Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ZITTINGSVERSLAG GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 25 MEI 2020
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Bram Wouters, algemeen directeur
Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Eva De Bleeker, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans en Annelies
Vanderlinden, schepenen
Patrick Demaerschalk, Sylvie Gahy, Alain Borreman, Luc Meganck, Julie Bollue, Jo
Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies,
Kenny Verbeeck, Marijke Belsack en Youri Vandervaeren, raadsleden
Joy Sergeys, raadslid

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
27 april 2020. Goedkeuring.
***
O.P.2 Algemeen directeur. Overzicht getroffen maatregelen in het kader van de
beperking van de verspreiding van het coronavirus
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Vorige week hebben jullie een nota
ontvangen met de wijzigingen die gebeurd zijn."
Patrick Demaerschalk stelt volgende vragen:
• Naar aanleiding van onze brief van 23 maart 2020 waar we zeer constructief
gevraagd hebben om over de partijgrenzen heen samen maatregelen uit te
werken voor corona. Ik kan een paar voorbeelden geven waar goed
samengewerkt wordt tussen oppositie en meerderheid om tot gecoördineerd
geheel te komen.
• De voorstellen die wij geformuleerd hebben vorige keer, worden die in overweging
genomen?
• Er is een schrijven gericht naar de adviesraden. Zijn hier al antwoorden op? Wat
gaat er gebeuren na Covid-19? In dit schrijven werd er gevraagd naar hun ideeën
of suggesties om formuleringen te doen rond corona.
Tim Vandenput antwoordt: "Op het college van deze namiddag heeft de algemeen
directeur vermeld dat u expliciet een antwoord verwacht op uw mail die u verstuurd heeft
naar hem. Deze mail hebben we op het eerstvolgende college van maart behandeld.
Tijdens de vorige gemeenteraadszitting hebben we antwoorden gegeven over uw
voorstel om de belastingen af te schaffen, die wij al lang afgeschaft hebben. Wat de
verdubbeling van de subsidies naar de verenigingen, dacht ik dat we ook hier
antwoorden gegeven hadden tijdens de vorige gemeenteraad. We zullen een aparte brief
ter uwer attentie opmaken en bezorgen. Wat betreft de tweede vraag worden die zeker
in overweging genomen. Er zijn een aantal die reeds in overweging genomen werden en
enkele die we reeds zelf aan het onderzoeken zijn."
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Pieter Muyldermans beantwoordt de derde vraag: "De vragen zijn gesteld aan de raden
en momenteel zijn onze diensten bezig met het verwerken van deze antwoorden om
deze te bundelen. Er is nog geen specifiek overleg gebeurd. Ik heb deelgenomen aan de
mobiliteitsraad en daar is gemeld dat er voor hun raad niet expliciet nodig was; tenzij
inzetten op de goede gewoonte die de mensen gecreëerd hebben om te voet of met fiets
te gaan tijdens de lockdown om die zoveel mogelijk te behouden. Hieromtrent is er een
communicatie opgestart, die al gepland was. Voor de andere raden worden de noden
opgelijst door onze diensten."
Eva De Bleeker licht het volgende toe: "Wat de sportclubs betreft is er nog relatief weinig
binnengekomen. De administratie verzamelt alles. Op de kern van de sportraad hebben
we besproken welke maatregelen we eventueel zouden kunnen nemen. Er was een
concensus dat het niet alleen maar geld moet zijn, maar de grootste nood zal zijn er voor
te zorgen dat alle leden terug naar de clubs komen. Dit is waarschijnlijk het moeilijkste
omdat een aantal leden zullen afhaken.De clubs vroegen ons om na te denken over
maatregelen, om hopelijk in september, zo goed mogelijk en zo gemakkelijk mogelijk de
inschrijvingen kunnen regelen. We wachten de voorstellen van de clubs af, om die
daarna verder te bespreken. We proberen te faciliteren van zodra de hogere overheid
zegt dat sporten op een bepaalde manier mogelijk is. We hebben alle clubs
aangeschreven om te vragen of er interesse is om in het park te sporten. Een aantal
clubs zijn hierop ingegaan en we proberen dit zo mogelijk in goede banen te leiden. We
hopen op een verdere versoepeling zodanig dat indoor sporten terug mogelijk is met de
inachtname van alle veiligheidsmaatregelen. We zijn preventief in de sporthal aan het
werken, samen met de zaalwachters, zodat alles georganiseerd kan worden op een
ordentelijke en veilige manier om zodra het mag."
