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Voorstellen van beslissing 

Zitting van 23 februari 2021 
 

 

OPENBARE ZITTING 

Bijkomende punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

13. Bijkomende punten 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Mogelijk vervuilde grond. 
  

Afgelopen maand stemden wij unaniem in met de aankoop van twee onbebouwde percelen te 
Tisselt. Op de gronden aan Brielen, vlakbij het kanaal, zal immers in 2023 een speelbos aangeplant 
worden.  
Ondertussen bereikte ons het bericht van een buurtbewoner dat er mogelijk vervuilde grond binnen 
het perceel zou aangekocht zijn. We laten in het midden welke materialen/stoffen in de grond 

zouden zitten, gezien we geen onrust willen aanwakkeren. 
  

Onze vraag: 
  
Heeft het bestuur weet van deze mogelijke verontreiniging/contaminatie en is er reeds een 
bodemonderzoek uitgevoerd? 
  
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 

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

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
GO! scholengroep Rivierenland plant nieuwbouwproject  
 

Reeds maanden zijn we op de hoogte dat er iets staat te gebeuren op de site van Campus 

Vaartland, maar ondertussen kregen we van een verontruste buurtbewoner de vraag naar meer 
duidelijkheid. Wij citeren: Enerzijds komt er de melding dat er wat staat te gebeuren met een 
mogelijke uitbreiding in een relatief rustige buurt met reeds aanwezige parkeerproblemen, en 
anderzijds komt er wekenlang niets van informatie naar de buurtbewoners. De planning is duidelijk 
uitgezet, maar zal er hoogbouw komen, welke afstand tussen de woningen en de eventuele 
nieuwbouw zal gerespecteerd worden? enz... Einde citaat. 

 
Onze vraag: 
 
We vragen met aandrang om deze raad en de buurtbewoners eindelijk duidelijkheid te geven over 
de plannen in dit dossier. 
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Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Kevin Eeraerts en mevrouw 

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

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

Uithuiszetting 
 
Op 16 februari bereikte ons een mail met het relaas van een uithuiszetting. 
 
Onze vraag: 
 
Graag meer duidelijkheid over de huidige situatie en het standpunt van het gemeentebestuur. Is 

deze uithuiszetting volgens het gemeentebestuur volledig volgens de regelgeving gebeurd en 
hoeveel uithuiszettingen zijn er de afgelopen 5 jaar uitgevoerd en welke redenen waren er bij deze 
uithuiszettingen aan de orde? 
 
 

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 “self-service”-kiosk in de deelgemeenten? 
 
Wat houdt dat in?  
Je kan als inwoner zonder afspraak een attest, een akte of een uittreksel opvragen en uitprinten. 

Ze moeten dan niet speciaal naar het administratief centrum komen voor een attest. Op deze 
manier geven we ook onze inwoners die thuis geen computer of printer hebben de kans om 
documenten snel op te vragen. 
 
Onze vragen: 
Wil de meerderheid bekijken of dit mogelijk is?  
Zo ja, op welke termijn kunnen we hierover uitsluitsel krijgen en wanneer zien we dan de eerste 

zuilen verschijnen? 

 
 
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) 

 
Radicaal Digitaal 
 
Steeds meer loketten sluiten bij de NMBS, er is Tax-on-web, je favoriete winkel gebruikt een 
klantenkaart waar je een app voor moet hebben: De digitalisering zet zich door in bijna alle 
sectoren. Jammer genoeg is niet iedereen mee.  Maar liefst 10% van de Belgen heeft geen internet 
en 40% heeft te weinig digitale vaardigheden.  

De Coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat vandaag alles online gebeurt. Op het werk merk 
ik ook op, bij het updaten van de klantengegevens, hoeveel mensen geen e-mailadres hebben. 
Als we kijken naar de digitale competenties is er een kloof tussen mensen met een hoger inkomen 
& mensen die minder verdienen. Slechts 38 % van de Belgen heeft gevorderde digitale 
vaardigheden. 32% scoort hierin zwak. Bij gezinnen met een laag inkomen stijgt dit percentage 

zelfs tot 75 %. Mensen worden zeker uitgesloten als ze digitaal niet mee zijn. 
 

