hernomen en het aangepaste “Rooilijnplan tot gedeeltelijke 
wijziging Torenstraat – A. Van Landeghemstraat” ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
 

Feiten en context 
 
De voorgenomen wijzigingen situeren zich op beide hoeken van de Torenstraat met de August Van 
Landeghemstraat.  
 

Voor de inplanting van nieuwe gebouwen geldt op dit moment nog steeds de rooilijn zoals 
vastgesteld in het “Provinciale rooilijnplan van Groot-Klein Willebroek” ref 1000-242-0003-0001 en 

goedgekeurd de dato 22/06/1922. 
 
Intussen vormen beide wegen gemeentewegen in de zin van het Decreet van 3 mei 2019 
houdende de gemeentewegen, dat bepaalt dat de wijziging van een gemeenteweg steeds 
voorafgegaan moet worden door een goedkeuring van de gemeenteraad. Dit via de vaststelling van 
een rooilijnplan waarin de nieuwe ligging en breedte van de gemeenteweg wordt vastgesteld.  

 
Op dit rooilijnplan worden de bestaande rooilijnen die gewijzigd worden in gele kleur aangeduid 
(lijnstukken 1-6-5 en 7-10-9) en de nieuwe rooilijnen in rode kleur aangeduid (lijnstukken 1-2-3-4-
5 en 7-8-9). 
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Volgende kadastrale percelen worden getroffen door de nieuwe rooilijnen: 

- Perceel nr. Afdeling 1, Sectie A, nr. 1059A/deel 
- Perceel nr. Afdeling 1, Sectie A, nr. 962M/deel 

 
Deze percelen hebben een oppervlakte van respectievelijk 40a14ca en 15a69ca, waarvan een 

oppervlakte van 01a 29ca respectievelijk 02a 25ca door de wijziging binnen de rooilijnen komt te 
liggen. 
 
Voor de zuidelijke rooilijn wordt in afwijking van de vorige versie van het rooilijnplan, de 
perceelgrens gevolgd. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de 
aangelande eigenaars, waardoor hun eigendom niet langer met deze rooilijn wordt bezwaard. 
 

Tot slot wordt er geen onteigeningsplan aan dit rooilijnplan gekoppeld, althans niet gelijktijdig. In 
eerste instantie zal voor de realisatie van deze rooilijnen gekeken worden naar de minnelijke 
realisatiemogelijkheden zoals de aankoop in der minne, kosteloze grondafstand dan wel vestiging 
van een erfdienstbaarheid van openbaar nut voor de grondstroken die binnen de rooilijnen komen 
te liggen. Dit zoals voorzien door het Decreet Gemeentewegen. 

 

In ontbrekend geval kan nog steeds het instrument van de onteigening ingezet worden, hetgeen de 
opmaak van een rooilijnplan zou vereisen. 
 
 
Procedure 
 
Gezien beoogd wordt om de breedte van beide straten ter hoogte van deze hoeken te verbreden, 

kwalificeert dit als een ‘wijziging van een gemeenteweg’ in de zin van artikel 2, 12° van het 
Decreet Gemeentewegen. 
 
De procedure zoals voorgeschreven door afdeling 2 van hoofdstuk 3 dient te worden gevolgd. 
 
Daarbij dienen bij wijzigingen aan het gemeentelijk wegennet rekening gehouden te worden met 
volgende principes, die de overheid voor ogen moet houden: 

 

1°wijzigingen van het gemeentelijk wegennet staan steeds ten dienste van het algemeen belang; 
2°een wijziging, verplaatsing of afschaffing van een gemeenteweg is een uitzonderingsmaatregel 
die afdoende wordt gemotiveerd; 
3° de verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen worden steeds in acht 
genomen; 

4° wijzigingen aan het wegennet worden zo nodig beoordeeld in een gemeentegrensoverschrijdend 
perspectief; 
5° bij de afweging voor wijzigingen aan het wegennet wordt rekening gehouden met de actuele 
functie van de gemeenteweg, zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. 
 

Overwegende dat de wijziging aan het gemeentelijk wegennet als volgt kan worden gemotiveerd. 
 
 
Motivering  - argumenten 
 

 Algemeen belang 
 

Overeenkomstig artikel 4, 1° van het Decreet Gemeentewegen dienen wijzigingen van het 
gemeentelijk wegennet steeds ten dienste staan van het algemeen belang. 
 
