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Voorstellen van beslissing 

Zitting van 26 januari 2021 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

11. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van 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) 

 
Luierbox in Willebroek 
 
De kosten van luiers zijn een flinke hap uit het budget van jonge ouders, zeker bij gezinnen die het 

financieel moeilijk hebben. Om hen te helpen stellen we vanuit de CD&V fractie de luierbox voor. 
Het is een gekend concept dat reeds in verschillende gemeenten kon rekenen op een warm 
onthaal. Hoe werkt het? Is uw baby of peuter een bepaalde maat van luier ontgroeid en weet u niet 
wat u met uw overschot moet doen? Dan kan u die overschot aan luiers doneren via de Luierbox. 
Zo’n box kan bijvoorbeeld opgesteld worden bij Kind & Gezin, het gemeentehuis, kleuterscholen, 

enzovoort. Voor de bedeling van de luiers aan kwetsbare gezinnen kan er worden samengewerkt 
met een armoedeorganisatie zoals Argos vzw of ATD vierde wereld.  

 
Onze vraag: 
Is het gemeentebestuur dit idee genegen om te implementeren in Willebroek?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Veronique De Wever en de heer 
Kevin Eeraerts, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het decreet 

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

 
De verkeerssituatie in de August van Landeghemstraat en Overwinningsstraat  
 
De August van Landeghemstraat en de Overwinningstraat blijft na de diverse veranderingen en 

besluiten, een grijze zone voor heel wat handelaars en hun klanten. In tegenstelling tot eerdere 

besluiten, genomen door de meerderheid en waarbij de illusie werd gewekt als zou er slechts 1 
handelaar bekommernissen hebben, blijkt nu dat betrokken handelaars hun mening overbrengen 
aan ons en een aantal hun medewerking verlenen aan bijvoorbeeld een “poll” op de 
Facebookpagina: "Ge ze van Willebroek 2.0”  
 
Onze vragen: 

1) Heeft het bestuur notie genomen van deze “poll” en heeft u ondertussen gesprekken gevoerd 
met de betrokken handelaars of de handelaarsvereniging, teneinde de bekommernissen en 
expliciete bekommernissen/vragen te evalueren? 
2) Heeft het bestuur op basis van de huidige bekommernissen - zie poll - van deze handelaars 
reeds beslissingen genomen die tegemoet komen aan de vragen van onze handelaars en burgers? 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Veronique De Wever en de heer 

Kevin Eeraerts, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het decreet 
lokaal bestuur. 

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

Twee uur gratis parkeren in het centrum 
 
Omwille van de pandemie gaan mensen niet meer funshoppen, maar runshoppen of bijvoorbeeld 
snel een maaltijd afhalen. We opperden reeds de vraag om het parkeren in het centrum terug 
gratis te maken, maar dat stuitte op het antwoord dat het net de handelaars waren die het huidige 
beleid inzake parkeren initieel hebben aangemoedigd. Een stelling die we in het verleden konden 
begrijpen, maar we leven ondertussen in een andere wereld en zoveel jaren later. Bijzonder veel 

handelaars zijn van mening dat gratis parkeren met een maximum van twee uur, heel wat 
handelszaken naar stabielere inkomsten zou kunnen brengen. De algemene concurrentie is 
moordend en ons handelscentrum kan verdere leegstand missen, de middenstand is de motor van 
een welvarende gemeente en we kunnen allemaal zien dat de motor dringend moet gesmeerd 
worden.  

 

Onze vraag: 
1) Wil het bestuur de vraag tot 2u gratis parkeren, tijdelijk of definitief invoeren in het 
handelscentrum?  
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van mevrouw Veronique De Wever en de heer 
Kevin Eeraerts, onafhankelijke raadsleden, overeenkomstig artikel 21 van het decreet 

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

 
Hondenpoep, vuilbakjes en vuilbakken voor restafval. 
 
Omwille van de Coronacrisis gaan mensen meer op pad, zowel met als zonder viervoeter. Tot op 
heden is er een duidelijke keuze gemaakt om vuilbakken te verwijderen. We citeren een burger die 

de volgende mening aan ons overbracht: Kilometers met een zakje poep of vuil in je handen lopen 

kan zeer irritant zijn en tot mijn grote ergernis zien we in bepaalde straten de gevolgen van de 
huidige eliminatie van vuilbakken.  
 