Onze vraag: 
Welke extra concrete maatregelen neemt het bestuur om de “digitale kloof” aan te pakken? 
 
 
Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie, 
overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur 

(de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 
 
Trouwen in het bos 
 
Corona heeft ons meer leren genieten van de buitenlucht, en de natuur in onze buurt beter leren 
waarderen.  
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Er wordt massaal gewandeld en er wordt meer buiten geleefd.  

In deze maand van de romantiek, nog in de sfeer van Valentijn, zouden we hier graag willen 
vragen het mogelijk te maken te kunnen trouwen in open lucht. In de natuur. In het bos. 
We hebben in Willebroek mooie locaties voor het voltrekken van de huwelijksceremonie, denk aan 
de trouwzaal in het oude gemeentehuis en kasteel Bel Air. 

Maar er zijn in Willebroek ook hele mooie locaties in open lucht mogelijk. Tussen de bomen. 
Idyllische trouwplekken in een blauw-groen decor.  
 
Zou het bestuur willen meegaan in dit romantische voorstel ? 
 
 
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) 

 
Sneeuwstraten 
 

Sneeuw die met pakken uit de hemel valt, en blijft liggen: het is de droom van bijna elk kind. Maar 

zulke momenten worden steeds schaarser dus moeten we gelegenheden creëren  om deze speciale 
momenten extra te kunnen beleven. 
Sneeuwstraten kunnen hiervoor een oplossing bieden. Straten waar de sneeuw mag blijven liggen: 
eigenlijk zoals speelstraten maar dan in de winter: kinderen worden een beetje baas en de sneeuw 
mag blijven liggen zodat van de nodige sneeuwpret genoten kan worden. 
 
Mensen zouden dan een aanvraag kunnen indienen om van hun straat een ‘sneeuwstraat’ te 

kunnen maken. Zo kunnen kinderen onbezorgd in de sneeuw spelen. Straten die in het prioritair 
strooiplan van de gemeente zijn opgenomen komen uiteraard niet in aanmerking. 
 
Ook moeten de voetpaden van deze straten  sneeuwvrij gemaakt worden. Dit kan een taakje 
worden voor de spelende kinderen?  
De jeugddienst kan dan ook eventueel sneeuwspeelbox ter beschikking stellen met o.a. een slee?  
 

Onze vragen: 

1. Is het college bereid om buurten en straten de mogelijkheid te geven om sneeuwstraat te zijn? 
2. Zoja, kan er aan een omkadering worden gedacht wat betreft communicatie en 
speelvoorzieningen? 
 
 

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) 
 
Kindergemeenteraad ook in Willebroek? 
 
Kinderen van de basisschool (3de graad) een stem geven door het organiseren van een 

kindergemeenteraad. Al heel veel gemeenten zijn reeds vertrouwd met dit gegeven. 
Kinderen  kunnen verkozen worden en zelfs kinderburgemeester worden. Op deze manier kunnen 
ze kennis maken met hoe een gemeente werkt, hoe democratie werkt.  Hen op deze manier 
betrekken bij het beleid kan zeer waardevol zijn. Zij bekijken verschillende thema’s vanuit een 
ander standpunt. 

De adviezen en inspraak van de raad moeten zich niet beperken tot louter jeugdbeleid. Tijdens de 
vergaderingen  kunnen onder andere verkeersveiligheid, milieu, speelpleinen of kinderrechten aan 

bod komen. 
 
Onze vragen: 
1. Zijn jullie bereid om in Willebroek een kindergemeenteraad op te richten? 
2. Zoja, zou de opstart reeds kunnen  voor september 2021? 
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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) 

 
Samenwerking met scholen voor extra speelruimte 

 
In Lokeren heeft een basisschool zijn speelplaats vernieuwd dankzij subsidies van de stad. De 
school gebruikt de speelplaats tijdens de schooluren en na schooltijd wordt deze speelplaats extra 
openbare speelruimte. 
Dit is een win-winsituatie: de scholen moeten de zware kost van de speeltuigen niet alleen dragen, 
hebben een mooi uitgeruste speelplaats  en de kinderen krijgen extra speelruimte na de 
schooluren. 