Voorliggende wijziging voorziet om de huidige rooilijnen ter hoogte van beide hoeken van de 
Torenstraat met de August Van Landeghemstraat, in overeenstemming te brengen met het  RUP 
Willebroek Centrum. 

 
Met dit RUP werden deze perceeldelen immers ruimtelijk bestemd tot een ‘zone voor publiek 
domein’ en meer specifiek Pleinruimten.  
 
Opzet bestaat er dus in een pleinfunctie te creëren rondom de Sint-Niklaaskerk. 
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Daar waar het RUP de percelen hier stedenbouwkundig toe bestemde, zorgt het rooilijnplan ervoor 

dat voldoende ruimte gevrijwaard wordt voor dit openbaar plein. Het rooilijnplan zal immers de 
grenzen van de betreffende gemeentewegen bepalen en een openbare bestemming aan de erin 
begrepen gronden geven (cf. art. 2, 5° Decreet Gemeentewegen). 
 

Ook ontstaat hierdoor een zogenaamde zone non aedificandi, waarbinnen geen constructies 
opgericht kunnen worden. Op grond van artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
kan immers geen vergunning verleend worden voor het bouwen, verbouwen, herbouwen of 
uitbreiden van een constructies op een stuk grond dat door een rooilijn getroffen is, behoudens 
enkele specifiek bepaalde uitzonderingen. 
 
De wijzigingen van de rooilijnen beogen aldus voldoende ruimte te vrijwaren voor de realisatie van 

een openbaar plein, hetgeen een onbepaald aantal personen en dus het algemeen belang ten 
goede komt.  
 
Bovendien wordt hierdoor de exacte grens van deze openbare wegen en dus het beoogde openbaar 
plein duidelijk afgebakend en verordenend vastgelegd. 

 

Tot slot draagt het rooilijnplan bij tot de verwezenlijking van het RUP Willebroek Centrum. Ook 
dergelijke realisatie van een ruimtelijke bestemming wordt geacht het algemeen belang na te 
streven. Daarbij bestond op het ogenblik van de opmaak van het RUP overigens geen enkele 
verplichting om hieraan een rooilijnplan te verbinden. Gezien de wijzigingen aan de 
gemeentewegen slechts een beperkt deel betreffen en een verankering in een RUP zou vereisen 
dat bij elke wijziging ook het RUP zou moeten worden aangepast, is dit niet aangewezen. 
 

Meest geëigende instrument is dan ook om de nieuwe grenzen van deze gemeentewegen vast te 
leggen in een afzonderlijk rooilijnplan. 
 
Zodoende wordt met de voorgenomen wijziging het algemeen nut nagestreefd. 
 
 

 Uitzonderingskarakter wijziging 

 

Overeenkomstig artikel 4, 2° van het decreet Gemeentewegen is elke wijziging, verplaatsing of 
afschaffing van een gemeenteweg een uitzondering, die gemotiveerd dient te worden. 
 
Blijkens de memorie van toelichting bij het nieuwe decreet werd deze motiveringsverplichting in 
het leven geroepen, met het oog op de bescherming van de trage wegen, d.w.z. de wegen niet 

hoofdzakelijk bestemd voor gemotoriseerd verkeer, in het bijzonder de oude voetwegen 
opgenomen in de atlas der buurtwegen. 
 
Hierbij wenste de decreetgever de ondoordachte opheffing van zulke trage wegen tegen te gaan, 
gezien hun belangrijke maatschappelijke en mobiliteits- functie. 
 
In voorliggend geval gaat het evenwel om een wijziging van twee bestaande gemeentewegen voor 

gemotoriseerd verkeer, waarbij deze ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk worden verbreed. Er is 
geen sprake van een verplaatsing of opheffing van deze wegen, die hun mobiliteitsfunctie 
behouden. 
 
Voorliggend rooilijnplan heeft tot doel de wegenis deels te verbreden en zodoende een openbare 

pleinfunctie mogelijk te maken, hetgeen ook ten goede van de zwakke weggebruikers is. Er wordt 
meer ruimte voor (trage) mobiliteit gecreëerd. 

 
Dit alles overeenkomstig de aanwezige beleidskaders en planningsinstrumenten, met name het 
RUP Willebroek Centrum.  
 