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Momenteel kan men niet sporten op het
grasveld van ERC Hoeilaart omwille van de coronamaatregelen. Waarom? Kan dit
toegelicht worden?"
Eva De Bleeker licht toe: "Ook aan de voetbalploeg is gevraagd of zij de trainingen willen
herstarten omdat het mocht. Het enige dat we gevraagd hebben, is dat ze ons op de
hoogte houden. Omdat we beslist hebben de infrastructuur te sluiten tot 31 mei, moeten
we deze beslissing herzien als ze willen opstarten. Voor de tennis hebben we dit reeds
herzien zodat ze terug konden opstarten. Door omstandigheden wordt het deze week de
grasmat herlegd (er waren problemen met de grasmat). Ik heb ook bericht gekregen van
de club dat de jeugdtrainingen heel moeilijk op te starten zijn, omdat ze onvoldoende
trainers hebben om dit te organiseren. Eerst wordt de mat herlegd en daarna zullen we
met de club herbekijken wat mogelijk is. Ze hebben aangegeven dat ze heel graag
sportkampen willen organiseren tijdens de zomer. Met de sportkampen zullen we de
clubs zo goed mogelijk bijstaan om alles in goede banen te leiden mits alle
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Moet het grasveld ingenomen worden om het
kunstgrasveld aan te leggen?"
Eva De Bleeker antwoordt: "Je bedoelt het grasveldje naast het grote veld. Normaal
gezien is dit vrij maar ik zal het nakijken en ik hou u op de hoogte."
Youri Vandervaeren wil dit veldje ter beschikking stellen van de spelers van ERC
Hoeilaart.
Tim Vandenput vult aan: "Een speelveld zomaar ter beschikking stellen aan spelers, mag
niet volgens het ministerieel besluit. Je mag in de buitenlucht georganiseerde
sportoefeningen doen, onder de begeleiding van een trainer met een maximum van 20
personen (trainer inclusief). Dat is wat het ministerieel besluit zegt. Het is aan de club
zelf om dit te organiseren. De schepen heeft net bevestigd dat zij de vraag heeft gesteld
aan de clubs of ze willen heropstarten, maar zij heeft van de club nog geen antwoord
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heeft gekregen. Het zit bij de club om te beslissen en het is niet mogelijk om zomaar
enkele spelertjes te laten voetballen. Dit is niet mogelijk volgens ministerieel besluit.
Youri Vandervaeren vult aan:" Ik denk dat indien je als club en gemeente voldoende
goede wil aan de dag legt, dat dit kan gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld de club zou een
schrijven kunnen richten aan de gemeente om mee te delen dat ze bereid zijn hun
infrastructuur ter beschikking te stellen en geven een volmacht aan ouders die
bereidwillig zijn om training te gaan geven en in goede banen te leiden. Er zou misschien
een oplossing gezocht kunnen worden. Laten we proberen constructief naar een
oplossing te zoeken. Als het niet haalbaar is, dan is het zo, maar het is toch het proberen
waard."
Eva De Bleeker verduidelijkt: "Ik vind dat we ergens autonomie aan de club moeten
geven. We proberen dit zoveel mogelijk te doen en de burgemeester heeft zojuist de
regels opgesomd, er moet een trainer zijn en maximum 20 spelers in buitenlucht. De
club heeft samengezeten en ons verteld dat zij dit momenteel niet kunnen regelen. Ik ga
niet zeggen dat ze dit voor één of twee groepjes moeten regelen en het is ook niet aan
de administratie om dit te regelen. De clubs hebben de kans om dit te doen, wij willen
faciliteren maar laat de autonomie bij de club. De club kan zelf beslissen of ze dit doen of
niet."