Uiteraard moet er bekeken worden welke scholen hier nood aan hebben en of dat er scholen zijn 
die hun speelplaats of een pleintje/grasveld direct naast de school op een veilige manier kunnen 
openstellen als openbare ruimte. 
 
Onze vraag: 

Is het college bereid om dit principe van samenwerking tussen gemeente en scholen te 

overwegen? 
 
 
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) 
 

Kleur, kunst en erfgoed in de straten 
 
In verschillende steden, zoals in Mechelen en Wambeke, wordt er op verschillende manieren kunst 
in de straten gebracht: bijvoorbeeld op muren en elektriciteitskasten of -cabines en zelfs blinde 
muren. Het kan eventueel ook met wat cultureel erfgoed, zoals foto’s van hoe Willebroek en 
randgemeenten er ooit hebben uitgezien. 
Waarom niet in Willebroek? Samenwerking met de tekenacademie, scholen of iedereen die zich 

geroepen voelt, is een mogelijkheid om iets moois te maken in de straten van Willebroek. Een 

verrassende ontmoeting met kunst in de straat kan een verkwikkende beleving voor de geest zijn.  
 
Onze vragen:  
1. Is het college bereid een oproep te lanceren voor ‘Kleur, kunst er erfgoed in de straat’?  
2. Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen hiertoe mogelijke samenwerkingsverbanden met het 

Kunstatelier, scholen en andere partners worden opgestart?  
 
 
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) 
 

Subsidies verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen 
 
De Vlaamse subsidies van Mobiliteit en Opnbare Werken (MOW) voor ‘kleine infrastructurele 
maatregelen in schoolomgevingen’ breidt uit naar de schoolroutes. En dat is een goede zoek, want 
verkeersveiligheid stopt niet zomaar op honderd meter voorbij de schoolpoort. Die subsidies zijn 

gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele 
maatregelen, maar ook materiaal- en plaatsingskosten.  De gemeente vraagt de subsidie aan en is 

de opdrachtgever voor de projecten.  
  
Onze vragen: 
1. Zal onze gemeente subsidies van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) aanvragen? 
2. Zo ja, welke schoolomgevingen komen volgens het college al zeker in aanmerking voor het 
verbeteren ervan?   
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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) 

 
Digitaal ter beschikking stellen van archiefstukken en beelden 

  
Er zijn verschillende gemeenten die oude teksten en beelden digitaal ter beschikking stellen, zodat 
je ze als bezoeker – al dan niet met een account –, kan bekijken. Spijtig genoeg zien we op de 
website van de gemeente bij ‘Willebroek in woord en beeld’ alleen een verwijzing naar publicaties 
die nog verkrijgbaar zijn in het Administratief Centrum, de bibliotheek en het Sashuismuseum. (Er 
staat zelfs niet een korte geschiedenis van onze gemeente.) 
 

Nochtans is er wel degelijk flink wat belangstelling voor bijvoorbeeld oude foto’s, postkaarten en 
affiches van evenementen van Blaasveld, Heindonk, Klein-Willebroek, Tisselt en Willebroek. 
Daarnaast zijn de oude beelden en de geschiedenis(sen) van onze gemeente(n) ook mooie 
uithangborden. Het is in 2021 ook een evidentie dat het overgrote deel van het publiek met clicks 
op zoek gaat naar tekst en beeld. Helaas moeten we wijzen op de beproeving die nu al bijna een 

jaar duurt, om te weten dat de digitale beleving nog is toegenomen.  

 
De ‘Regionale Beeldbank’ is een voorbeeld van hoe de gemeenten Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne 
Waver, Mechelen en Zemst collecties van gemeente- en stadsarchieven, andere gemeentelijke 
diensten, verenigingen en privéverzamelaars digitaal toegankelijk maken. Het zijn de cultuur- en 
archiefdiensten die hun schouders onder dat project zetten. Musea & Erfgoed Mechelen is de 
initiatiefnemer en coördineert de samenwerking.  
 