 

 Verkeersveiligheid 

 
Overeenkomstig artikel 4, 3° dienen bij de beslissingen omtrent de wijzigingen aan het 
gemeentelijk wegennet steeds de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aangelande percelen 
in aanmerking te worden genomen. 
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Betreffende de verkeersveiligheid wordt vooreerst verwezen naar hetgeen dienaangaande reeds 

uiteen werd gezet onder de titel ‘algemeen belang’.  
 
De verbreding van de Torenstraat en August Van Landeghemstraat ter hoogte van de Sint-
Niklaaskerk, heeft geen nadelige impact op de verkeersveiligheid op deze wegen. Integendeel 

wordt meer ruimte voorzien (pleinfunctie) voor de zwakke weggebruikers. 
 
Ook worden de hoeken van bebouwing gevrijwaard, waardoor een betere zichtbaarheid zal 
ontstaan voor afslaand verkeerd. 
 
Tot slot komt door deze beperkte verbreding geen enkele ontsluiting van aangrenzende percelen in 
het gedrang. Alle aangelande percelen blijven zich bevinden langsheen een voldoende uitgeruste 

gemeenteweg. 
 
 

 Gemeentegrensoverschrijdend perspectief 
 

Overeenkomstig artikel 4, 4° van het Decreet Gemeentewegen dient zo nodig de wijziging aan het 

gemeentelijk wegennet te worden beoordeeld in grensoverschrijdend perspectief.  
 
In voorkomend geval paalt de betrokken wegenis evenwel niet aan een van de aanpalende 
gemeenten, noch kan door voorliggende wijziging van de rooilijn redelijkerwijze enige hinder voor 
de buurgemeenten verwacht worden.  
 
Dit gezien het tracé door voorliggend rooilijkplan niet gewijzigd wordt.  

 
 

 Actuele functie – toekomstige generaties 
 
Overeenkomstig artikel 4, 5° van het Decreet Gemeentewegen dient rekening gehouden te worden 
met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder hierbij de behoeften van de toekomstige 
generaties in het gedrang te brengen. 

 

Daarbij dienen tevens de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten 
gelijktijdig tegen elkaar afgewogen te worden. 
 
Voorliggend rooilijnplan beoogt de realisatie van een openbaar plein ter hoogte van de Sint-
Niklaaskerk mee mogelijk te maken.  

 
De behoeften van de toekomstige generaties komt door voorliggende wijziging van de rooilijn niet 
in het gedrang, integendeel. Het voorzien van voldoende open ruimte in het centrum komt de 
inwoners en bezoekers te Willebroek ten goede. Ook de verkeersveiligheid verhoogt ter hoogte van 
dit kruispunt, gezien een goede zichtbaarheid zal gevrijwaard worden. 
 
 

Juridische grond 
 
Het Decreet Lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, in het bijzonder de artikelen 8, 10, 16, 

17 en 27. 
Op grond van artikel 17, §1 komt het aan de gemeenteraad toe om het gemeentelijk rooilijnplan 

voorlopig vast te stellen.  
 
 
Financiële gevolgen & communicatie 
 
NVT 
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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: Eddy Bevers, Eddy Moens, Michel Eeraerts, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange 

Cluydts, Luc Spiessens, Ronald Somers, Ilse Lenvain 

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 
“Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2020 tot voorlopige vaststelling van het “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” wordt 
ingetrokken. 
 
Artikel 2  
Het “Rooilijnplan tot gedeeltelijke wijziging Torenstraat - A. Van Landeghemstraat” met referentie 
W0481, opgemaakt door Jan Foqué  bvba Landmeetkundig Studiebureel Bezelaerstraat 128 te 

2830 Willebroek de dato 07/09/2020 voorlopig vast te stellen.  
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het organiseren van het openbaar 
onderzoek – uitgebreide aankondiging – conform artikel 17 § 2 van het decreet gemeentewegen.   
 

 

Marc De Laet (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Anita Moens (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Leven en reizen 

Algemeen 

11. Extra subsidies voor verenigingen in kader van Covid-19 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport. Om de lokale besturen te helpen om die 

sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om extra financiële middelen ter beschikking te 
stellen voor het verenigingsleven (cultuur, jeugd en sport), dit om de financiële schade die de 
verenigingen hebben geleden te compenseren. 
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Feiten en context 

Bedoeling is om deze extra financiële middelen,  integraal aan het verenigingsleven van Willebroek 
ter beschikking te stellen. 
Enerzijds werd reeds een subsidie van 250 euro aan de verenigingen toegekend om er voor te 
zorgen dat zij in alle veiligheid weer kunnen opstarten. 