Onze vragen: 
1) Heeft men reeds een evaluatie gemaakt van het toenemende sluikstorten op en naast publieke 

banken, straten die te leiden hebben onder bijzonder veel hondenpoep enz?  
2) Gaat het huidige aantal vuilbakken terug naar een hoger aantal en indien ja, op welke 
plaatsen?  
3) Is het bestuur de gedachte genegen om het aantal vuilbakjes voor hondenpoep naar een hoger 
aantal te brengen, alvorens de temperaturen terug klimmen? 
 
 

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

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

The Force 
 

De ondertussen jarenlange grootschalige rekruteringscampagne van de politiezone Mechelen-
Willebroek met de benaming: “ The Force" om meer kleur in het korps te krijgen, blijkt een slag in 
het water. Vandaag telt de politiezone amper een handvol politiemensen extra van vreemde 
herkomst. Volgens het bestuur kan men eigenlijk binnen onze zone Mechelen-Willebroek niet meer 
doen dan trachten zoveel als mogelijk personen van vreemde herkomst te overtuigen om een 
loopbaan bij de politie te ambiëren.  

In ieder normaal bedrijf gaat men selecteren op basis van kwaliteiten en niet op basis van afkomst, 
toen ik tijdens de politieraad de vraag stelde wie men dan kiest bij twee gelijkwaardige kandidaten, 
kwam er van bijna alle partijen en golf van verontwaardiging. Maar, geen enkele 
vertegenwoordiger uit Willebroek nam het woord.  
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Het beleid stelde dat er dan voor de kandidaat met migratieachtergrond zou gekozen worden, en 

later in het debat werd er ook aan toegevoegd dat het niet van toepassing zou zijn in welbepaalde 
functies waar meerdere talen dan weer niet van toepassing zouden zijn. 
 
Onze vraag: 

1) Graag de mening van het Willebroekse bestuur in dit verhaal van discriminatie tegenover 
mensen zonder migratieachtergrond en de positieve discriminatie voor mensen met 
migratieachtergrond. 
 
 
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) 
 
Een hondenweide in Klein-Willebroek 
 
Blijkbaar leeft de vraag voor een hondenweide bij een aantal inwoners/eigenaars van honden in 

Klein-Willebroek. Een terechte vraag, want ondanks het feit dat je van daaruit veel mogelijkheden 

hebt om te gaan wandelen met je hond kan/mag je ze nergens los laten lopen. 
 
Onze vragen: 

- Is het bestuur akkoord met het principe dat er in Klein-Willebroek op korte termijn een 
hondenweide komt? 

- Indien het Gemeentebestuur niet beschikt over de daarvoor noodzakelijke terreinen kan 
dan onmiddellijk in overleg gegaan wordt met bvb De Vlaamse Waterweg, om na te gaan 

of via die weg een oplossing kan gevonden worden? Zij zijn daar immers eigenaar van 
gronden langsheen het kanaal/De Rupel? 

- Indien het bestuur akkoord is met het principe en indien een gepaste locatie gevonden 
wordt, kan dan ook het noodzakelijke budget op korte termijn voorzien worden (voor zover 
bestaande kredieten daarvoor niet in aanmerking zouden komen)? Over welk budget 
spreken we hier trouwens? 

 

 

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) 
 
Zonnepanelen Ten Weldebrouc 

 
In het verleden werden er al een 60-tal zonnepanelen geplaatst op het dak van woonzorgcentrum 
Ten Weldebrouc. Een milieubewuste investering die al een aanzienlijke kostenbesparing betekende 
op de energiefactuur. 
  
Onze vraag: 

- Gaat men de komende legislatuur op de daken van het woonzorgcentrum nog extra 

zonnepanelen plaatsen, aangezien er nog heel wat bij kunnen? 
  
  
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) 
 

Invulling jeugdhuis Site de Schalk  
Vorige zomer vroeg ik wat de invulling van het nieuwe jeugdhuis op site De Schalk ging zijn. De 
Schepen van Jeugd had met de jongeren van Perron 4 afgesproken om afgelopen najaar samen 
verder te bekijken wat de opties zijn. 
  