Alain Borreman stelt de volgende vraag: "Binnen een aantal weken zal het terug mogelijk
zijn voor de horeca om op te starten. Persoonlijk denk ik dat het van cruciaal belang zal
zijn voor die mensen om in eerste instantie een zo groot mogelijk terras te voorzien. Ik
denk dat dit van levensbelang zal zijn voor hun. Zijn er al plannen in die richting? Ik heb
al voorgesteld om vrijdag met de markt de straten die gesloten zijn, deze gesloten te
houden tot 's avonds zodaning dat men aan de horecazaken een ruim terras zou kunnen
zetten. Dit is maar één voorbeeld van een mogelijke oplossing. Hebben jullie ook zoiets
in gedachten en zijn er andere plannen?"
Joris Pijpen antwoordt het volgende: "Vandaag werd op het college besproken hoe we dit
eventueel zouden aanpakken. Daar is het idee gerezen om een soort van XL terrassen te
gaan organiseren waarbij we de kans geven aan horecazaken om op het gemeenteplein
vanaf vrijdagavond tot zondagavond iets te organiseren. We hebben ons wel
voorgenomen om de vraag te stellen aan de horeca of dit iets is waarvoor zij openstaan
vooraleer we dit gaan uitwerken. Dit idee ligt bij de administratie om dit voor te stellen
aan de horecazaken met de bedoeling om de straat af te sluiten van Domino tot aan de
pralinewinkel (zoals we gewoonlijk ook al eens doen om de veiligheid te garanderen). Er
is een idee en hopelijk krijgen we dit uitgewerkt zodra dat de horecazaken mogen
opengaan."
Tim Vandenput wil graag volgende opmerking toevoegen: "De opdracht is deze morgen
gegeven aan de administratie om dit uit te werken. Morgen (=dinsdag) vertrek er een
brief naar alle horecazaken en niet alleen deze op het gemeenteplein. Bijvoorbeeld café
het Boske kunnen recht tegenover op het grasveld een terras organiseren. Ook op het
Lindekeplein kan misschien iets georganiseerd worden. We moeten echt out of the box
denken zodanig dat er zoveel mogelijk volk naar buiten kan. We willen toch dat deze
horecazaken op volle omzet kunnen draaien en capaciteit is daarvoor belangrijk. De
terrassen zullen groter moeten worden omwille van de afstandsregels. We gaan met hun
rond de tafel zitten om af te spreken hoe ze de afstandregels kunnen laten opvolgen en
ook een beetje zelf politieagent kunnen spelen. Als we zeggen vier stoelen aan één tafel,
dan moet die uitbater erop toezien dat er geen bijkomende stoelen worden bijgezet want
dit kan nu eenmaal niet. Dit overleg zal deze week nog kunnen plaatsvinden en volgende
week zullen we daarover een beslissing nemen want ik verwacht dat de horeca toch
midden juni open zal zijn als de cijfers goed blijven."
Alain Borreman had nog een vraagje over de vrijdagmarkt: "Het was een prima
organisatie vorige vrijdag maar graag wil ik de aandacht vestigen op de F. Sohiestraat.
Deze straat was afgesloten, nochtans komt daar veel volk van de parking komende naar
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de markt, ook de mensen van de wijk Molenberg passeren er. De straat was afgesloten
zonder informatie hoe de mensen op de markt konden geraken. Er stond niemand en
nergens was er een bord voorzien. Misschien kan dat tegen de volgende markt opgelost
worden door bijvoorbeeld iemand ter plaatse op te stellen om de nodige informatie te
verstrekken."
Joris Pijpen beantwoordt deze vraag:" Er werd deze morgen samen met de administratie
een evaluatie gedaan na feedback van de bezoekers en marktkramers. Dit was een van
puntjes voor verbetering dat de circulatie beter kon aangeduid worden. We verwachten
enerzijds een beetje minder volk als vorige week vrijdag (=brugdag) maar we werken
daar zeker aan. Ook het telsysteem zal een beetje aangepast moeten worden omdat er
linten en medailles uitgedeeld werden en de mensen dit niet zo hygiënisch vonden. Dit
waren de twee belangrijkste opmerkingen waar we op korte termijn konden anticiperen.
Jo Portois vult aan: "Zoals mijn collega de heer Borreman reeds bevestigde was de markt
een succes. Ik heb heel veel mensen gezien die het parcours niet volgden en die door de
linten en over de barelen kropen. Dit is wel spijtig omdat daar zoveel werk wordt
ingestoken. Misschien als jullie daarover gaan brainstormen, kunnen jullie dit werkpuntje
ook meenemen."