Verder wordt voorgesteld om aan alle erkende verenigingen extra subsidies toe te kennen om zo 
een deel van de financiële schade die verenigingen ondervonden hebben, op te vangen.  
Om de werkdruk bij de verenigingen te verlichten wordt voorgesteld om deze subsidies toe kennen 
op basis van de subsidies van vorig jaar en dit bedrag te verdriedubbelen. Verenigingen zullen voor 
dit jaar geen werkingsverslag hoeven in te dienen. 
In het meerjarenplan zal voor 2020 daarom extra subsidies voorzien worden van 431.000 euro. 
De subsidie zal in schijven uitbetaald worden, een eerste subsidiebedrag bedraagt het bedrag van 

de subsidie van vorig jaar, het saldo van de toegekende subsidie zal uitbetaald worden na 
goedkeuring van de aangepaste budgetten voor 2020. 
 

Juridische grond 

Nooddecreet van 19 juni 2020. 

MJP 2020 – 2025 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP :  

MJP000362 (cultuur) 

MJP000628 (jeugd) 

MJP000363  
MJP SENIOREN  

 

ARK: 6493000 Code beleidsveld:  

0705 

0751 

0740 

Beleidsveld senioren 

 

Actie:  

AC000098 

AC000115 

-ac000098 

AC Senioren  

 

Bedrag : 616.115,07 euro 
 

Besluit: Unaniem 

Artikel 1 : 

De gemeenteraad gaat akkoord om de financiële middelen van het noodfonds bedoeld voor de 
compensatie van het financieel verlies van verenigingen aan de Willebroekse erkende verenigingen 
over te maken op basis van het subsidiebedrag van 2019.  Het subsidiebedrag van 2019 zal 
verdriedubbeld worden.  Om de werklast van verenigingen te verminderen moet er dit jaar geen 
extra subsidieaanvraag in gediend worden. 
In de Meerjarenplanning zal er in het budget van 2020 hiervoor extra middelen voorzien worden. 
 

Artikel 2 : 
Het bestuur kan verenigingen vragen om bijkomende informatie over de werking van de 
verenigingen tijdens het voorbije werkingsjaar (erkenningsvoorwaarden,…)   Dit kan gericht en op 
individuele basis gebeuren.  Indien de vereniging niet voldoet aan desbetreffende 
erkenningsvoorwaarden kan de subsidie worden ingehouden.   De vereniging kan ook zelf beslissen 
om af te zien van deze extra toelagen. 
 

 
 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2020031056&param=inhoud
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Huis van de zorg 

Advies 

12. Mantelzorgpremie 

Motivering 

Voorgeschiedenis 

Voor de huidige beleidsperiode 2019-2024 besluit de gemeente Willebroek om mantelzorgers, die 
zorgen voor een zorgbehoevend persoon woonachtig in onze gemeente te ondersteunen met een 
jaarlijkse toelage. 

 

Feiten en context 

Op basis van het toelagereglement krijgen mantelzorgers die :  

 
- voor 30 september jaarlijks een aanvraagformulier, aangevuld met een geldig attest 

indienen  
- zorgen voor een zorgbehoevend persoon binnen de gemeente 
- geen premie ontvangen vanuit een andere gemeente 

 

hun toelage van 30 € (cfr. Regelement in bijlage) 
 

De aanvragen worden ingediend bij het Welzijnsloket. 
 

Juridische grond 

Gemeentelijk beleidsplan 2019-2024 
Toelagereglement Mantelzorgpremie 

 

Adviezen - argumenten 

Aangezien dit een nieuwe premie is en er geen duidelijkheid is over het mogelijk aantal 
gerechtigden, wordt er voor werkingsjaar 2020  een schatting gemaakt van 500 personen en een 
totaalbudget van 15.000 € voorzien.  
 
Er wordt vanuit het welzijnsloket aangeraden om de uiterste indiendatum (30.09 ) dit jaar te 

verlengen tot 15 november. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         0  ja  Visumnummer : Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : AC000163 ARK: 6491000 Code beleidsveld: 0959 

Actie: 0959 Bedrag : 15.000€ 
 

 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad neemt akte van het ontwerp aanvraagformulier, reglement en aanvullend 

document (verklaring andere gemeente) mantelzorgpremie en besluit het reglement goed te 
keuren en in voegen te laten treden met ingangsjaar 2020. 

