Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 26 APRIL 2021
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare zitting
22032021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

22 maart 2021: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het Decreet Lokaal Bestuur heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen
te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikelen 32,
277, 278;
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De raad keurt de notulen en het zittingsverslag van de openbare zitting van 22 maart 2021
goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Secretariaat. Samenstelling Raad van Bestuur AGB Holar door benoeming
van alle leden van de gemeenteraad. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•

7 januari 2019: installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2019.
27 januari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Kenny Verbeeck ter vervanging
van Julie Vanstallen.
17 februari 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Marijke Belsack ter
vervanging van Roby Guns.
27 april 2020: installatie nieuw gemeenteraadslid Youri Vandervaeren ter
vervanging van Wim Laureys.
22 februari 2021: installatie nieuw gemeenteraadslid Maarten Bresseleers ter
vervanging van Sylvie Gahy.

Feiten en context
/
Juridische gronden
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, de artikelen 229 en 235.
De statuten van het AGB Holar.

Advies
/
Argumentatie
Aan de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen werd gevraagd een schriftelijke
verklaring te ondertekenen dat zij zich niet in één van de situaties van onverenigbaarheid
bevinden. De 21 kandidaat-raadsleden ondertekenden allemaal deze verklaring.
Bijgevolg kan artikel 10 §1 van de statuten van het AGB Holar toepassing vinden, met
name dat de samenstelling van de raad van bestuur gelijk is aan de samenstelling van de
gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt daartoe alle leden van de gemeenteraad als lid
van de raad van bestuur.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad benoemt, bij toepassing van artikel 10 van de statuten van het AGB
Holar, alle leden van de gemeenteraad als lid van de raad van bestuur van het AGB Holar.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement
***
O.P.3 Secretariaat. Havicrem. Agenda en vaststelling mandaten voor de
bijzondere algemene vergadering van 9 juni 2021. Verlenging bestaansduur.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

9 maart 2021: mail en brief van Havicrem, zijnde de uitnodiging tot de bijzondere
algemene vergadering van Havicrem op 9 juni 2021.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem die werd
opgericht op 10 juni 2003 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 26 september 2003.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van dhr. Marc
Vanderlinden als afgevaardigde en mevr. Véronique Desmet als plaatsvervanger van de
afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Havicrem, voor de volledige duur van
de legislatuur 2012-2024.
Juridische gronden
•
•

Artikel 6 en 33, §1 van de gecoördineerde statuten van Havicrem;
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 432 en 423;

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van Havicrem van 9 juni 2021 om 18.30 uur en evenals de in zitting van 25
februari 2019 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger van de afgevaardigde te
mandateren om de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Havicrem van 9
juni 2021 goed te keuren.
De agenda van de bijzondere algemene vergadering omvat volgende punten:
1) Notulen algemene vergadering 16 december 2020: goedkeuring
2) Verlenging bestaansduur Havicrem: goedkeuring
3) voorstel statutenwijziging (art. 6): goedkeuring
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De raad beslist om dhr. Marc Vanderlinden - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger
mevr. Véronique Desmet - te mandateren om de agenda van de bijzondere algemene
vergadering van Havicrem van 9 juni 2021 goed te keuren.
Artikel 2
De raad verzoekt de intergemeentelijke vereniging "Havicrem" om haar statutaire
bestaansduur te verlengen.
Artikel 3
De raad gaat akkoord met de verlenging van de intergemeentelijk vereniging "Havicrem",
voor een duur van 14 jaar ingaand vanaf 10 juni 2021.
Artikel 4
De raad verlengt haar deelneming aan de intergemeentelijke vereniging "Havicrem" voor
voormelde periode van 14 jaar vanaf 10 juni 2021.
Artikel 5
De raad gaat akkoord met volgend voorstel tot wijziging van de eerste zin van artikel 6
van de statuten van de intergemeentelijke vereniging "Havicrem": Artikel 6. De vereniging
wordt opgericht voor een termijn van 18 jaar en verlengd met een nieuwe termijn van 14
jaar, die ingaat op tien juni 2021 en verstrijkt op tien juni 2035.
Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 7
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het secretariaat van Havicrem cv, per
e-mail op birgitte.emmerechts@havicrem.be, en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Havicrem en betrokkene
***
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O.P.4 Secretariaat. Haviland. Statutenwijziging op de algemene vergadering op
woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

5 maart 2021: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de algemene vergadering van 16 juni 2021 en goedkeuring
statutenwijziging.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24
maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
16 april 1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal
Bestuur.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd akkoord gegaan
met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf
10 november 2019, dus tot 10 november 2035.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van de heer.
Marc Vanderlinden als afgevaardigde en de heer Tim Vandenput als plaatsvervanger van
de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de volledige duur
van de legislatuur 2019-2024.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 40, 41 en 432;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente wordt verzocht de statutenwijzigingen ter goedkeuring voor te leggen en
de afgevaardigde en plaatsvervanger te mandateren de statutenwijzigingen goed te
keuren op de algemene vergadering van Haviland van 16 juni 2021.
Rekening houdend met de Coronacrisis en de meest recente richtlijnen van het
Agentschap Binnenlands Bestuur, organiseeert Haviland Intercommunale deze
vergadering online via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn in de
kantoren van Haviland - Brusselsteenweg 617 te 1731 Zellik (=hybride vorm van
vergaderen).
Het voorstel van statutenwijzigingen behandelt enkele voorstellen tot aanpassing van de
statuten van Haviland, dit om diverse redenen. De voorstellen worden artikelsgewijs
besproken, doch thematisch gebundeld als volgt:
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1. Correcties en aanpassingen van verwijzingen naar vernieuwde regelgeving:
Deze louter technische aanpassingen zijn noodzakelijk omwille van een foutieve
verwijzing naar het Decreet Lokaal Bestuur en de invoering van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Aanpassing maatschappelijk doel:
De artikelen 4 en 5 weerspiegelen niet langer de huidige en beoogde rol, taken en
dienstverlening van Haviland. Teneinde flexibeler te kunnen inspelen op nieuwe
behoeften wordt de inhoudelijke dienstverlening nog louter thematisch weergegeven.
Daarnaast wordt de rol van Haviland als kennisbeheerder en als netwerkorganisatie
die actief bijdraagt in de regiowerking en de belangen van de deelnemers en de regio
behartigt nadrukkelijker weergegeven. Tevens wordt het nastreven van het
maatschappelijk doel in samenwerking met andere publieke en private partners
statutair mogelijk, en werd de bepaling omtrent de exclusieve dienstverlening
beknopter omschreven.
3. Vergaderwijze en verzending van de stukken:
In de artikelen 26 en 34 wordt voortaan voorzien dat de raad van bestuur en de
algemene vergadering kunnen vergaderen op fysieke of digitale wijze, dan wel in een
hybride vorm van beide. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om de stukken van
de algemene vergadering op digitale wijze te bezorgen aan de leden en om een digitale
aanwezigheidslijst vast te stellen voor de algemene vergadering (artikel 36).
4. Aanpassen artikel 30 betreffende de externe vertegenwoordiging van Haviland:
Dit artikel vermeldt dat Haviland ook voor de ondertekening van akten voor dewelke
de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, kan
vertegenwoordigd worden door bijzonder gevolmachtigden ingevolge een machtiging
door de raad van bestuur. Dit is echter niet correct, aangezien de delegatie van
bevoegdheden van de raad van bestuur voor de ondertekening van een authentieke
akte slechts mogelijk is via de statuten of via een notariële volmacht. Het artikel
wordt in die zin aangepast.
5. Tarieven dienstverlening:
Het huidige artikel 9 omvat niet alle wijzen waarop de dienstverlening aan de vennoten
wordt aangerekend en dient dan ook te worden aangevuld.
6. Aanpassen artikel 38, tweede lid betreffende de statutenwijziging bij authentieke akte:
Het artikel 38 bevat de bepalingen welke van toepassing zijn op een statutenwijziging
en vermeldt onder meer dat elke statutenwijziging dient te gebeuren bij authentieke
akte (tweede lid). Aangezien deze vormvereiste niet wordt opgelegd door het Decreet
Lokaal Bestuur en teneinde de procedure te versoepelen overeenkomstig de decretale
bepalingen, wordt het tweede lid van dit artikel geschrapt.
7. Uittreding van de provincie Vlaams-Brabant uit Haviland:
Overeenkomstig artikel 396, 51, tweede lid van het Decreet Lokaal Bestuur, dat in
werking getreden is op 1 januari 2019, kunnen de provincies niet langer deelnemen
aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Aldus
dienen — gelet op het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur — de
verwijzingen naar de aandelen van de provincie Vlaams-Brabant in artikel 13 en
bijlage 1 verwijderd te worden.
De statutenwijzigingen worden als bijlage toegevoegd.
In uitvoering van artikel 38 van de statuten van Haviland moet over bovenvermelde
statutenwijzigingen voorafgaandelijk door de gemeenteraad worden beraadslaagd en
beslist, uiterlijk 90 dagen te rekenen vanaf de datum van de toezending van de brief van
5 maart 2021 aan de gemeente.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De raad keurt het voorstel van statutenwijziging van Haviland zoals werd aangenomen
door de raad van bestuur op 22 februari 2021 goed.
Artikel 2
De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde gedurende de huidige legislatuur - is gemandateerd om de statutenwijzigingen op de
algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 16 juni 2021 goed te keuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkenen
***
O.P.5 Secretariaat. Haviland. Agenda en vaststelling afgevaardigde algemene
vergadering op woensdag 16 juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