Joris Pijpen bevestigt dat dit een terechte opmerking is maar hij kan niet aan elke nadar
of lint iemand voorzien om daar op toe te kijken. Mensen zijn daar soms nogal
ondoordacht in en kruipen er dan door maar hij hoopt door de circulatie iets beter aan te
duiden, hier verbetering in te brengen en dat mensen dit meer gaan respecteren.
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik heb begrepen dat er een evaluatie is
geweest van de vrijdagmarkt Is er al een datum voorzien voor de heropstart van de
marktbus ?"
Joris Pijpen bevestigt:" In dit kader hebben we gezegd om nog even af te wachten om de
marktbus te organiseren in samenspraak met de collega van mobiliteit. Vorige week
beslist om dit nog niet te organiseren om niet teveel mensen naar te markt te laten gaan
maar het is wel mogelijk om dit stilaan terug op te starten."
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: " Zal het proefproject van de marktbus
verlengd worden, want dit project loopt tot eind juni?"
Pieter Muyldermans verduidelijkt: "Dit hebben we nog niet besproken met de uitbater.
We moeten nog bekijken wanneer we de marktbus heropstarten. Bij de heropstart van
de markt hebben we geoordeeld, enerzijds willen we de kans bieden aan de mensen om
naar de markt te komen maar anderzijds waren het vooral oudere mensen die er gebruik
van maken en dan dicht bij elkaar op de bus gaan zitten, dat was niet aangeraden. Er is
nog geen bespreking geweest met de uitbater van de bus. De uitbater reserveert zijn bus
uitsluitend voor de marktbus, voor het moment doet deze bus in de vloot weinig anders.
We moeten bekijken hoe hij de coronacrisis overleeft. Hij nam heel veel schoolverkeer en
toeristisch verkeer voor zijn rekening maar dit is allemaal weggevallen. We moeten
bekijken of hij op korte tijd een chauffeur ter beschikking kan stellen. Als zijn chauffeurs
in technische werkloosheid zijn, kan ik me niet voorstellen dat hij deze daaruit kan halen
om 1 vrijdagvoormiddag de marktbus in te schakelen. Hiermee heb je onze bedenkingen
en de stand van zaken."
***
O.P.3 Financiën. Belasting op parkeren. Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Vanaf 1 januari 2020 moet de gemeenten en
de provincies niet alleen het Wetboek van de Inkomstenbelastingen raadplegen voor een
aantal technische aspecten betreffende de belastingen, maar ook het nieuwe Wetboek
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van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen (het zogenaamde Invorderingswetboek). Dat is een gevolg van de
aanpassing van artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
In deze zitting worden reeds verschillende reglementen voorgelegd, waaraan technische
aanpassingen werden gedaan. Bij elk voorstelbesluit werd een document gevoegd met
aanduiding van de aanpassingen.
Dit zijn nog niet alle belastingsreglementen. De overige reglementen vergen ook
inhoudelijke aanpassingen en zullen dus in volgende zittingen opgenomen worden.
We zullen reglement per reglement stemmen, de uitleg over de aanpassingen is echter
steeds hetzelfde en zal ik dus ook niet elke keer herhalen."
***
O.P.4 Financiën. Belasting op paardenboxen. Hernieuwing voor de periode
2020-2021. Goedkeuring.
Patrick Demaerschalk stelt volgende vraag: "We willen onze vraag nog eens herhalen
omdat we absoluut willen dat deze belasting afgeschaft wordt, analoog wat voor de
honden gebeurd is. We zien niet goed in waarom het voor de paarden wel moet.
Trouwens, we zijn van één van de weinige gemeenten waar zulke belasting nog
toegepast word. Vermits wij toch het centrum zijn van de paardesport, zoals we ons
profileren en anderzijds beschikken we over een groot aantal maneges op ons
grondgebied. Wij pleitten voor de afschaffing van deze belasting."