Onze vragen: 
1. Is het college bereid op een of andere manier te werken aan het digitaal ter beschikking stellen 
van beelden en documenten die belangwekkend en mogelijk historisch zijn? Zo nee, waarom niet?  
2. Kan worden bekeken in hoeverre de cultuurdienst, de verantwoordelijke voor het archief en de 
heemkundige kring De Vaertlinck hierin kunnen samenwerken om het digitaal ontsluiten van tekst 
en beeld over Willebroek mogelijk te maken?  
3. Kan er een bepaald budget worden voorzien om bijvoorbeeld vrijwilligers te vergoeden, 

archiefmateriaal aan te kopen en privéverzamelaars hun collectie te ontsluiten? 

4. Kan er een publieke oproep worden gedaan om oud beeldmateriaal over onze gemeente(n) te 
doneren mits publieke erkenning hiervoor?   
5. Kan contact worden opgenomen met Musea & Erfgoed Mechelen om eventueel in dit regionale 
initiatief in te stappen?  
 

 
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) 
 
Groepsaankoop regenwatertonnen IGEMO 
 

Vorige maand stelden we al dat IGEMO , op voorstel van de gemeente Duffel, formeel aan alle 
gemeentebesturen in haar werkingsgebied de vraag had gesteld om aan de groepsaankoop van 
regenwatertonnen deel te nemen. Ook voor ons gemeentebestuur kon dit goed nieuws zijn, want 
de kostprijs daalt per deelnemende gemeente. UIt het antwoord van schepen Maaike Bradt konden 
we afleiden dat de gemeente ging bekijken dit zelf te kunnen organiseren, mede omdat er weinig 

gemeenten zouden deelnemen.  
 

Ondertussen bleek dat dat er toch al zeven gemeenten interesse toonden in deelname, onder meer 
ook buurgemeenten Puurs - Sint-Amands en Mechelen. Aangezien dit maakte dat de prijs tot op 
een vastgelegd minimum zakt, kunnen we ons moeilijk voorstellen dat onze gemeente een eigen 
initiatief kan nemen dat minder kost.  
 
Onze vragen: 

1. Heeft het college zich er bij IGEMO van vergewist welke de voorwaarden waren om aan de 
groepsaankoop deel te nemen?  
2. Zal Willebroek alsnog in dit intergemeentelijk initiatief instappen?  
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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) 

 
Bomen rooien op De Wip, communicatie en herbeplanting 

 
Op 9 februari begonnen gemeentelijke diensten op wat we nog De Wip noemen, naast T.C. Duvels, 
bomen te rooien. Buurtbewoners waren gealarmeerd omdat ze hun groenscherm en hun 
luchtzuiveraars verloren. De dienst Omgeving liet weten dat het ging om zieke bomen die moesten 
worden verwijderd. Er zou geen kapvergunning nodig zijn omdat het niet ging om bomen met een 
stamomtrek van meer dan 1 meter. Daarnaast zouden nieuwe bomen worden aangeplant.  
Buurtbewoners spraken hun scepsis uit over de belofte van nieuwe aanplanting omdat dit na de 

kap van vorig jaar ook niet gebeurde. Daarnaast zijn ze ontzet over het feit dat dit alles zonder 
enige vorm van communicatie gebeurde. Nameten van de stamomtrek leerde ook dat die meer dan 
1 meter bedroeg op 1 meter hoogte, van een van de stammen ging de omtrek zelfs ruim boven de 
1 meter 50. Er is echter geen kapvergunning vereist indien het eerstvolgende seizoen nieuwe 
aanplanting gebeurt.  

 

Onze vragen:  
1. Kunnen het college en betrokken diensten er in de toekomst voor zorgen met inwoners en zeker 
omwonenden te communiceren indien er een ingreep in hun omgeving zal plaatsvinden?  
2. Zal er door het college op worden toegezien dat de gedane beloftes van herbeplanting zullen 
worden hard gemaakt?  
 
 

 