2 april 2021: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de algemene vergadering van 16 juni 2021.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april
1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het Decreet Lokaal
Bestuur.
De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
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Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 werd akkoord gegaan
met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf
10 november 2019, dus tot 10 november 2035.
Tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd beslist tot aanduiding van de heer.
Marc Vanderlinden als afgevaardigde en de heer Tim Vandenput als plaatsvervanger van
de afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van Haviland, voor de volledige duur
van de legislatuur 2019-2024.
Juridische gronden
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de bepalingen van artikel 40, 41 en 432;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente wordt verzocht om een afgevaardigde van de gemeente op de algemene
vergadering van 16 juni 2021 aan te duiden, indien dit nog niet is gebeurd.(art.33 van de
statuten).
De agenda van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van woensdag 16
juni 2021 omvat volgende punten:
1) Hybride vorm van vergaderen AV dd. 16.06.2021: goedkeuring
2) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16.12.2020: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2020 aan de
deelnemers bezorgd)
3) Verslag activiteiten afgelopen boekjaar 2020
4) Jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art 41)
5) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020:
goedkeuring (art 41)
6) Verslag commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art
41)
7) Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art 34)
8) Vaststelling resultaatbestemming (art 41)
9) voorstel statutenwijziging: goedkeuring (art 38);
10) verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie
van de statuten: goedkeuring (art 38);
11) Varia
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De agendapunten van de algemene vergadering van Haviland Intercommunale van
woensdag 16 juni 2021 worden goedgekeurd.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten op de
algemene vergadering van Haviland Intercommunale van woensdag 16 juni 2021 goed te
keuren.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkenen
***
O.P.6 Secretariaat. Zefier. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en
plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van 10 juni 2021.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

16 maart 2021: e-mail met uitnodiging tot deelname aan de gewone algemene
vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021.

Omwille van de Coronacrisis kan de algemene vergadering van donderdag 10 juni 2021
niet doorgaan in de Faculty Club te Leuven. De raad van bestuur is van oordeel dat het
verbod op grote bijeenkomsten als gevolg van de coronapandemie nog steeds van kracht
zal zijn op datum van de algemene vergadering. Bijgevolg worden de deelnemers van de
algemene vergadering - met uitzondering van de leden van het bureau - verzocht om
deel te nemen aan de algemene vergadering via videoconferentie.
In ieder geval is de raad van bestuur van oordeel dat de chatfunctie afdoende is om de
vennoten toe te laten deel te nemen aan de beraadslaging en hun vraagrecht uit te
oefenen.
Het bureau zal de identiteit van de deelnemende vertegenwoordigers van de vennoten
controleren.
De procedure om deel te nemen aan de vergadering op afstand wordt eind mei 2021 via
e-mail rechtstreeks aan de volmachtdrager bezorgd.
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Feiten en context
De beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende goedkeuring van de
toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de
Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van
Finilek in Iverlek en Zefier cvba.
De beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019 tot aanduiding van mevr. Julie
Vanstallen als afgevaardigde en de beslissing van de gemeenteraad van 25 februari 2019
tot aanduiding van dhr. Timothy Rowies als plaatsvervanger van de afgevaardigde van de
gemeente voor de algemene vergaderingen van Zefier cvba die vanaf het jaar 2019
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024.
De beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2020 tot aanduiding van dhr Timothy
Rowies aan als volmachthouder van de gemeente om deel te nemen aan de
buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier, en dit
tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij vervangt mevr. Julie Vanstallen.
De beslissing van de gemeenteraad 17 februari 2020 tot aanduiding van dhr. Kenny
Verbeeck aan als plaatsvervangend volmachthouder van de gemeente om deel te nemen
aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene vergaderingen van de cvba
Zefier, en dit tot het einde van de legislatuur 2019-2024. Hij vervangt dhr. Timothy
Rowies.
Juridische gronden
•
•
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41;
Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28.

Advies
/
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering van 10 juni 2021 van de cvba Zefier.
Agenda:
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling
en toelichting)
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5) Statutaire benoemingen
Het jaarverslag kan geraadpleegd worden op volgende website:
www.jaarverslag.zefier.be/2020.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De raad hecht, na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, zijn
goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone
algemene vergadering van de cvba Zefier van 10 juni 2021, zijnde
1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling
en toelichting)
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5) Statutaire benoemingen
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Zefier
cvba, op het e-mailadres info@zefier.be en aan betrokkene.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- Klassement gemeenteraad
- Zefier cvba, t.a.v. secretariaat, Koning Albert-II laan 37,1030 Brussel (info@zefier.be)
uiterlijk op 7 juni 2021
- afgevaardigde
***
O.P.7 Secretariaat. Iverlek. Agenda en vaststelling mandaat afgevaardigde en
plaatsvervanger voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 18
juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

25 maart 2021: aangetekende brief met uitnodiging tot deelname aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek
van 18 juni 2021. Het dossier met documentatiestukken werd eveneens
overgemaakt.

Feiten en context
De gemeente neemt voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van Marc
Vanderlinden als afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2019 georganiseerd worden tot en
met 31 december 2024.
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Juridische gronden
•
•
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Artikel 24 van de statuten van Iverlek;
Het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Advies
/
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van 18 juni 2021 van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek en het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren:
1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de
commissaris over het boekjaar 2020.
2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3) Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV
4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar
2020.
5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6) Statutaire benoemingen.
7) Benoeming van een commissaris.
8) Statutaire mededelingen:
8.1 Actualisering van het register van de deelnemers
8.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.V. kapitaalverhoging Publi-T.
Afhankelijk van de evolutie van Covid-19, de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands
Bestuur en de federale regelgeving , voorzien we toch ook in de mogelijkheid in het
ontwerp-raadsbesluit dat deze vergadering digitaal zou kunnen gehouden worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 18 juni 2021:
1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2020
2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2020
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3) Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV
4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar
2020.
5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
6) Statutaire benoemingen.
7) Benoeming van een commissaris.
8) Statutaire mededelingen:
8.1 Actualisering van het register van de deelnemers
8.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.V. kapitaalverhoging Publi-T.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale)
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek op 18 juni 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing (in pdf-versie) te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be
en aan Marc Vanderlinden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Iverlek, uitsluitend op het mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be uiterlijk voor
10 juni 2021 en Marc Vanderlinden
***
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O.P.8 Secretariaat. TMVS dv. Agenda en vaststelling afgevaardigde voor de
algemene jaarvergadering van 15 juni 2021. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•
•

22 februari 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot de divisie
Aanvullende Diensten van TMVW (en conform de lopende transitie tot haar
rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in de statuten van de
TMVW en volgens het toetredingsdossier.
24 oktober 2016: beslissing van de gemeenteraad tot toetreding tot het
overlegorgaan met betrekking tot de oprichting van een dienstverlenende
vereniging.
20 februari 2017: brief van TMVW, zijnde de uitnodiging aangaande de deelname
tot de oprichting van TMVS zoals voorzien in artikel 27 van het DIS.
1 april 2021: brief van TMVS, zijnde de uitnodiging tot de algemene jaarvergadering
van TMVS dv op 15 juni 2021.

Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de divisie aanvullende diensten van de intercommunale TMVW en conform
de transitie tot haar rechtsopvolger TMVS.
De beslissing van de gemeenteraad van 28 januari 2019 tot aanduiding van mevr. Eva De
Bleeker als afgevaardigde en dhr. Marc Vanderlinden als plaatsvervanger van de
afgevaardigde van de gemeente voor de algemene vergaderingen van TMVS dv die vanaf
het jaar 2019 georganiseerd worden tot en met 31 december 2024.
Juridische gronden
•
•
•

•
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016 tot toetreding tot TMVW (IC);
Beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 tot toetreding tot het
overlegorgaan in het kader van de oprichting van een dienstverlenende vereniging;
Beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 tot oprichting van de
dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de
oprichtingsbundel en om in te tekenen op aandelen A volgens de bepalingen die in
artikel 9 van de statuten zijn opgenomen;
Statuten van TMVS dv;
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene
jaarvergadering van 15 juni 2021 van TMVS dv en tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger en zijn plaatsvervanger vast te stellen.
De algemene jaarvergadering van TMVS dv op 15 juni 2021 zal volledig digitaal
plaatsvinden via interactieve video-conferencing (i.c ZOOM). Dit laat TMVS dv toe correct
gevolg te geven aan de gezondheidsadviezen van de overheid inzake social distancing en
samenscholing alsook de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur te volgen.
De afgevaardigden en hun plaatsvervangers zullen de elektronische link per e-mail
ontvangen.
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De raad wordt voorgesteld volgende agendapunten goed te keuren:
1)Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers
2)Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers
en de overdracht van deelnemers
3)Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
4)Verslag van de commissaris
5)a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020
b. Goedkeuring van de vooropgestelde winstverdeling over boekjaar 2020
6) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7) Huishoudelijk reglement
8) Statutaire benoemingen - raad van bestuur
Varia en mededelingen
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
15 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Luc Meganck, Julie Delwick,
Caroline Lagrange, Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck,
Marijke Belsack, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
5 onthoudingen: Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois
en Youri Vandervaeren
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de
jaarvergadering van TMVS dv van 15 juni 2021.

agendapunten

van

de

algemene

Artikel 2
De
gemeenteraad
draagt
de
aangeduide
vertegenwoordiger/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking
tot de algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 15 juni 2021, te
onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal:
• hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a Statutair Beheer TMVW, Stropstraat 1 te 9000
Gent,
• hetzij per elektronische post, 20210615AVTMVS@farys.be, gestuurd worden.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVS e-mail: 20210615AVTMVS@farys.Be voor 10 juni 2021, Mevrouw Eva De Bleeker
en de heer Marc Vanderlinden
***
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O.P.9 Secretariaat. Kerkfabriek Sint-Clemens. Advies m.b.t. rekening dienstjaar
2020.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

18 maart 2021: brief van kerkfabriek Sint-Clemens houdende toezending van de
rekening 2020.