Tim Vandenput verklaart: "Ik kan dezelfde argumentatie bovenhalen dan twee jaar
geleden wannneer deze belasting vernieuwd hebben. Wanneer deze is ingevoerd, hebben
alle gemeentes hetzelfde gedaan. Er zijn namelijk een aantal kosten gerelateerd aan de
maneges: opmaken van RUP's die gemaakt zijn voor zone-vreemde maneges om hen
rechtsgeldigheid te geven, organiseren van tweejaarlijks paardenevent, signalisaties en
veiligheidscampagnes. De inkomsten vloeien grotendeels terug naar die sector omdat we
dat belangrijk vinden. Dit is onze tegenargumentatie. Ik stel vast dat uw partij alle
belastingen wil afschaffen en stel daarbij me de vraag hoe we alle rekeningen betaald
zullen krijgen."
Patrick Demaerschalk begrijpt niet goed waarom er een investering gedaan wordt voor
een hondenlosloopweide, terbeschikking stellen van hondepoepzakjes. Hieraan zijn dus
ook kosten aan gerelateerd. Waarom voor de honden wel de belasting afschaffen, en niet
de paarden?
Tim Vandenput verklaart dat we niet het hondencentrum van Vlaanderen zijn, maar
honden zijn courant, in elke gemeente is er wel zo een weide voorzien. We hebben
geoordeeld dat dit vanuit de algemene middelen gefinancierd kan worden en dat we dit
voor de paardenhouderij specifiek behouden.
***
O.P.5 Financiën. Belasting op de stapelplaatsen van materialen. Hernieuwing
voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
***
O.P.6 Financiën. Belasting op de constructies bestemd of aangewend voor het
dragen van reclame en zichtbaar vanaf een openbare weg. Hernieuwing voor de
aanslagjaren 2020 tot en met 2021. Goedkeuring.
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***
O.P.7 Financiën. Belasting op de ontgravingen, op het openen en sluiten van
grafkelders en op de begraving van personen vreemd aan de gemeente.
Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
***
O.P.8 Financiën. Belastingreglement houdende vaststelling van de
gedifferentieerde toegangstarieven tot het recyclagepark. Hernieuwing voor het
aanslagjaar 2020. Goedkeuring.
***
O.P.9 Financiën. Belasting op aansluiting openbaar rioleringsnet. Hernieuwing
voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
***
O.P.10 Omgeving. Belasting op de aanvragen voor het bekomen van een
omgevingsvergunning of op de melding van stedenbouwkundige handelingen,
het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(IIOA). Goedkeuring.
***
O.P.11 Financiën. Belasting op het gebruik van het openbaar domein.
Hernieuwing voor de periode 2020-2021. Goedkeuring.
***
O.P.12 Financiën. Intekening op de uitgifte aandelen Apt door Iverlek.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Iverlek laat steden en gemeenten nu de
mogelijkheid te participeren in de investering in Elia en te genieten van de bijbehorende
winsten geschat op een dividend van 3.2%.
Met dit besluit tekenen we in op 4.776 voor een totaal bedrag van EUR 101.919,84."
***
O.P.13 Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, perceel 5: Renovatie
inkom WZC. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "De nieuwbouw van het kinderdagverblijf werd
opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 (afbraakwerken): uitgevoerd.
Perceel 2 – 3 en 4 (bouwen van een kinderdagverblijf): firma De Brandt - in uitvoering.
Perceel 5: 'renovatie inkom WZC'.
Perceel 6: omgevingsaanleg.
Hierbij het bestek voor perceel 5. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op
196.464,60 euro.
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Julie Bollue stelt volgende vraag: "Zitten we nog binnen budget voor de bouw van het
nieuwe kinderddagverblijf."
Marc Vanderlinden bevestigd: "We zitten nog altijd binnen het vooropgesteld budget. De
werken zijn onderbroken geweest. We zitten nog in de prille fase, tot op heden zijn er
nog geen meerwerken."
***
O.P.14 Technische dienst. Nieuwbouw Kinderdagverblijf, Perceel 6:
omgevingswerken. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Aansluitend op het voorgaand agendapunt,
het bestek voor perceel 6, de omgevingswerken. De uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op 593.906,49 euro."
***
O.P.15 Technische dienst. Aanvullend reglement Groenendaalsesteenweg.
Besluit.
Steven licht het agendapunt toe: "We ontvingen een aanvraag voor een parkeerplaats
voor personen met een handicap op de Groenendaalsesteenweg. Hiervoor dienen we een
aanvullend reglement goed te keuren."