Onze vragen: 

- Wanneer heeft dit overleg plaatsgevonden? 
- Wat is het resultaat van dit overleg? 
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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) 

 
Steunmaatregelen voor de meest getroffen sectoren in de tweede lockdown 

 
Tijdens de eerste lockdown vorig jaar werd er door het Gemeentebestuur, in samenwerking met 
“Willebroek Winkelhart”, beslist om een “corona-bon” uit te brengen voor de getroffen handels- en 
horecazaken. Dat initiatief vonden wij een goede steunmaatregel voor de getroffen sectoren, al 
was dit maar tijdelijk. Tijdens de 2de lockdown (die voor vele handels- en horecazaken nog steeds 
loopt) kwamen dergelijke bonnen er niet. Er zullen ongetwijfeld veel horecazaken, kappers, 
schoonheidsspecialisten, … zijn bij wie het water aan de lippen staat en die deze tweede lockdown 

mogelijk niet zullen overleven.  
 
Onze vragen: 

- Is het Gemeentebestuur bereid gemeentelijke taksen te laten vallen voor deze zwaar 
getroffen sectoren? 

- Zal het Gemeentebestuur kortelings nog extra steunmaatregelen nemen? 

 
 
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) 
 
Meer licht in ’t weggetje 

 
Nu er door het “coronaverkeerscirculatieplan” nog minder parkeerplaatsen  beschikbaar zijn in het 
centrum van de gemeente, is het van essentieel belang  dat de betaalparking in de Schoolweg zo 
goed mogelijk gebruikt wordt. 
Het verbindingsweggetje tussen de Schoolweg en de August Van Landeghemstraat, dat ter hoogte 
van het Volkshuis op het marktplein uitgeeft, speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van 
die parking vanop de markt. 

Dit bestuur zegt graag en vaak begaan te zijn met ons handelscentrum. 

 
Onze vragen: 

- Is de meerderheid bereid om bijkomende verlichting in het weggetje te hangen, zodat 
mensen - zeker in de winterperiode - er zich op een veilige manier kunnen verplaatsen? 

- Kan en wil de meerderheid onderzoeken hoe het weggetje mogelijk heringericht kan 

worden opdat het onveilige gevoel, dat bij een aantal inwoners leeft, verdwijnt?  
- Kan er ook een vuilbak voorzien worden in het weggetje of is dit reeds In het 

vuilnisbakkenplan, dat nu wordt uitgerold, voorzien? 
 
 
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) 
 
Stand van zaken sociale kruidenier 
 
In het meerjarenplan van onze gemeente staat dat de meerderheid gaat zorgen voor een sociale 

kruidenier in Willebroek 
Nu het aantal mensen in armoede door de coronapandemie sterk is toegenomen en steeds meer 

gezinnen in moeilijkheden komen, dringen wij er als fractie bij het gemeentebestuur op aan om dit 
dossier absolute prioriteit te geven. 
 
Onze vragen: 
- Wat is de stand van zaken van het dossier “sociale kruidenier”? 
- Welke timing hanteert het Gemeentebestuur hier? 
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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) 

 
“Alleenwonenden senioren steken we een hart onder de riem” 

 
Wij waren (blij) verrast met het initiatief dat - heb ik mij laten vertellen - het welzijnsloket/dienst 
samenleven in deze moeilijke coronatijden bedacht heeft om onze alleenstaande senioren een riem 
onder het hart te steken. De (muzikale) Kerstman die (op de fiets) langskwam, samen met enkele 
charmante medewerksters, om een door leerlingen van onze Willebroekse scholen gemaakte 
wenskaart af te geven. 
Dat in deze donkere periode voor die mensen nog steeds mooie initiatieven op poten worden gezet 

appreciëren we enorm en dat kunnen niet genoeg benadrukken.  
 
Toch één vraag hierbij: 

- Hoe zit het met de bescherming van de privacy van onze senioren/inwoners bij dergelijke 
acties? 

 

 
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) 
 
Thuiswerken in de Organisatie Willebroek 
 

Al sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land in maart 2020, wordt iedereen die kan in 
België aangeraden, ja zelfs verplicht,  om maximaal van thuis uit te werken. Tijdens 
de persconferenties na het Overlegcomité herhaalde minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke die oproep telkens opnieuw. 
Verscheidene actoren en specialisten in arbeidsorganisatie gaan er bovendien van uit dat 
thuiswerken een fenomeen is, dat niet meer zal verdwijnen na de corona-pandemie, maar een 
belangrijke plaats zal blijven opeisen in het economische leven en de bestuurlijke instellingen. 