Feiten en context
In het kader van het administratief toezicht moet de rekening 2020 voor advies voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
Juridische gronden
•

Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten van 7 mei 2004.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
In het eigen dienstjaar sluit de rekening met een saldo ten bedrage van € 5.950,56.
Het globaal overschot bedraagt € 96.152,75.
De gemeentelijke bijdragen beliepen in totaal € 51.789.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
17 stemmen voor: Tim Vandenput, Marc Vanderlinden, Pieter Muyldermans,
Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Luc Meganck,
Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange, Véronique Desmet,
Timothy Rowies, Marijke Belsack, Youri Vandervaeren, Maarten Bresseleers en
Steven Coppens
3 onthoudingen: Joris Pijpen, Kenny Verbeeck en Eva De Bleeker
Artikel 1
De gemeenteraad verleent een positief advies met betrekking tot de rekening 2020 van de
kerkfabriek Sint-Clemens.
Artikel 2
De raad geeft opdracht de rekening, samen met het positief advies, over te maken aan de
toezichthoudende overheid.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Provinciegouverneur (via digitaal loket)
Afschrift wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de kerkfabriek.
***
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O.P.10 Dienst Vrije Tijd. Reglement cadeaubonnen. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•

•

18 maart 2020: lockdown - drastische coronamaatregelen in ons land met
betrekking tot de lokale economie.
15 juli 2020: presentatie City D op de Raad voor Lokale Economie.
23 november 2020: goedkeuring projectfiche in zitting van het college van
burgemeester en schepenen.
4 januari 2021: beslissing college van burgemeester en schepenen tot goedkeuring
van de voorgestelde werkwijze.
8 februari 2021: beslissing van het college van burgemeester en schepenen om het
systeem rond het compenseren van zwembeurten in waardebonnen bij lokale
handelaars verder uit te werken.
18 maart 2021: vergadering van de Raad voor Lokale Economie.

Feiten en context
Het lokaal bestuur werkt een Hoeilaart-cadeaubon uit. In eerste instantie zal deze
cadeaubon enkel in papieren versie worden verdeeld.
In het najaar zal de bon ook digitaal te koop worden aangeboden via het Digitale Platform
van de Raad voor Lokale Economie.
Het reglement in bijlage is geschreven op basis van de werkwijze van de papieren
cadeaubon.
Dit reglement dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Eens de digitale cadeaubon operationeel is, zal het reglement (indien nodig) worden
aangepast/aangevuld én opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen: artikel 41.

Advies
Het reglement van de cadeaubonnen werd ter advies doorgenomen met de RLE, in zitting
van 18 maart jl., zie ook het voorlopige verslag in bijlage (het verslag wordt
goedgekeurd door de RLE op 21 april 2021).
Conclusie:
Het reglement werd aangepast volgens bovenstaande opmerkingen.
De opmerkingen m.b.t. artikel 5 werd niet aangepast. Deze zin is niet overbodig en hier
kan bij misbruik op worden teruggevallen.
De opmerkingen m.b.t. artikel 4, 8 en 12 werden nagevraagd bij de VVSG.
Het antwoord van de VVSG is in bijlage terug te vinden.
De opmerkingen m.b.t. artikel 22 wordt niet weerhouden, deze zin blijft behouden in het
reglement.
Argumentatie
Het reglement dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het reglement betreffende de Hoeilaartse cadeaubon, zoals
voorgesteld in bijlage, goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Tessa Hemeleers
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Coördinator Lokale Economie en Toerisme.
***
O.P.11 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor
het verkavelen van grond gelegen Waversesteenweg tussen nrs. 78 en 80.
Bepaling grondafstand op 6 m uit de as van de straat.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Erika Van Orshoven heeft namens Marie Vandervaeren een aanvraag ingediend
voor het verkavelen van de grond gelegen Waversesteenweg. Het dossier is
gekend bij de gemeente onder het nummer 2020 012 V en bij het
Omgevingsloket als projectnummer OMV_2020129044.
De aanvraag omvat het creëren van 4 loten voor halfopen bebouwing. Het
gedeelte van het terrein dat gelegen is in agrarisch gebied, wordt ondergebracht
in een zesde lot (het vijfde lot behelst de grondafstand).

Feiten en context
De verkaveling heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als afd. 1, sectie A
790N3, gelegen Waversesteenweg z/n, tussen nummers 78 en 80.
Juridische gronden
•
•

•

18

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder
met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 is van toepassing. Het decreet is in
werking getreden op 1 september 2019. De aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van gemeentewegen verloopt via een procedure tot opmaak, wijziging of
opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan naar aanleiding van in dit geval een
aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van
de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij
wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3
en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld
in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de
bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.
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Advies
/
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door Erika Van Orshoven, namens Marie Vandervaeren, voor
het verkavelen van een perceel grond langsheen de Waversesteenweg.
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 6 meter uit de as van de
voorliggende straat, en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
In de Waversesteenweg wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van Marie Vandervaeren, Godelive Denayer, Frans Denayer, Hilde Denayer en Greta
Denayer met betrekking tot de ingediende omgevingsvergunning voor het verkavelen van
grond, gewijzigd en vastgesteld op 6 meter uit de as van de straat en dit zoals aangeduid
op het verkavelingsontwerp.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van
27.05.1870.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers aan het
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan,
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze
beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst omgeving
***
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O.P.12 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor
het verkavelen van grond gelegen Steenbergstraat naast nr. 3. Bepaling
grondafstand op 10 m gemeten vanaf de muur aan de overzijde van de straat
(muur kerkhof).
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Etienne Sokal heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de grond
gelegen Steenbergstraat. Het dossier is gekend bij de gemeente onder het nummer
2020 011 V en bij het Omgevingsloket als projectnummer OMV_2020139034.
De aanvraag omvat het creëren van 1 lot voor gesloten bebouwing en 1 lot voor
halfopen bebouwing.

Feiten en context
De verkaveling heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als afd. 1, sectie B
493Z2, gelegen Steenbergstraat z/n, naast nummer 3.
Juridische gronden
•
•

•

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder
met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.
Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 is van toepassing. Het decreet is in
werking getreden op 1 september 2019. De aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van gemeentewegen verloopt via een procedure tot opmaak, wijziging of
opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan naar aanleiding van in dit geval een
aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning.
De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van
de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij
wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3
en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld
in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de
bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

Advies
/
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door Etienne Sokal voor het verkavelen van een perceel
grond langsheen de Steenbergstraat.
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 10 m gemeten van de muur
aan de overzijde van de straat (muur van het kerkhof), en dit zoals aangeduid op het
verkavelingsontwerp.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen voorzien.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
In de Steenbergstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van Etienne Sokal met betrekking tot de ingediende omgevingsvergunning voor het
verkavelen van grond, gewijzigd en vastgesteld op 10 meter gemeten vanaf de muur aan
de overzijde van de straat (muur van het kerkhof) en dit zoals aangeduid op het
verkavelingsontwerp.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van
27.05.1870.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers aan het
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan,
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze
beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst omgeving
***
O.P.13 Dienst Omgeving. Grondafstand. Omgevingsvergunningsaanvraag voor
het bijstellen van verkaveling gelegen Gladiolenlaan 1. Bepaling grondafstand
op 4,50 m uit de as van de straat.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Sander Vander Linden heeft namens de NMBS een aanvraag ingediend voor het
bijstelling van verkaveling 1963 05. De bijstelling heeft betrekking op lot 1 ,
gelegen Gladiolenlaan nummer 1. Het dossier is gekend bij de gemeente onder
het nummer 2020 013 V en bij het Omgevingsloket als projectnummer
OMV_2020144434.
De aanvraag omvat het afsplitsen van een lot langs de spoorweg, dat in eigendom
van de NMBS zal blijven.

Feiten en context
De verkaveling heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als afd. 1, sectie C
71G14, gelegen Gladiolenlaan 1.
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Juridische gronden
•

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder
met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

•

Het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 is van toepassing. Het decreet is in
werking getreden op 1 september 2019. De aanleg, wijziging, verplaatsing of
opheffing van gemeentewegen verloopt via een procedure tot opmaak, wijziging of
opheffing van een gemeentelijk rooilijnplan naar aanleiding van in dit geval een
aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning.