 
 

 

 



25 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Marc De Laet (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Anita Moens (raadslid, sp.a) komt de zitting binnen. 

Robbe Carleer (raadslid, sp.a) verlaat de zitting. 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

13. Bijkomende punten 

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) 
 

Ontsluiting Kersdonk terugdraaien 
  
Dankzij “Publinieuws” (week 37, p.14), ons gewaardeerde huis aan huis informatieblad, vernemen 
wij dat de Kapelse meerderheidspartijen N-VA en Groen ingaan tegen onze recente raadsbeslissing 

omtrent de ontsluiting van de site “Kersdonk” in Tisselt en dat ondanks het in 2018 bereikte 
akkoord dienaangaande tussen beide gemeenten. Ik verwijs hier graag naar de eindbeslissing bij 
consensus in dat dossier van het IGBC van 5 september 2018. 
Groot is onze verbazing! Hoe kan het zijn dat de visie van ons en die van onze buurgemeente zo 
plots en onverwacht totaal verschillend is nadat er eerder een duidelijke consensus bestond over 
de toekomstige ontsluiting? Is het akkoord van 2018 ondertussen gewijzigd en zorgt dat voor 
problemen? Of is dat enkel en alleen het geval voor de samenstelling van de Kapelse meerderheid? 

Spreken wij dan niet met elkaar op bestuursniveau? 
  
Onze vraag:  

- Graag enige duiding dienaangaande! 

  
  
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) 

 
En weg waren ze, de roze zakken …  
  
Op 31 december van dit jaar stopt Ivarem de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de 

recyclageparken. Een nieuwe blauwe zak verschijnt dan in het straatbeeld. Daarin mogen vanaf 
dan alle plastic verpakkingen in plaats van enkel plastic flessen en flacons. Dat betekent dat er bij 
ons nog maximaal 2 inzamelingen zijn van de roze zakken. Ivarem zegt ons dan ook niet meer 
roze zakken te kopen dan je echt nodig hebt. Volle rollen van de roze zakken kan je in januari 
2021 inruilen voor volle rollen PMD-zakken. Je oude blauwe zakken mag je opgebruiken om de 
uitgebreide PMD aan te bieden. Je overschot aan losse roze zakken kan je nog voor een beperkte 
periode gebruiken om de uitgebreide PMD aan te bieden. Dus mogelijk niet tot ze op zijn. Op de 

website van Ivarem kan je lezen dat over die periode nog wordt onderhandeld met Fost Plus. 
  
Onze vraag: 

- Is er ondertussen reeds duidelijkheid over de periode waarin men de roze zakken nog zal 
kunnen aanbieden na 1 januari 2021? 
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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) 

 
Ereburgers in het straatbeeld  

  
Tijdens de GR van 26 september 2017 heb ik namens onze fractie een vraag gesteld met als doel 
ervoor te zorgen dat onze “Ereburgers” een permanente plaats in het straatbeeld van onze 
gemeente zouden krijgen. Ik vroeg toen of het mogelijk was om tegen het einde van dat jaar een 
voorstel dienaangaande uit te werken. Het verslag zegt “Schepen Bradt neemt de vraag mee naar 
de adviesraad” 
  

Onze vragen: 
- Wat gebeurde er dienaangaande de voorbije drie jaar? Welk traject liep deze vraag? 

Wanneer boog de adviesraad zich over deze materie? Welk standpunt werd er ingenomen? 
Indien dat al gebeurde, waarom werd hierover dan niet gecommuniceerd met de Raad? 

 

 

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) 
 
Regenboogzebrapad 
 
In de Rupelstreek pakken de gemeenten Boom en Schelle uit met regenboogzebrapaden, een 

uiterst zichtbare en permanente campagne om erkenning aan de LGBT-gemeenschap en om op te 
roepen tot meer verdraagzaamheid voor holebi’s en transgenders. De regenboogkleuren worden 
geschilderd tussen de officiële lijnen van het bestaande zebrapad; het zebrapad blijft daardoor 
volledig conform de wegcode.Met Groen Willebroek denken dat dit in onze gemeente zeker ook  te 
realiseren is tegen 17 mei, de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie, maar 
vanzelfsprekend kan het ook eerder.  
 