Uiteraard volgt op zo’n onderzoek meteen ook de vraag voor wie de meerkost is. In België is 

thuiswerk grotendeels informeel geregeld. 
Dit betekent dat de vergoeding die je ervoor krijgt, normaal gezien in de arbeidsoverkomst moet 
staan.  Bij gebrek hieraan kan arbeidsrechtelijk 10% van de contractuele wedde worden 
toegekend. 
In andere landen heeft de coronacrisis er wel al voor gezorgd dat er van de overheid uit een 

regeling komt voor de vergoeding van thuiswerk. Zo heeft Spanje werkgevers verplicht om te 
betalen voor het onderhoud en de uitrusting van het thuiskantoor. In Duitsland debatteert men 
momenteel over een nieuwe wet rond thuiswerk. En in het Verenigd Koninkrijk wil de overheid de 
regels voor belastingaftrek voor werkgerelateerde apparatuur die tijdens de pandemie is gekocht, 
versoepelen. 
Vanuit onze fractie wensen wij dit debat ook op lokaal niveau aan te zwengelen. 
Maatschappelijk zijn er immers ook heel wat bijkomende voordelen aan deze vorm van 

arbeidsorganisatie verbonden.  Minder stress, tijdswinst, minder mobiliteitsproblemen, verhoging 
productiviteit, efficiëntieverhoging, minder ziekteverzuim, betere balans werk en privé, efficiënter 
gebruik beschikbare ruimte. 
Werknemers en werkgevers, die beiden voordelen halen uit deze werkvorm,  hebben er dan ook 
beiden belang bij om deze arbeidsorganisatievorm tot een blijver te maken.  

Uiteraard zijn er ook minder positieve aandachtspunten die alle aandacht verdienen, zoals meer 
eenzaamheid, amper scheiding tussen werk en privé, niet optimale infrastructuur thuis.  

Maar dat thuis werken zorgt uiteraard ook voor extra kosten. Een Nederlands onderzoek door het 
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting op vraag van de Nederlandse Overheid maakte een 
inschatting van de verschillende kleine extra kosten, die thuiswerken met zich meebrengt, maar 
die opgeteld maandelijks toch een hele slok op de borrel uitmaken. 
Hun eindconclusie was dat thuiswerken gemiddeld 2 euro per werkdag kost voor de werknemer. 
 

Onze vragen: 
- Hoe ervaart de Organisatie Willebroek tot op heden het thuiswerken? Welke initiatieven 

werden genomen om het thuiswerken maximaal mogelijk te maken, conform de vragen 
van de hogere overheden? 

- Welke initiatieven neemt de Organisatie Willebroek om de voordelen van het thuiswerken 
in de toekomst te bestendigen? 

https://newsmonkey.be/tag/coronavirus/
https://newsmonkey.be/de-croo-nieuwe-coronamaatregelen-sociale-contacten-cafes/
https://businessam.be/duitsland-wil-het-recht-op-thuiswerk-in-een-wet-gieten/
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- Is het bestuur bereid om de thuiswerkende medewerkers van de organisatie Willebroek 

tegemoet te komen met een thuiswerkvergoeding, die de persoonlijke meerkosten 
vergoed?  Onze fractie wenst, rekening houdende met het Nibud-onderzoek, het bedrag 
van 50,00 euro per fulltime werknemer naar voor te schuiven.  Uiteraard gaan we ervan uit 
dat deze thuiswerkvergoeding in verhouding tot het effectieve thuiswerk wordt uitbetaald.   

- Tot slot wensen wij nog onder uw aandacht te brengen dat deze thuiswerkvergoeding voor 
onze medewerkers een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 
is.  