•

De gemeenteraad spreekt zich uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van
de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein. Hierbij
wordt rekening gehouden met de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3
en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en in
voorkomend geval met het gemeentelijk beleidskader en afwegingskader, vermeld
in artikel 6 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. De
gemeenteraad kan daarbij voorwaarden opleggen en lasten verbinden, die de
bevoegde overheid in de eventuele vergunning opneemt.

Advies
/
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door Sander Vander Linden voor het Bijstellen van
verkaveling 1963 05. De bijstelling heeft betrekking op lot 1.
Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden
gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 4,50 meter uit de as van de
voorliggende straat, en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 11 januari 2021 kennis
genomen van het voorstelbesluit.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
In de Gladiolenlaan wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom van
de NMBS met betrekking tot de ingediende omgevingsvergunning voor het bijstellen van
een verkavelingsvergunning, gewijzigd en vastgesteld op 4,50 meter gemeten de as van
de straat en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
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Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van
27.05.1870.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de omgevingsvergunning zullen de aanvragers aan het
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan,
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze
beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de omgevingsvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst omgeving
***
O.P.14 Dienst Omgeving. Aanwijzing Pieterjan Kumps tot effectief lid van de
gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening namens de Scouts (ter
vervanging van Anne Vranken). Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 tot de vaststelling van het aantal
leden van de GECORO op dertien en de aanduiding van de relevante
maatschappelijke geledingen.

•

Gemeenteraadsbeslissing van 26
samenstelling van de GECORO.

augustus

2019

tot

hernieuwing

van

de

Feiten en context
De gemeenteraad is bevoegd voor de benoeming van de voorzitter, de leden, de
plaatsvervangende leden en de vaste secretaris.
Juridische gronden
•
•
•

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 1 september 2009, meer bepaald
de artikels 1.3.3 en 1.3.4 en wijzigingen;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (cfr. art. 1.3.3 §6 van de VCRO),
meer bepaald artikels 40 en 304 §3 en wijzigingen;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 van nadere regels voor de
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale,
intergemeentelijke en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening en
wijzigingen.

Advies
Er werd geen advies gevraagd.
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Argumentatie
Op verzoek van de Scouts "De Korrelaar", wordt voorgesteld Pieterjan Kumps aan te
wijzen als effectief lid van de GECORO van Hoeilaart in de plaats van Anne Vranken.
Charlotte Eggerickx blijft het plaatsvervangende lid namens de Scouts.
Het verzoek van de Scouts is voorgelegd tijdens de vergadering van de GECORO op 3
maart 2021. Er zijn toen geen bezwaren gemaakt door de leden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen voorzien.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1.
De gemeenteraad wijst Pieterjan Kumps aan als effectief lid van de GECORO van Hoeilaart
namens de Scouts.
Artikel 2.
Pieterjan Kumps, de GECORO en de dienst omgeving worden op de hoogte gebracht van
de beslissing van de gemeenteraad.
Verantwoordelijke ambtenaar: Louise de Vos
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
dienst omgeving
***
O.P.15 Milieu: Toekenning van een toelage aan 3Wplus Werk. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•

29 juni 2009: beslissing van de gemeenteraad tot aankoop van een perceel grond
met druivenserres, gelegen in de Kelleveldstraat, met het oog op het realiseren van
een serrenproject.
31 januari 2011: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan een ontwerp van
concessie-overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van een sociaal
tewerkstellingsproject. De overeenkomst wordt afgesloten met de vzw 3Wplus
Sociale Werkplaats, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Asse.
14 april 2020: beslissing van het schepencollege, tot verlenging van het
concessiecontract met 1 jaar in 2020.

Feiten en context
Het aantal serres en druiventelers in de Druivenstreek daalt sinds jaren en toch blijft de
tafeldruif onze plaatselijke trots en is het een erkend streekproduct.
Het lokaal bestuur wil haar lokaal en immaterieel erfgoed van de druiventeelt bewaren en
wil hierbij inzetten op sociale tewerkstelling.
Op 16 maart 2021 werd er gepeild naar interesse van andere, lokale maatwerkbedrijven
(IJsedal, IGO). Gelet dat beide maatwerkbedrijven voorlopig geen interesse tonen, bezit
enkel de vzw 3Wplus Werk de nodige expertise om de zorg voor ons lokaal erfgoed
(druiventeelt) én sociale tewerkstelling te combineren.
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De overeenkomst met het maatwerkbedrijf 3Wplus Werk strekt er toe de site, met de daar
aanwezige druivenserres, te renoveren, te onderhouden, ze in huur te geven voor
bewerking aan geïnteresseerde inwoners en deze huurders te begeleiden bij de teelt en
verzorging van druiven en groenten.
Het project geldt tevens als een erfgoedproject omdat het de instandhouding van een
aantal authentieke druivenserres beoogt.
De huidige overeenkomst liep af op 31 december 2020. Er is niet in een stilzwijgende
verlenging voorzien.
De zorg voor het plaatselijk erfgoed weerspiegelt zich eveneens in het aanbieden van
cursussen en het kweken van streekeigen plantgoed in de vorm van gecertificeerde en
geënte druivelaars.
Daarom ondersteunt het lokaal bestuur de vzw 3Wplus Werk reeds gedurende
verscheidene jaren in haar activiteiten van sociale tewerkstelling die zij combineert met de
zorg voor het lokaal erfgoed van de druiventeelt.
Om dit serrenproject vorm te kunnen geven, stelt de gemeente de site Kelleveld én de
serre van het woonzorgcentrum ter beschikking.
Volgende werken en dienstverlening worden voorzien:
•
het onderhoud van de 9 druivenserres op de gemeentelijke site Kelleveld
•
het opnieuw opstarten, herstellen en onderhouden van de druivenserre van het
Woonzorgcentrum
•
het algemeen groenonderhoud (maaien, snoeien,...) van de site Kelleveld
•
het verhuren van de serres op Kelleveld aan particulieren
•
het telen van tafeldruivenplantgoed met gecertificeerd label
•
het organiseren van een jaarlijkse cursus "word serrist"
•
het verstrekken van vakkundige uitleg over de druiventeelt
•
het organiseren van een jaarlijkse open deur dag
De gemeente Overijse heeft zich tot eind 2025 geëngageerd om soortgelijke werken en
dienstverlening op hun serrenproject Solheide te betoelagen ten voordele van de vzw
3Wplus Werk. Het zou logisch zijn mocht Hoeilaart zich eveneens engageren tot einde
2025.
Doordat het lokaal bestuur de site Kelleveld gratis ter beschikking stelt aan de vzw 3Wplus
Werk én haar financieel steunt kan men spreken over een toelage en niet zozeer van een
concessie (zoals vorige jaren werd aangenomen). De bedoeling is om ons lokaal erfgoed
(druiventeelt), sociale tewerkstelling en natuursensibilisering financieel te ondersteunen.
In die optiek is het raadzaam de toelage te omschrijven onder de wet van 14 november
1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige
toelagen.
Juridische gronden
•

14 november 1983 wet betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.

Advies
/
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Argumentatie
Het is noodzakelijk dat de site Kelleveld verder beheerd en onderhouden wordt omdat:
• het lokaal erfgoed van de druiventeelt in onze druivengemeente bewaard dient te
blijven
• het unieke totaalconcept van de site Kelleveld ertoe bijdraagt dat burgers op een
laagdrempelige manier zelf druiven en groenten kunnen telen en deskundige
uitleg kunnen verkrijgen.
Verder blijft de sociale tewerkstelling een aandachtspunt voor het lokaal bestuur.
De vzw 3Wplus Werk beschikt als sociale tewerkstelling over de noodzakelijke expertise
om serres te restaureren met de activering van langdurig werklozen of moeilijk inzetbare
werklozen. Hiervoor is het noodzakelijk om een langdurig financieel engagement
vanwege het lokaal bestuur te garanderen.
Om de gemeentelijke toelage te kunnen verwerven zal de beslissing tot de toekenning
van de toelage, de aard, de omvang en de aanwendingsvoorwaarden ervan bepalen en
tevens vermelden welke verantwoording van de toelagetrekker wordt geëist alsook de
termijnen waarbinnen de verantwoording dient te worden overgelegd.
Het bovenstaande werd reeds goedgekeurd door het lokaal bestuur van Overijse. Gelet
op de eenvormigheid, is het verantwoord om in Hoeilaart de toelage eveneens te
voorzien tot einde 2025.
Financieel advies