Onze vraag: 

Is het college bereid te bekijken of in het centrum van onze gemeente (minstens één) 
regenboogzebrapad kan worden gerealiseerd en kan dat dan zeker voor 17 mei 2021 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) 

 
Overweg Tisseltbaan: stand van zaken 
 
Het is ondertussen een tijdje geleden dat we vernamen dat Infrabel van plan is de overweg op de 
Tisseltbaan af te sluiten voor het autoverkeer. Er zou dan ook een vernieuwd en heraangelegd 

fietspad komen om de tweewielers zich veilig voorbij deze hindernis te laten verplaatsen. We zijn 
er ons met Groen Willebroek van bewust dat de overweg op Mechels grondgebied, maar toch 
vragen we ons af of het college ons de stand van zaken kan meedelen.  
 
Onze vraag: 

Wat is de stand van zaken aangaande het afschaffen van de overweg op de Tisseltbaan?  
 

 
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) 
 
Werken omgeving Oude Dendermondsestraat en inspraak 

 
Vorige gemeenteraad stelden we al te betreuren dat voorafgaand aan het project in samenwerking 
met PIDPA en in het kader van HidroRio geen inspraak van de bewoners werd georganiseerd. Nu 
wordt het een ‘to add insult to injury’ als blijkt dat de plannen die de wijkbewoners werden getoond 
op een informatievergadering ondertussen werden aangepast zonder betrokken bewoners daarvan 
op de hoogte te brengen. 



27 

Schepen van mobiliteit Luc Spiessens gaf wel aan dat er een proefopstelling werd getest met 

betrekking tot dat deel van Westzavelland dat op de Oude Dendermondsestraat uitkomt én dat de 
wijk daarover in haar geheel zou worden bevraagd, maar antwoordde niet op onze concrete vraag 
om in de toekomst bij zulke projecten vooraf inspraak van de wijkbewoners te organiseren.  
 

Onze vragen: 
1. In hoeverre is het college op de hoogte van problemen die rijzen bij het aanpassen van de 
plannen betreffende de straatinrichting? 
2. Zo ja, is het college bereid de nodige aanpassingen te realiseren?  
3. Is het college bereid bij toekomstige projecten vooraf inspraak van de wijkbewoners te 
organiseren?  
 

 
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) 
 

Samenstelling, benoeming en huishoudelijk reglement Gecoro 

 
Op de raadszitting van 24 augustus jongstleden vroeg onze fractie naar de benoemings- of 
herbenoemingsbesluiten van de GECORO. Die werden ons op mijn vraag bezorgd door de 
administratie. Daarbij werd ons meegedeeld dat de gemeente bezig is de werking van de 
adviesraden te herbekijken.  
 
Dat dit althans voor de GECORO meer dan nodig is mag blijken uit de vaststelling dat de huidige 

commissie geen enkel advies meer heeft uitgebracht sinds 2018. Dat is niet alleen schromelijk in 
het licht van de vele ingrepen op het vlak van ruimtelijke ordening die we tijdens die 
vakantieperiode van de GECORO hebben zien goedkeuren. In sommige gemeenten of steden loopt 
dit nochtans bijzonder goed: het adviesorgaan als 'partner' voor het uitstippelen van het ruimtelijk 
beleid. 
 
Het is des te frappanter toen we vernamen dat de huidige voorzitter van de GECORO wél actief is 

in het indienen van vergunningaanvragen voor bouwwerken die zich bij uitstek lenen tot een 

gefundeerd, evenwichtig advies van een goed samengestelde GECORO. De neutraliteit van een 
bestuur is zoek als een dialoog over een lopend dossier door een partijdige expert wordt 
gedomineerd.  
 
Een pluim voor schepen Lenvain die op onze vraag een dialoog heeft opgezet met de 

buurtbewoners van TEKER bvba in Blaasveld. Helaas heeft de olifant heeft een een muis gebaard. 
De aangekondigde plannen om op die plaats nog aan verdere fabrieksuitbreiding te doen - terwijl 
buurtbewoners met een karrenvracht aan bezwaarschriften verduidelijken hoezeer hun buurt 
vandaag al door die bedrijvigheid geïmpacteerd wordt - is huiswerk voor een evenwichtig 
samengestelde, neutrale Gecoro.  
 