 
 
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) 
 
Deelname groepsaankoop regenwatertonnen IGEMO 
 
50 tot 70% van het watergebruik in huishoudens vereist geen drinkwaterkwaliteit. Voor heel wat 

taken is regenwater perfect bruikbaar. Het klinkt dan ook logisch: als het regent, vangen we het 

hemelwater best zoveel mogelijk op. De installatie en aansluiting van regenwaterputten zijn vaak 
ingrijpende werken voor particulieren. Maar een regenton is dat niet. Het opgevangen regenwater 
kan o.a. gebruikt worden om de planten, bloemen en groenten water te geven. Daardoor kunnen 
gezinnen besparen op drinkwater, en dus ook op geld. Want drinkwater wordt de komende jaren 
steeds duurder.   Een regenwaterton kan ook een hulp zijn tijdens  droogteperiodes in de zomer. Al 
zullen enkel regenwatertonnen geen soelaas bieden aan de grote droogteproblematiek, maar is 
voor veel burgers wel haalbaar om hun steentje bij te dragen.  

Waarom een groepsaankoop regenwatertonnen? Een groepsaankoop van regenwatertonnen is 
kostenbesparend én ontzorgend. 
  
IGEMO heeft , op voorstel van de gemeente Duffel, formeel aan alle gemeentebesturen in haar 
werkingsgebied de vraag gesteld om aan de groepsaankoop deel te nemen. Ook voor ons 
gemeentebestuur kan dit goed nieuws zijn, want de kostprijs daalt per deelnemende gemeente. In 
hun algemene projectplanning staat dat gemeentebesturen in januari 2021 kunnen reageren op 

het aanbod, al was de deadline aanvankelijk op 15 januari bepaald.  

 
Onze vraag: 
Zal het gemeentebestuur van Willebroek instappen in deze groepsaankoop watertonnen, of deden 
we dat al?  
 

 
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) 
 
 
Wat met voormalige locatie van de Volkshuisvesting? 

 
De Volkshuisvesting heeft ondertussen al jaren geleden de vestiging aan de Breendonkstraat 
verlaten. Het pand deed dan ook een tijdje dienst als locatie voor jeugdhuis Perron 4. Sinds de 
werking daar een goed jaar geleden stopte, staat het gebouw leeg.  
 

Onze vraag: 
Wat zijn de plannen met het pand en de gronden errond van de locatie van de voormalige 

Volkshuisvesting aan de Breendonkstraat? 
 
 
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) 

 
Kapwerken Vlaamse Waterweg langs het kanaal  
  
Een paar weken geleden stelden we vast dat aan de Westdijk naar Tisselt voor de bedrijfsterreinen 
van FERO en dus achter de percelen aan de Tisseltstesteenweg van een flink bos werd gekapt.  
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We vragen ons af of dit de correcte manier van natuurbeheer is. Valt dit nog hakwerk op de oevers 

te noemen? Is er geen vergunning noodzakelijk?  
  
Op basis van het antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag die Mieke Schauvliege 
namens Groen in het Vlaams Parlement stelde, kregen we een tabel met de geplande kapwerken 

door De Vlaamse Waterweg (DVW) voor het kapseizoen 2020-2021. Daar is nergens sprake van 
kapwerken in Willebroek aan het Zeekanaal Brussel-Schelde.  
  
Onze vragen: 
1. Werd het college ingelicht over de kapwerken langs de Westdijk? 
2. Beantwoorden deze kapwerken aan het goede natuurbeheer? 
3. Was een omgevingsvergunning noodzakelijk? Zo ja, werd die aangevraagd?  

4. Zal het bos opnieuw aangroeien? 
 
  
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) 

 
Zone 30 binnen de bebouwde kom 
 
Meer dan 600 km Vlaamse wegen binnen de bebouwde kom hebben nog altijd geen afgescheiden 
fietspad. Ook in onze gemeente is dat voor een aantal wegen waar 50 per uur mag worden 
gereden, nog altijd het geval. De onveiligheid verhoogde daar de druk om van 30 per uur de 
snelheidslimiet te maken.  