Financiële gevolgen
voorzien

Actie: A-3.2.0.
AR: 643000 - BI: 0729-32

22.710,49 euro

BESLUIT: eenparig aangenomen
Enig artikel
De gemeenteraad kent een toelage toe onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1. Aard en omvang van de financiële tussenkomst
Het lokaal bestuur Hoeilaart verleent aan vzw 3Wplus Werk, met ondernemingsnummer
0467.004.520, maatwerkbedrijf nr. 83.098/81, met zetel te 1730 Asse, Z.5. Mollem 250,
een jaarlijkse toelage van 18.769,00 euro (BTW verlegd) voor de periode van 2021 tot
en met 2025.
Artikel 2. Aanwendingsvoorwaarden van de toelage
De vzw 3Wplus Werk dient de toelage, waarvan sprake in artikel 1, aan te wenden voor
haar activiteiten van sociale tewerkstelling, die zij combineert met activiteiten die erop
gericht zijn het immaterieel erfgoed van de druiventeelt te bewaren. Dit betekent dat
minimum de volgende activiteiten worden uitgevoerd:
• Het groenonderhoud van de site Kelleveld
• Het specifiek beheer van de 9 druivenserres op de site Kelleveld
• Het restaureren, opnieuw beplanten en onderhouden van de serre van het
Woonzorgcentrum
• Het onderhouden van de druivelaars en het kweken van druiven in 1 volledige
serre (of equivalent)
• Het ontwikkelen van plantgoed met plantenpaspoort voor serristen en
particulieren
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•

•

Het uitwerken van een vormingsaanbod rond kweken van druiven en druivelaars.
Het concept bestaat erin dat particulieren adviezen kunnen inwinnen rond het
telen van druiven en dat zijn cursussen (indicatief geraamd op 12 halve dagen per
jaar) kunnen volgen
Het verhuren van een aantal serres op de site Kelleveld aan particulieren zodat
deze de kans krijgen om op een laagdrempelige manier druiven of ander fruit of
groenten te telen

Artikel 3. Vereiste verantwoording te bezorgen door de toelagetrekker
Het gebruik van de toelage dient gerechtvaardigd te worden.
De vzw 3Wplus Werk dient als toelagetrekker de volgende verantwoordingsstukken voor
te leggen:
• De concrete planning en bewijzen omtrent de voortgang van de uitvoering van de
betoelaagde activiteiten worden voorgelegd en besproken in de Stuurgroep
Kelleveld zoals bepaald in artikel 5 (hierna Stuurgroep). De vzw 3Wplus Werk
geeft aan hoeveel personeelsleden worden ingezet in het project.
• Er wordt op de vergadering van de Stuurgroep informatie verstrekt over het
aangeboden vormingsaanbod.
• De vzw 3Wplus Werk dient het lokaal bestuur volledig te vrijwaren voor de
gevolgen van alle ongevallen en schade die rechtstreeks of onrechtstreeks en aan
om het even wie of wat zou berokkend worden als gevolg van het uitvoeren van
dit project.
• Vzw 3Wplus Werk dient een verzekering voor burgerlijke en objectieve
aansprakelijkheid af te sluiten die de risico’s dekt van de betoelaagde
werkzaamheden. In de verzekeringspolis van de gemeente is een afstand van
verhaal voorzien. Vzw 3Wplus Werk dient een eensluidend verklaard afschrift van
de afgesloten verzekeringspolissen samen met de eventuele bijlagen en
wijzigingen te bezorgen aan de Stuurgroep. Vzw 3Wplus Werk zal de Stuurgroep
op de hoogte brengen van elke schorsing of opzegging van de polissen.
• Vzw 3Wplus Werk staat zelf in voor de verzekering van het eigen materiaal en
machines.
• Vzw 3Wplus Werk koppelt terug naar de Stuurgroep omtrent haar samenwerking
met de diensten van het OCMW in het kader van de tewerkstellingsmogelijkheden
binnen artikel 60 §7 OCMW-wet van 8 juli 1976.
• Elke wijziging aan het huurreglement voor de toewijzing van de serres aan
particulieren wordt ter kennis voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
• Elk jaar wordt de balans en de rekeningen en een verslag inzake beheer en
financiële toestand van vzw 3Wplus Werk door de Stuurgroep gecontroleerd.
Artikel 4. Engagementen van het lokaal bestuur
Onder de voorwaarden zoals bepaald, betaalt het lokaal bestuur een toelage uit aan vzw
3W plus Werk.
Verder kan vzw 3Wplus Werk gebruik maken van de site Kelleveld. Het gebruik van
bijkomende, gemeentelijke infrastructuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5. Stuurgroep Kelleveld
Er wordt een Stuurgroep Kelleveld opgericht die bevoegd is voor de opvolging, bijsturing,
evaluatie en controle omtrent het gebruik van de toelage. De Stuurgroep mag ter plaatse
de aanwending van de verleende toelage doen controleren.
De Stuurgroep geeft advies aan de raad van bestuur van vzw 3Wplus Werk.
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De Stuurgroep bestaat uit één of meerdere vertegenwoordigers van het college van
burgemeester en schepenen, een vertegenwoordiger van de gemeentelijke administratie
en 2 medewerkers van de vzw 3Wplus Werk. Indien er personen worden tewerkgesteld
die vallen onder het statuut van artikel 60 § 7 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de Stuurgroep uitgebreid worden met
een vertegenwoordiger van het OCMW.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de leden van de Stuurgroep aan die de
gemeente vertegenwoordigen.
De Stuurgroep komt minstens tweemaal per jaar samen; De vzw 3Wplus Werk staat in
voor de uitnodigingen van de vergaderingen en het verslag.
Het verslag van de Stuurgroep wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het college van
burgemeester en schepenen.
Artikel 6. Termijnen en modaliteiten van uitbetaling van de toelage
De jaarlijkse uitbetaling van de toelage gebeurt in volgende tranches:
• 60% na de vergadering van de Stuurgroep (voorjaar)
• 40% na de vergadering van de Stuurgroep (najaar)
De toelage kan slechts toegekend worden nadat de Stuurgroep de vereiste
verantwoording heeft ontvangen en bijgevolg gunstig adviseert om tot uitbetaling over te
gaan.
Vzw 3Wplus Werk richt vervolgens een aanvraag tot uitbetaling tot de financiële dienst
met vermelding dat de Stuurgroep gunstig adviseert.
Binnen 30 dagen nadat een geldige aanvraag tot uitbetaling werd ontvangen, wordt de
toelage uitbetaald.
Artikel 7. Terugbetaling of vermindering van de toelage
§1. Onverminderd de ontbindende bepalingen waaraan de toelage is onderworpen, kan
het college van burgemeester en schepenen bij gemotiveerde beslissing de toelage
verminderen of beslissen de vzw 3Wplus Werk gehouden is de toelage terug te betalen:
• Als de toelage niet wordt aangewend voor het doel waarvoor zij hem werd
toegekend.
• Als de vereiste verantwoordingen niet worden verstrekt. Enkel het nietverantwoord gedeelte van de toelage moet worden terugbetaald.
• Als er verzet is tegen de uitoefening van de controle van het college van
burgemeester en schepenen of de Stuurgroep.
Bij terugvordering wordt de toelage pro rato berekend, rekening houdend met het aantal
maanden dat in het lopende jaar zijn verstreken.
§2. De toekenning van toelagen worden opgeschort zolang:
• De verantwoordingen voor de reeds verstrekte toelagen ontbreken
• Of zolang vzw 3Wplus Werk zich verzet tegen de uitoefening van de controle
§3. Aangezien de toelage in tranches uitgekeerd wordt, wordt elke toegekende tranche
voor de toepassing van dit artikel als een afzonderlijke toelage beschouwd.
Artikel 8. Ontbindende bepalingen
§1. De duurtijd van de engagementen betreffende de toelagen gelden voor de periode
van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Deze periode wordt niet stilzwijgend
verlengd.
§2. De toelage zal echter onmiddellijk, en zonder enige procedure, vervallen de dag van
de ontbinding, de aanvraag tot gerechterlijk akkoord of faillissement van de vzw 3Wplus
Werk.
§3. Indien zou blijken dat vzw 3Wplus Werk bedrog zou plegen of poogt te plegen of bij
overdracht van alle of een deel van de rechten en verplichtingen aan derden zonder
toestemming van het college van burgemeester en schepenen, kan het college van
burgemeester en schepenen de uitbetaling van de toelage stopzetten. De stopzetting van
de toelage neem een aanvang de dag nadat vzw 3Wplus Werk ervan per aangetekend
schrijven in kennis werd gesteld.
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§4. Wanneer de voorwaarden voor het bekomen van de toelage flagrant worden
geschonden kan het college van burgemeester en schepenen vzw 3Wplus Werk bij
aangetekend schrijven in gebreke stellen. Indien zij 30 dagen na het versturen van een
aangetekend schrijven door het college van burgemeester en schepenen geen gevolg
geeft aan haar verplichtingen, kan het college van burgemeester en schepenen de
uitbetaling definitief stopzetten zonder dat zij enige vergoeding is verschuldigd aan vzw
3Wplus Werk.
§5. Vzw 3Wplus Werk is gehouden elke schade die zij aanbrengt aan de eigendom van de
gemeente te vergoeden.
§6. Indien de gemeente na meer dan 90 dagen geen gevolg geeft aan de aanmaning bij
ter post aangetekende brief van vzw 3Wplus Werk om haar verplichtingen te voldoen,
dan is vzw 3Wplus Werk gerechtigd om de rechtmatige engagementen van de gemeente
af te dwingen.
§7. Rekening houdend met het tijdstip, kan bij de stopzetting van de toelage door de
gemeente een deel van de toelage pro rato worden teruggevorderd.
Artikel 9. Taalgebruik
Vzw 3Wplus Werk dient zich te houden aan het taalstatuut dat geldt voor het lokaal
bestuur Hoeilaart. Zij dient de Nederlandse taal te gebruiken in haar communicatie met
de gemeente en met de inwoners van de gemeente Hoeilaart.
Artikel 10. Geschillen
Alle geschillen m.b.t. de interpretatie en de toekenning van de toelage aan vzw 3Wplus
Werk worden besproken in de Stuurgroep.
Bij gebrek aan minnelijk akkoord tussen partijen kunnen geschillen waarvoor de
burgerlijke rechter bevoegd is, beslecht worden door de bevoegde rechtbanken gelegen
in het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Verantwoordelijke ambtenaar: Eric Kumps
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
3wplus, dienst Milieu
***
O.P.16 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 20212022.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