De regels omtrent dit belangrijke instrument van ruimtelijke ordening in gemeenten en steden 

stellen dat de gemeenteraad via een benoemingsbesluit de samenstelling van een nieuwe GECORO 
goedkeurt. Dat is niet gebeurd. Op onze vraag kwamen we te weten van Eerste schepen Bradt te 
weten dat de GECORO  al meer dan 22 maanden in een kunstmatige coma wordt gehouden. 
Intussen rijzen bouwwerken als paddenstoelen uit de grond.  
 

Namens onze fractie heb ik er toen op gewezen dat beslissingen aangaande BPA of RUP door de 
Raad van State nietig kunnen worden verklaard wanneer de GECORO haar werk niet doet of kan 

doen.  
 
Kijkend naar het huishoudelijk reglement dan begrijpen we nog minder waarom het al 21 maanden 
lang oorverdovend stil is rond de GECORO in Willebroek.  
 
Onze vragen:  

 
1. Gelet op de wettelijke verplichting om een benoemingsbesluit op deze gemeenteraad te laten 
goedkeuren: wanneer wordt de GECORO voor deze legislatuur benoemd? 
2. Is het college bereid om over de samenstelling van die Gecoro open kaart te spelen en alle 
maatschappelijke geledingen op te roepen om kandidaten voor te dragen?  
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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) 

 
Inkomsten gemeente tijdens Corona en impact op geplande uitgaven?  

 
Uit de toelichting van de financieel directeur van de administratie leerden wij dat de gemeente 
gebruik wil maken van gunstige lange termijn rentevoeten.  
 
Door een herfinanciering van uitstaande leningen ten belope van 9,1 en 13,2 miljoen op een 
termijn van respectievelijk 20 en 25 jaar wordt “extra ademruimte” gecreëerd om de impact van 
de Coronacrisis op de inkomsten en uitgaven beter op te vangen. Dat is prima want de impact van 

Corona op de financiën is dramatisch.  
 
Gelet getuige het grote aantal herfinancieringen die de banken de voorbije jaren hebben verwerkt 
doet dit uiteraard wel de vraag rijzen of er dan niet al veel gederfde inkomsten zijn verloren 
gegaan door pas nu tot die ingreep over te gaan.  

 

Onze vragen:  
 
1. Waarom is het bestuur al niet veel eerder tot dergelijke ingreep is overgegaan? De rentevoeten 
staan al langer zo laag 
2. Zijn de bedragen die op het einde van de rit worden bespaard - respectievelijk €100,000 en 
€70,000 -  netto bedragen? Of moet daar nog de kost van de herfinanciering worden afgetrokken?  
 

 
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) 
 
Status en veiligheid van Westdijk - Westzavelland 
 

Onze fractie kijkt verwachtingsvol uit naar de komst van vele fietsstraten in Willebroek. Op de 

vorige gemeenteraad kwam schepen Spiessens ook even terug op het mooie project van de 
fietssnelweg F23 ‘Brussel-Vilvoorde-Boom’, ook Kanaalroute Noord genoemd, van de nv Vlaamse 
Waterweg, in overleg met de gemeentebesturen, en meegefinancierd door de Vlaamse Overheid. 
Daar wordt o.m. een 4,0m breed fietspad voorzien aan de waterkant en een 1,5m breed 
wandelpad, met groen gescheiden van de rijweg.  

 
Gelet op het feit dat de vergunningen voor dat project niet doen vermoeden dat die fietssnelweg er 
snel zal komen wil onze fractie aandacht vragen voor een verkeerssituatie die vandaag tot veel 
ergernis leidt, en die onze fietsers en andere weggebruikers permanent in gevaar brengt.  
 
De route langs het kanaal via de Oostdijk wordt vandaag misbruikt door auto’s die komende van 
Westzavelland de baan komen opgestoven en volle gas geven richting Tisselt. Dat leidt tot 

onveiligheid, geluidsoverlast en overmatige uitstoot van schadelijke gassen. Ook zien we 
ontstellend veel grote vrachtwagens uit de richting van Tisselt gebruik maken van de Oostdijk om 
vervolgens onverrichterzake rechtsomkeer te moeten maken, met alle overlast vandien.  
 