 
Ons land ondertekende in maart 2020 nochtans de ‘Stockholm Declaration’, met daarin als 
belangrijkste aanbeveling: een snelheidsbeperking tot 30 per uur daar waar auto’s, fietsers en 
voetgangers met elkaar in conflict kunnen komen en dus het risico op aanrijding groot is. Landen 
zoals Nederland en Spanje rolden ondertussen een snelheidsregime van 30 per uur overal in de 
bebouwde kom uit. Ook in Vlaanderen volgen steeds meer gemeenten de voorbeelden van steden 
zoals Brussel, Antwerpen en Gent of Leuven door in de hele bebouwde kom 30 per uur uit te rollen 

en vijftig als hoogst uitzonderlijk te zien. Vanaf 1 februari zullen steden en gemeenten ook GAS-

boetes kunnen uitschrijven kleine snelheidsovertredingen te beteugelen en aldus aan handhaving 
te doen. Maar vanzelfsprekend is er meer nodig: parkeren, circulatie en de inrichting van de 
openbare ruimte moeten ook vaak worden herbekeken.  
 
Onze gemeente heeft er dankzij onze aandacht voor de zone 30 maar ook zeker mede dankzij het 

inzicht van schepen Spiessens dat de versnippering van zones-30 niet goed was, ondertussen flink 
wat werk gemaakt van het opschuiven naar 30 per uur als regel. Maar toch blijven er enkele 
eigenaardige conflictpunten en zelfs onduidelijkheden. Zo meldde de schepen ‘per ongeluk’ dat je 
op de Dokter Persoonslaan toch maar 30 mag, maar is zulks daar niet aangegeven. Op 
verschillende momenten kunnen we zien dat automobilisten die de Tisseltsesteenweg inrijden 
vanuit Willebroek-Centrum de neiging hebben meteen naar 50 te jagen, terwijl er dikwijls kinderen 
fietsen. Het zijn maar twee voorbeelden van waar 30 per uur ons de logische en veilige keuze lijkt, 

net zoals in de Blaasveldstraat, de Nachtegaalstraat en waar nog niet.  
 
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het verkeersveiligheidsinstituut Vias, de 
Voetgangersbeweging en de Fietsersbond scharen zich achter de oproep ‘als je geen apart fietspad 
hebt, maak je er dertig per uur van’. Ook Antwerps gouverneur Cathy Berx steunt de oproep.  

 
Onze vragen: 

1. Heeft het college zicht op of een inventaris van de straten in onze gemeente waar je nog 50 
per uur mag en waar fietsers geen afgescheiden fietspad hebben?  
2. Is het college bereid de principes van de ‘Stockholm Declaration’ ter harte te nemen, met 
30 per uur als regel en 50 per uur als strikt uitzonderlijk? 

 
 

 

https://wiki.groen.be/display/VlaamseFractie/20200403+MSC+ESO+SV+Peeters+over+kapwerken+DVW
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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) 

 
Gronden en panden van de gemeente 

 
Het zal het college niet verbazen dat we met Groen Willebroek bijzonder geïnteresseerd zijn in een 
duurzaam grond- en pandenbeleid. Daarom is zicht krijgen op de gemeentelijke gronden en 
panden ook noodzakelijk. Vermits zowel de gemeente als de IVA INNOVA die in hun bezit hebben, 
vroegen we ons af of het mogelijk is een totaalbeeld te krijgen van de gronden en panden die het 
gemeentebestuur heeft.  
 

Onze vraag: 
Kan het college ons een totaalplaatje bezorgen van de gronden en panden die zowel in het bezit 
zijn van het gemeentebestuur als van de IVA INNOVA?  
  
 

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) 

 
Onaangename verrassing op het skatepark 
 
De jeugd in Willebroek moet het al jaren met zeer beperkt en weinig infrastructuur doen op het 
vlak van skateboarden. Er komt meer dan waarschijnlijk een nieuw skatepark aan het Huis van de 

Vrije Tijd, maar ondertussen moet de jeugd het nog steeds doen met beperkte middelen, die dan 
ook nog eens niet altijd in beste staat zijn. Dat werd eerder al door verschillende fracties hier 
aangehaald. De skaters waren eerder deze maand dan ook nogal verbaasd dat hun infrastructuur 
in Willebroek-Zuid als stockage werd gebruikt om er snoeihout en dus takken en knotten van 
bomen te leggen. Gelukkig was dit na een paar dagen opgeruimd.  
 
Onze vragen: 

1. Kan de skate-infrastructuur in Willebroek-Zuid toch nog in enige mate worden opgekalefaterd?  

2. Zijn er in de toekomst andere mogelijkheden voor het gemeentepersoneel om het snoeihout te 
stockeren? (Met alle begrip voor het noodzakelijke en goede werk.) 
 
 