•

•

23 april 2018: beslissing van de gemeenteraad tot verderzetting van de
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2018-2019.
24 juni 2019: beslissing van de gemeenteraad tot verderzetting van de tussenkomst
in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het schooljaar 20192020.
22 juni 2020 : beslissing van de gemeenteraad tot verderzetting van de
tussenkomst in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het
schooljaar 2020-2021
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Feiten en context
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs van een
Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks verlengd.
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1 september
2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.
De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door inwoners
van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de gemeentelijke
tussenkomst naar de inwoners toe.
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn en de
gemeente Hoeilaart.
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.
Een beslissing dient nog door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de
gemeentelijke tussenkomst verder verzekerd wordt voor de aankoop van Buzzy Pazzabonnementen voor het schooljaar 2021-2022.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 en 41
(bevoegdheden van de gemeenteraad).

Advies
/
Argumentatie
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied en wil
jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus.
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden aan
de uitvoering van de overeenkomst.
Aan de verderzetting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende werklast
voor de gemeentelijke diensten verbonden.
Financieel advies
Financiële gevolgen te
voorzien in 2021

2021/A-2.3.0/021001/649000/Gemeente/CB
S/
IP-geen

26.000 euro voorzien in
2021

Het zwaartepunt van de aankoop van schoolabonnementen ligt in het begin van het
schooljaar, in dit geval in de maanden juli - december van het dienstjaar 2021.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz voor
het schooljaar 2021-2022.
Artikel 2
De raad geeft opdracht om De Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.
Artikel 3
De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd deze overeenkomst te
ondertekenen.
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Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst Mobiliteit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Communicatiedienst, financiële dienst, dienst Mobiliteit, De Lijn.
***
O.P.17 Technische Dienst. Aanvullend reglement Amerikalaan. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Meerdere malen werd vastgesteld dat er te snel gereden wordt in de scherpe bocht
van de Amerikalaan waardoor automobilisten op het voetpad rijden.

Feiten en context
In bijlage een plan met de aanvullende verkeerstekens.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

•
•

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295
van het decreet lokaal bestuur.

Advies
/
Argumentatie
Het is noodzakelijk de nodige snelheidsremmende maatregelen te treffen om een veilig
verloop van het verkeer te verzekeren.
Het steile gedeelte van de weg is niet geschikt en ingericht voor zwaar vervoer.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Er worden 2 versmallingen gemaakt waarbij de doorgang voor het verkeer wordt herleid
naar 3,60 m. De versmallingen worden zo geplaatst dat fietsers de hindernis langs de
rechterzijde kunnen passeren.
Artikel 2
Voor elke versmalling worden A7c borden (rijbaanversmalling) geplaatst.
Artikel 3
Op elke versmalling wordt een D1 bord (verplichte richting) geplaatst.
Artikel 4
Aan de kruispunten met de Acacialaan worden borden C21 (max. 5 ton) met onderbord
'uitgezonderd plaatselijke bediening' geplaatst.
Artikel 5
In de Amerikalaan in de scherpe bocht t.h.v. huisnummer 4 wordt een witte, onderbroken
lijn aangebracht in het midden van de rijbaan.
Artikel 6
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst conform bijgevoegd signalisatieplan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst, digitaal loket
***
O.P.18 Technische dienst. Aanvullend reglement E. Vandenbroeckstraat.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De Emile Vandenbroeckstraat is te smal om goed en veilig verkeer in beide
richtingen mogelijk te maken.

Feiten en context
In bijlage voegen wij een situatieplan.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
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Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
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•

•
•
•
•

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
De omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, voorbehouden
voor mensen met een handicap.
Het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van
parkeerzones.
De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295
van het decreet lokaal bestuur.

Advies
/
Argumentatie
In de Emile Vandenbroeckstraat wordt een éénrichting ingesteld vanaf de Henri
Caronstraat, richting Koldamstraat.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
Er wordt in de Emile Vandenbroeckstraat een éénrichting ingesteld vanaf de Henri
Caronstraat, richting Koldamstraat.
Artikel 2
Er wordt een verkeersbord C1 (verboden richting voor iedereen) met onderbord M12
(uitgezonderd fietsers, bromfietsers klasse A en speed pedelecs) voorzien aan het
kruispunt met de Koldamstraat.
Artikel 3
Er wordt een verkeersbord F19 (eenrichtingsverkeer) met onderbord M18 (fietsers,
bromfietsen klasse A en speed pedelecs in 2 richtingen) voorzien aan het kruispunt met de
Henri Caronstraat.
Artikel 4
Er worden borden C31 (Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan) met onderborden
M12 voorzien in de Koldamstraat.
Artikel 5
De verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur
geplaatst volgens situatieplan in bijlage.
Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst, digitaal loket
***
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O.P.19 Technische dienst. Aanvullend reglement F. Sohiestraat. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Er zijn beperkte manoeuvreermogelijkheden op het kruispunt van de F. Sohiestraat
met de Overijsesteenweg.

Feiten en context
In bijlage voegen wij een situatieplan.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
De omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, voorbehouden
voor mensen met een handicap.
Het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van
parkeerzones.
De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295
van het decreet lokaal bestuur.

Advies
/
Argumentatie
In de Felix Sohiestraat is het aangewezen om een lengtebeperking in te voeren van
voertuigen die toegelaten worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
In de Felix Sohiestraat wordt de toegang verboden voor voertuigen langer dan 10 meter.
Deze reglementering zal aangeduid worden door het aanbrengen van een verkeersbord
fig. C25 '10 m'.
Artikel 2
De verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten van het gemeentebestuur
geplaatst, volgens situatieplan in bijlage.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst, digitaal loket
***
O.P.20 Technische dienst. Aanvullend reglement J. B. Denayerstraat en Willem
Matstraat. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

De steile hellingen in de J. B. Denayerstraat en de Willem Matstraat zijn niet
geschikt en niet ingericht voor zwaar vervoer.

Feiten en context
In bijlage voegen wij een situatieplan.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968.
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens.
De omzendbrief M.O.B. 2009/01 van 3 april 2009 betreffende gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.
De omzendbrief M.O.B. 25/04/2003 betreffende de parkeerplaatsen, voorbehouden
voor mensen met een handicap.
Het aanvullend reglement van 23 december 2004 betreffende het aanbrengen van
parkeerzones.
De hierna genomen maatregelen betreft een gemeenteweg bedoeld in artikel 295
van het decreet lokaal bestuur.

Advies
/
Argumentatie
Op de hellingen van de J. B. Denayerstraat en de Willem Matstraat, richting Terjansdelle,
wordt een zonale tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer, ingevoerd voor
bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
19 stemmen voor: Tim Vandenput, Joris Pijpen, Marc Vanderlinden,
Pieter Muyldermans, Annelies Vanderlinden, Patrick Demaerschalk,
Alain Borreman, Julie Bollue, Jo Portois, Julie Delwick, Caroline Lagrange,
Véronique Desmet, Timothy Rowies, Kenny Verbeeck, Marijke Belsack,
Youri Vandervaeren, Eva De Bleeker, Maarten Bresseleers en Steven Coppens
1 onthouding: Luc Meganck
Artikel 1
In volgende straten wordt een tonnagebeperking, uitgezonderd plaatselijk verkeer,
ingevoerd voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger
is dan 5 ton.
• J. B. Denayerstraat vanaf nummer 26
• Willem Matstraat vanaf nummer 28
Artikel 2
Dit verbod wordt aangegeven door het verkeersbord C21 ’5 ton’ en wordt aangevuld met
de tekst ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Artikel 3
De verkeersborden en wegmarkeringen worden door de zorgen en op de kosten van het
gemeentebestuur geplaatst volgens het situatieplan in bijlage.
Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Bettens
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Technische dienst, digitaal loket
***
O.P.21 Dienst welzijn. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst lokale
bronopsporing. Zorg en gezondheid. Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•
•

•

•

•
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1 september 2020: beslissing in samenspraak met de 6 gemeenten van de
Eerstelijnszone Druivenstreek om over te gaan tot telefonische brontracing.
7 september 2020: start brontracing gemeente Hoeilaart.
16 oktober 2020: de Vlaamse Regering stelt de vraagt aan de lokale besturen om
ter ondersteuning van de centrale contactopsporing complementair in te zetten op
preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal
contactonderzoek.
13 november 2020: besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de Covid-19-pandemie te versterken.
28 januari 2021: samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken – optie 1 .
19 maart 2021: goedkeuring nieuw besluit van de Vlaamse Regering om de
subsidie voor lokale besturen te verlengen indien zij de lokale preventie,
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek
aanhouden.
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Feiten en context
Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente Hoeilaart hebben op 28 januari 2021
een samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
– optie 1 .
De samenwerkingsovereenkomst is op 1 november 2020 ingegaan en eindigt op 31
maart 2021.
De Vlaamse Regering gaf vrijdag 19 maart 2021 haar principiële goedkeuring aan een
nieuw BVR voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching
en contactonderzoek. De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd:
Optie
•
•
•