***
O.P.16 Technische dienst. Aanvullend reglement schoolomgeving Het Groene
Dal. Besluit.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Na uitgebreide voorbereiding,
experimenteren en veelvuldig overleg, kunnen we nu verschillende onderdelen van de
herziening van de verkeerssituatie in de schoolomgeving vastleggen in een reglement.
Deze aanpassingen zijn aan bod gekomen in de mobiliteitsraad en in de
gemeenteraadscommissie Ruimte.
***
O.P.17 Algemeen directeur. Toetreding raamovereenkomst Smart Conference.
Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Voor de inrichting van de gemeenteraad
werken we nu al enige tijd met gehuurde opname-apparatuur. In de tweede helft van
2019 heeft het Autonoom Provinciebedrijf VERA, samen met onder andere onze eigen
algemeen directeur een aanbestedingsprocedure doorlopen om een raamovereenkomst
te creëren voor alle Vlaams-Brabantse besturen. Deze overeenkomst omvat een pakket
van hardware en software, die de organisatie van de zitting van de raad, de stemming en
de publicatie van het verslag faciliteren. Na het toetreden tot deze raamovereenkomst
kunnen we de installatie opstarten en spoedig met een eigen geïntegreerd systeem aan
de slag gaan."
***
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O.P.18 Dienst Vrije Tijd. ICT opdrachtencentrale. Deelname.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Net als het AGB zullen ook de gemeente en
het OCMW toetreden tot deze opdrachtencentrale, dit om alle entiteiten uit het bestuur
toegang te geven tot dezelfde instrumenten."
***
O.P.19 Secretariaat. Interrand. Agenda van de algemene vergadering van 25
juni 2020. Goedkeuring.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Het gaat hierover de goedkeuring van de
agenda voor de algemene vergadering van 25 juni 2020 van Interrand."
Jo Portois stelt volgende vraag: "We vonden niet terug welke maatregelen er genomen zijn
om sluikstorten een halt toe te roepen. Neemt de gemeente hier maatregelen voor of
gebeurt dit via Interrand? Hoeveel boetes zijn er uitgeschreven of hoeveel mensen zijn er
betrapt die aan sluikstorten deden? In de wijk Sloesveld wordt er veel afval gedumpt. Kan
daar verhoogd toezicht georganiseerd worden? Is dit oplosbaar door een of andere
maatregel?
Eva De Bleeker legt uit: "Het is zo dat het sluikstorten op gemeentelijke vlak wordt
aangepakt. De beste maatregel is eigenlijk zorgen dat er geen sluikstort ligt. Daarom
proberen we dit zo snel mogelijk op te ruimen. Ik kan de cijfers terug opvragen. Er wordt
jaarlijks heel veel opgehaald. Ik denk dat dit jaar nog geen enkele boete is uitgevaardigd.
Misschien kunnen we daar een extra campagne voor organiseren. Het is heel moeilijk om
iemand op heterdaad te betrappen, je kan onmogelijk overal en tegerlijkertijd
patrouilleren, overal camera's plaatsen. Het oprapen van het afval is één van de betere
maatregelen."
Tim Vandenput gaat de cijfers opvragen bij de korpschef voor het jaar 2019. "Het gaat
hierover gasboetes, staat zo in ons politiereglement, er zijn een aantal boetes per jaar die
worden uitgeschreven. We vinden niet bij elke sluikstort activiteit de dader omdat het
sluikstort onderzocht moet worden naar eventuele adres- of persoonsgegevens die ons
naar de dader kunnen leiden. Of we moeten een getuige hebben."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Mensen die iemand zien sluiksstorten, moeten die
met de politie contact opnemen of de gemeentelijke diensten?"
Tim Vandenput verduidelijkt: "Zowel de politie als de gemeentelijke gasambtenaar kunnen
een gasboete opstellen. Soms komt dit binnen als een melding bij onze technische dienst,
dan gaat onze technische dienst kijken en wordt dit meegenomen en samen met de politie
bekijken voor het uitschrijven van een gasboete."
Annelies Vanderlinden vermeldt nog dat Ijsedal heel veel voor ons opruimt.
***
O.P.20 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene
vergadering op woensdag 17 juni 2020. Goedkeuring.
***

8

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 10 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 3270-0770-1367-9546.