Onze vragen:  

 
1. De nv Vlaamse Waterweg vermeldt in het project het statuut van de Westdijk als ‘jaagpad’. Maar 

de signalisatie terplaatse doet iets anders vermoeden. Is de Westdijk met als eindpunt het 
kruispunt met Westzavelland, in tegenstelling tot wat de huidige signalisatie doet vermoeden, wel 
een ‘jaagpad’ ? 
2. Kan het college in afwachting van de aanleg van de kanaalroute Noord verkeersremmers 
aanleggen in afwachting van (het voltooien van) die laatste fase zodat de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid van die buurt de aandacht krijgen die ze verdienen?  
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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) 

 
Voorstel motie tegen het gebruik en opslag van kernwapens  

 
Op de raadszitting van 24 augustus heeft onze fractie de burgemeester gefeliciteerd met het 
vredesengagement van onze gemeente in het kader van haar lidmaatschap van de wereldwijde 
beweging “Mayors for Peace” .  
 
“Niets is inderdaad belangrijker dan vrede”: alle hier vertegenwoordigde fracties kunnen het alleen 
maar volmondig eens zijn met die stelling. Zoals afgesproken legt onze fractie dan ook een voorstel 

van motie over dit thema op tafel die we graag ter stemming voorleggen.  
 
Voorstel motie: 
 
Overwegende dat kernwapens een vernietigende kracht hebben die de wereld vele keren kan 

vernietigen;  

Gelet op het feit dat nu officieel geweten is dat er op Belgisch grondgebied nucleaire 
massavernietigingswapens opgesteld staan; 
In rekenschap brengend dat de besluitvorming hieromtrent niet op een democratische manier tot 
stand gekomen is;  
Overwegende dat een kernwapenvrije wereld enkel zal bestaan wanneer wereldwijd burgers zich 
hiertegen blijven uitspreken, daarin gesteund door hun verkozenen op lokaal vlak:  
Gegeven het feit dat de gemeente Willebroek al vele jaren lid is van het netwerk Mayors for 

Peace;  
In acht genomen het feit dat de gemeente Willebroek zich bij monde van haar college van 
burgemeester en schepenen en bij uitbreiding de voltallige gemeenteraad, conform de campagne 
van Mayors for Peace engageert voor vrede en tegen kernwapens;  
Uit waardering van de Willebroekse gemeenteraad heeft voor de Nobelprijs voor de Vrede die de 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) in 2017 in ontvangst mocht nemen;  
  

Doet de Willebroekse gemeenteraad eensluidend een oproep aan de federale Belgische 

parlementsleden van alle politieke strekkingen om - na het mislukken van een kamerbreed initiatief 
hierrond in januari 2020 - de toekomstige Belgische Regering ertoe aan te zetten alles in het werk 
te stellen om te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt 
worden. Daarbij wordt de toekomstige Belgische Regering gevraagd om in het regeerakkoord, op 
een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens." 

 
 

Welzijn 

Integrale veiligheid 

14. Bekrachtiging besluit burgemeester 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Besluit van de burgemeester van 21/09/2020 
 
Goedkeuren van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad, 
gemeenteraadscommissie, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB en 

het niet toelaten van publiek. 
 

Feiten en context 

De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vragen om een 
pragmatische aanpak. Een virtuele vorm van vergaderen is dan ook gerechtvaardigd. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171006_03116219
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De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in 
dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, …) blijven van toepassing. 
 
Het is van belang dat de leden van de vergadering deontologisch omgaan met deze mogelijkheid, 

om de beslotenheid van de vergadering te garanderen en de democratische principes maximaal 
respecteren. 
 
Er wordt voorgesteld om de pers uit te nodigen om het openbaar gedeelte van de zittingen via 
audiovisuele conferentie bij te wonen, zodat het democratisch karakter gewaarborgd blijft. Ander 
publiek wordt niet toegelaten. 
 

De zitting wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld van de raadsleden en de inwoners. 
 
In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester politieverordeningen 
nemen in plaats van de gemeenteraad.  
 

Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad 

wordt bekrachtigd. 
 

Juridische grond 

Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende 
de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19; 
 
Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen; 
 
Ministeriel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID−19 te beperken en latere wijzigingen van 10, 24, 28 juli en 22 augustus  
 
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 
 

Nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 134, §1 en 135, §2;  
 
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarin een kader bepaald wordt voor 
vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf 1 september 2020; 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

Besluit: Unaniem 

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester : 
 
Artikel 1:  
De zittingen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissie, de raad voor maatschappelijk 

welzijn en de raad van bestuur van het AGB worden, gedurende de federale fase om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken via audiovisuele videoconferentie georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 
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