1:
preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching
wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021
een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente:
0,125 euro per inwoner en per maand

Besturen die nu reeds een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en
Gezondheid hebben, hebben volgende keuzemogelijkheden voor na 31 maart 2021:
•
•
•

heeft je bestuur een overeenkomst voor optie 1, dan kan je deze verlengen voor
optie 1;
het bestuur kan ook kiezen om de samenwerking stop te zetten
de samenstelling van verenigde besturen kan niet gewijzigd worden

Juridische gronden
•
•

•

Decreet Lokaal Bestuur artikel 41 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding
van de Covid-19-pandemie te versterken.
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit dat een
subsidie toekent aan de lokale besturen om het contactonderzoek en de
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken voor
respectievelijk de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
De gemeenten die optie 1 aanhouden krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per
inwoner per maand van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.
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BESLUIT: eenparig aangenomen
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het
kader van het besluit Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid -19pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van optie 1.
Artikel 3
De ondertekening van dit addendum wordt toegekend aan de burgemeester en algemeen
directeur.
Verantwoordelijke ambtenaar: Chloë Foccaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst Welzijn.
***
O.P.22 Secretariaat. AGB Holar. Verslagen Raad van Bestuur. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Raden van Bestuur van het AGB Holar, de dato 14 december 2020 en 25 januari
2021.

Feiten en context
Conform artikel 17 van de statuten worden de verslagen van de Raden van Bestuur aan
de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd.
Juridische gronden
•

Statuten van het autonoom gemeentebedrijf Holar, zoals laatst gewijzigd en
goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting van 27 juni 2016.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
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BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur
van het autonoom gemeentebedrijf Holar, in zitting van 14 december 2020 en 25 januari
2021.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Secretaris AGB Holar.
***
O.P.23 Dienst Vrije Tijd. Sport. Visienota Sport. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Gemeentelijk Meerjarenplan 2020-2025

Feiten en context
Dit document is een beschrijving van de visie en de voornemens van de Sportraad in
Hoeilaart voor de periode 2021-2025. De uitwerking is gebaseerd op het gemeentelijk
meerjarenplan en de daarin aangegeven budgettaire ruimte voor sport. Het document
bevat strategische en operationele doelstellingen en acties en verduidelijkt de rol die de
Sportraad en de sportcoördinator wil vervullen bij de verwezenlijking ervan.
Het document is tot stand gekomen na meerdere besprekingen binnen de Kern van de
Sportraad, de sportcoördinator en Joy Sergeys, de schepen van Sport. Nadien is dit
teruggekoppeld naar het Open Forum aan de hand van een video gemaakt door Joy
Sergeys. Er werd een interactieve vraag en antwoord sessie georganiseerd.
Deze visienota is beleidswerkplan van de adviesraad Sport voor de komende jaren. Opzet
is om met dit beleidswerkplan een gezamenlijk referentiekader te scheppen. De vermelde
doelstellingen kunnen immers enkel worden bereikt met een breed draagvlak en door
samenwerking tussen verschillende betrokkenen.
Met een terugblik en een vooruitblik zullen we jaarlijks dit plan evalueren en bijsturen,
telkens in nauw overleg met de Sportraad.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

Advies
Schepen van Sport, Joy Sergeys, keurde het visiedocument goed.
Afdelingshoofd Leven, Nadine Schroeders, keurde dit eveneens goed.
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Argumentatie
De kern van de Sportraad boog zich in het najaar van 2019 tijdens verschillende
bijeenkomsten over de vraag: waar willen we met sport in Hoeilaart naartoe? Hoe wensen
we dat mee te realiseren?
Op vraag van het bestuur werd met andere woorden nagedacht over het sportbeleid in de
gemeente. Als Sportraad worden we gevraagd om actief en creatief aan de slag te gaan
met de meerjarenplanning.
Binnen de doelstellingen van het MJP en binnen de mogelijkheden op vlak van budget en
mankracht dachten we na over volgende items:
• Sportaanbod
• Sportstimulering
• Sportinfrastructuur
• Sport & onderwijs
• Intergemeentelijke samenwerking
Uit deze besprekingen vloeide een sportbeleid, als advies aan het college. Het resultaat is
in bijlage terug te vinden.
Uiteindelijk zal de realisatie van een sterk lokaal en bovenlokaal sportaanbod aan het eind
van de legislatuur hopelijk een mooi pad bewandeld hebben waarbij rekening gehouden
werd met alle doelstellingen en ambities die we concreet formuleerden en die aan bod
kwamen.
Uiteraard kan enkel een breed draagvlak hiervoor een sterke basis vormen. Dat draagvlak
krijgt vorm dankzij samenwerking, afstemming en overeenkomsten tussen de betrokken
actoren: beleid, administratie en adviesraad die ook de betrokken partners
vertegenwoordigt.
De sportcoördinator zal hierbij vooral een spilfiguur zijn, die binnen dit geheel niet alleen
organiseert, maar nog meer coördineert, informeert, samenwerking bevordert en zeker
ook het overzicht bewaart om voldoende aandacht te krijgen voor de verschillende
doelstellingen en acties die aan bod zullen komen. Dit kan/mag zeker niet de taak van de
coördinator alleen zijn, maar ook hier kan het belang van een sterk team, waarbij zo veel
mogelijk kwaliteit samengebracht wordt, niet genoeg onderstreept worden.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde visienota.
Verantwoordelijke ambtenaar: Daisy Huleu
Bevoegd lid van college: Joy Sergeys
Uittreksel voor:
Dienst Vrije Tijd
***
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O.P.24 Dienst Vrije Tijd. Cultuur. Visienota Cultuur. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Gemeentelijk Meerjarenplan 2020-2025.

Feiten en context
Dit document is een beschrijving van de visie en de voornemens van de Cultuurraad in
Hoeilaart voor de periode 2021-2025. De uitwerking is gebaseerd op het gemeentelijk
meerjarenplan en de daarin aangegeven budgettaire ruimte voor cultuur. Het document
bevat concrete doelstellingen en acties en verduidelijkt de rol die de Cultuurraad wil
vervullen bij de verwezenlijking ervan. De rol van de dienst Vrije Tijd komt eveneens aan
bod.
Het document is tot stand gekomen na meerdere besprekingen binnen de Kern van de
Cultuurraad en zal, na terugkoppeling naar alle aangesloten leden, worden vastgesteld als
beleidswerkplan van de Cultuurraad voor de komende jaren. Opzet is om met dit
beleidswerkplan een gezamenlijk referentiekader te scheppen. De vermelde doelstellingen
kunnen immers enkel worden bereikt met een breed draagvlak en door samenwerking
tussen verschillende betrokkenen.
Met een terugblik en een vooruitblik zullen we jaarlijks dit plan evalueren en bijsturen,
telkens in nauw overleg met het Open Forum.
Adviseren, stimuleren, fungeren als klankbord voor verenigingen blijft de hoofdrol van de
Cultuurraad.
Cultuur is van ons allemaal.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Advies
Schepen van Cultuur, Pieter Muyldermans, keurde het visiedocument goed.
Afdelingshoofd Leven, Nadine Schroeders, keurde dit eveneens goed.
Argumentatie
De kern van de Cultuurraad boog zich in het najaar van 2020 op drie verschillende
bijeenkomsten over de vraag: waar staat de gemeente en het GC Felix Sohie op vlak van
cultuur en gemeenschapsvorming over 5 jaar? Hoe wensen we dat mee te realiseren?
Op vraag van de schepen werd met andere woorden nagedacht over het cultuurbeleid in
de gemeente. De Cultuurraad werd gevraagd om actief en creatief aan de slag te gaan met
de meerjarenplanning, maar dat werd door de groep als niet concreet genoeg ervaren.
Binnen de doelstellingen van het MJP en binnen de mogelijkheden op vlak van budget en
mankracht dachten we na over volgende items:
• Participatie.
• Gemeenschapsvorming, verenigingen en vrijwilligers.
• Samenwerking
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Het meerjarenplan, memorandum van de Cultuurraad, de aanzet voor visienota op cultuur
en de bespreking hierover binnen de kern vormden een uitstekende basis om een voorstel
te formuleren.
Uit deze brainstormoefening vloeide een cultuurplan, als advies aan het college.
Twee brainstormings en een geleide discussie later legde coördinator Cultuur en
Gemeenschapsvorming de puzzel en kwam het visiedocument tot stand.
Het resultaat is in bijlage terug te vinden.
Uiteindelijk zal de realisatie van een sterk lokaal en bovenlokaal cultuuraanbod aan het
eind van de legislatuur hopelijk een mooi pad bewandeld hebben, waarbij rekening
gehouden werd met alle doelstellingen en ambities die we concreet formuleerden en die
aan bod kwamen.
Uiteraard kan enkel een breed draagvlak hiervoor een sterke basis vormen. Dat draagvlak
krijgt vorm dankzij samenwerking, afstemming en overeenkomsten tussen de betrokken
actoren: beleid, administratie en adviesraad die ook de betrokken partners
vertegenwoordigt.
De coördinator Cultuur en Gemeenschapsvorming zal hierbij vooral een spilfiguur zijn die
binnen dit geheel niet alleen organiseert, maar nog meer coördineert, informeert,
samenwerking bevordert en zeker ook het overzicht bewaart om voldoende aandacht te
krijgen voor de verschillende doelstellingen en acties die aan bod zullen komen. Dit
kan/mag zeker niet de taak van de coördinator alleen zijn maar ook hier kan het belang
van een sterk team, waarbij zo veel mogelijk kwaliteit samengebracht wordt, niet genoeg
onderstreept worden.
Vanuit de Cultuurraad werden vandaag nog een aantal extra aspecten benoemd die kunnen
bijdragen tot het welslagen van dit project. En uiteraard blijft het de wens en de taak van
de Cultuurraad om daar ook de komende periode over mee te kunnen nadenken,
reflecteren, adviseren en waar wenselijk actief toe bij te dragen.
Financieel advies
/
BESLUIT:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van bijgevoegde visienota.
Verantwoordelijke ambtenaar: Katrien Claes
Bevoegd lid van college: Pieter Muyldermans
Uittreksel voor:
Dienst Vrije tijd
***
O.P.25 Financiën. Rapportering debiteurenbeheer. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
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In zitting van 25 januari 2021 nam de gemeenteraad kennis van de rapportering
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Feiten en context
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over het debiteurenbeheer,
in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen
van kwijting aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de
algemeen directeur ter beschikking.
Juridische gronden
•