Gemeenteraadszitting van 25 mei 2020

O.P.21 Secretariaat. Zefier. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat
afgevaardigde en plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van
11 juni 2020.
Steven Coppens licht het agendapunt toe: "Bij dit agendapunt wensen we een
aanpassing in te voegen, met name in de samenvatting voor de gouverneur. Daar staat:
“De raad hecht goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van de cvba
Zefier van 13 juni 2019 en machtigt de gemeentelijke afgevaardigden de agendapunten
goed te keuren”
Het laatste stuk betreffende de afgevaardigde is overbodig, aangezien de afgevaardigde
niet aanwezig mag zijn op de algemene vergadering. Het is gezien de omstandigheden
voldoende dat deze raad de agendapunten goedkeurt.
Bedankt Timothy om dit op te merken."
***
O.P.22 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de
algemene vergadering van 17 juni 2020. Goedkeuring.
***
O.P.23 Technische dienst. Bovengemeentelijk project Aquafin – 23233 –
afkoppeling Tenboslaan. Kennisname.
Steven Coppens licht agendapunt toe: "Het college wil de raad op de hoogte houden van
belangrijke projecten. Dit Aquafin-project kreeg ondertussen een scherpe afbakening,
schepen Marc Vanderlinden zal dit verder toelichten."
Marc Vanderlinden verduidelijkt: " Het gaat hierover een bovengemeentelijke project,
daarom is het maar als kennisname. Het is een project dat gedragen wordt door het
Vlaams gewest en zal dus de Tenboslaan volledig ontkoppelen tot aan de Vrijheidslaan en
beneden aansluiten aan het regenwater op de Ijse en het vuilwater op de collector. Het
aandeel van de gemeente Hoeilaart is zeer gering, er wordt een nieuw voetpadje
doorgetreokken ter hoogte de Molenstraat. We maken gebruik van deze werken om dit
uit te voeren. De raming hiervan bedraagt een 16.000 euro. De rest van de kosten
worden gedragen door Vlaanderen. In voorbereiding van deze werken zullen er een
aantal nutsmaatschappijen werken uitvoeren. Fluvius zal het gas herleggen omdat de
middendruk volledig in de straat ligt en verplaatst wordt naar het voetpad omdat er
midden in de straat een nieuwe rioleringsbuis geplaatst moet worden. Vermoedelijk
beginnen zij de tweede week van juni. Dit is in voorbereiding met de verschillende
nutsmaatschappijen, ook de Watergroep zal een stukje vernieuwen en ook Telenet en
Proximus gaan een aantal zaken aanpassen. Verder is het dossier in prijsvraag bij
Aquafin en we hopen dat er een gunning zal komen nog net voor het zomerreces, zodat
we hopen een aannemer te kunnen aanduiden om te kunnen starten in het najaar
(oktober ?). De bron ter hoogte van de Weemstraat wordt uit de collector gehaald want
die zorgt voor een grote verdunning. Deze bron zal afgeleid worden naar de Ijse zodat
we twee goede dingen hebben, nameljk een goede voeding naar de Ijse met het
regenwater en minder verdunning in de Aquafin collector voor het waterzuiveringsstation
in Neerijse.
***

O.P.24 Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de
verslagen en adviezen voor de periode december 2019 tot en met april 2020.
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Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "De jeugdraad had een advies geschreven over
de voetgangsbrug aan de Koldam. Is hiervoor al een antwoord geformuleerd?"
Pieter Muyldermans moet eens nakijken of er al een antwoord hiervoor geformuleerd is.
Sinds de lockdown is de jeugdraad niet meer samengekomen. Op het college hebben we
beslist en de opdracht gegeven aan de technische dienst om dit uit te werken en die
tijdelijke voetgangersbrug terug aan te leggen.
Youri Vandervaeren had ook nog een vraag vanuit de seniorenraad in verband met het
comfort van de zitbanken op het gemeenteplein. "Wat is het standpunt van de gemeente
daarin?"
Annelies Vanderlinden verduidelijkt: "Ook de seniorenraad is niet meer samengekomen
sinds de lockdown. Samen met de voorzitter zijn we terug aan het heropstarten. Ook dit
moet nog besproken worden."
***
Vragen en antwoorden.
***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
Algemeen directeur
Voor eensluidend afschrift

get. Steven Coppens
Voorzitter
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