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017: artikel 177.

Advies
/
Argumentatie
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen wordt
geïnformeerd over het debiteurenbeheer, een opdracht die de financieel directeur in volle
onafhankelijkheid uitvoert.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken voor wat betreft het
debiteurenbeheer voor het eerste kwartaal van het jaar 2021.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financieel directeur, algemeen directeur.
***
O.P.26 Financiën. Evolutie van de budgetten. Kennisname.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

In de zitting van 25 januari 2021 heeft de raad kennis genomen van de evolutie
van de budgetten voor het vierde kwartaal van 2020.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 49 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7690-4511-7787-9782.

43

Gemeenteraadszitting van 26 april 2021

Feiten en context
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de evolutie van de
budgetten aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het
college van burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau.
De financieel directeur stelt tegelijkertijd een afschrift van de rapportering aan de
algemeen directeur ter beschikking.
Juridische gronden
•

Artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Advies
/
Argumentatie
Het is belangrijk dat de organisatie en het politieke niveau op regelmatige tijdstippen de
uitvoering van de budgetten in relatie tot de doelstellingen kan opvolgen en kan nagaan
of de uitgaven en ontvangsten stroken met de financiële planning.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van de evolutie van de budgetten van het bestuur voor het eerste
kwartaal van het jaar 2021.
Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
financieel directeur, algemeen directeur, MAT-leden.
***
Vragen en antwoorden.
1) Vraag 1:
Alain Borreman vraagt: "Ik had een vraag over de Visienota Sport, vermits Joy
afwezig is, zal ik deze schriftelijk stellen."
2) Vraag 2:
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb gelezen dat de gemeente 3 voertuigen
verkoopt. Zijn dat oude dienstwagens van de gemeente of zijn dat andere wagens?"
Tim Vandenput antwoordt: "Het gaat over in beslag genomen voertuigen, die wij
als gemeente wettelijk 6 maanden moeten bijhouden. Nu verkopen we deze
voertuigen."
Patrick Demaerschalk meldt dat het niet duidelijk was dat het om in beslag genomen
voertuigen ging.
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Marc Vanderlinden vult aan: "Er was 1 dienstvoertuig bij om te verkopen om te
schroten, en niet om hier in Hoeilaart rond te rijden met het logo van Hoeilaart
erop."
Patrick Demaerschalk vraagt: "Is het daarom dat er geen papieren en sleutel bij
zijn?"
Marc Vanderlinden antwoordt dat dit niet nodig is voor te verschroten.
Patrick Demaerschalk antwoordt: "Het komt wel een beetje eigenaardig over. De
gemeente verkoopt een wagen zonder sleutels of papieren."
Joris Pijpen vult aan: "Meneer Borreman, ik geef u gelijk en ik heb dat ook gemeld
aan onze communicatiedienst dat ik het bericht op zich ook een beetje vreemd
vond. Alles wat in het bericht stond is correct, maar gevraagd om dit in de toekomst
toch een beetje duidelijker te formuleren."
3) Vraag 3
Alain Borreman stelt volgende vraag: "In de verslagen van het college heb ik een
overzicht gevonden van de gemaakte bestelbonnen. Ik vond dit wel interessante
lectuur. Zo weet ik ongeveer wat er allemaal gekocht wordt in de gemeente. Ik heb
gezien dat er 350 stoelen en 100 tafels besteld zijn. Mag ik dan ook weten
waarvoor?"
Tim Vandenput antwoordt: "Ik ga dat aan de algemeen directeur laten antwoorden.
Het is zo dat ik reeds een jaar geen bestelbonnen meer teken. We hebben dat
gedelegeerd aan de afdelingshoofden. De politiek ziet niet meer elke bestelbon."
Alain Borreman merkt op: "De bestelbon is toch het resultaat van een politieke
beslissing.'
Tim Vandenput antwoordt dat dit niet altijd het geval is.
Bram Wouters antwoordt: "Die stoelen en tafels zijn aangekocht in het kader van
de relancemaatregelen voor de verenigingen. Het is een investering in nieuw
materiaal, om hen de komende maanden en jaren te helpen om terug hun
activiteiten te organiseren."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb de bestelbon gezien voor de aankoop
van mobiele camera's. Dit is een hoog bedrag, mag ik vragen voor welke periode
dit bedrag dekt?"
Tim Vandenput antwoordt: "Het gaat om een contract van drie jaar. Dit vind je ook
allemaal terug in de notulen van het college, die elke week beschikbaar is voor de
raadsleden."
Bram Wouters bevestigd dat de bestelbon opgemaakt is voor dit dienstjaar, dus
niet overschrijdend.
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb ook gelezen dat er een mobiel toilet
aangekocht is. Vroeger huurde men dat altijd en nu koopt men het. Is dat betere
koop?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Dat werd vaak gehuurd, we doen meer en meer
evenementen. Met het budget dat we hadden van de relancemaatregelen omwille
van corona werd gekozen om daarin te investeren. Als de toelage die we aan de
verschillende evenementen of organisaties geven, hetzelfde zijn, moeten zij dit ook
niet betalen. Op deze manier hebben zij extra geld voor hun artistiek budget of iets
anders dan in een toiletwagen te steken.
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Daarbij komt ook dat we die kunnen plaatsen op Halan Cauter als daar een
kampplaats zou komen. Dus er is dubbel gebruik voorzien."
Alain Borreman stelt volgende vraag: "Ik heb ook twee keer een aankoop gezien
van laptops. Is dit gebeurd in het kader van kinderarmoede of coronamaatregelen?
Of zijn deze bestemd voor de administratie?"
Bram Wouters antwoordt: "De bonnen die u gezien heeft, zullen volgens mij slagen
op de aankoop van laptops voor de medewerkers ter vervanging van de vaste
toestellen. De aankoop van laptops in het kader van kinderarmoede was vroeger in
het jaar en ik denk dat deze niet meer in dit verslag stonden."
4) Vraag 4
Maarten Bresseleers stelt volgende vraag: "Er is een oproep vanuit het weekblad
Knack om in de maand mei niet te maaien of minder of selectiever te maaien ter
stimulering van de biodiversiteit. Langer gras kan ook beter tegen droogte. Nu de
gemeente heeft heel wat grasperken in beheer. Ik vroeg me af in hoeverre de
gemeente Hoeilaart van plan is om aan die actie mee te doen?"
Marc Vanderlinden antwoordt: "Ik moet eerlijk toegeven dat we deze actie
geviseerd hebben maar dat we als gemeente al een aantal jaren bepaalde perken
niet meer zo intensief maaien. Andere blijven wel intensief gemaaid. Als u verwijst
naar het grote veld voor het gemeentehuis werden de maaibeurten een beetje
gekoppeld aan geplande activiteiten. In normale omstandigheden hadden we in mei
prachtige meifeesten. Dan was het altijd mooi dat het er netjes bijlag. Maar we
doen al een aantal zones in Hoeilaart, onder andere rond de Travoo, en in het park
waar de kindjes recent aanplantingen hebben gedaan. In die zone gaan we maar
twee maal per jaar maaien, om in mei de bloemetjes daar te laten groeien om goed
te doen voor de vlinders en de bijen. Ook onze bermen langs de Yse zijn al
verschillende jaren opgenomen in het maaibeheer en worden maar pas gemaaid
vanaf 15 juni, wat ons heel wat opmerkingen oplevert, omdat het volgens de
mensen er onverzorgd bij ligt. De mensen zijn zich daar niet altijd bewust van. De
oproep waar u naar refereert, is doorgegeven aan onze administratie. Vandaag zijn
er voor de maand mei nog geen grote activiteiten, spijtig genoeg, op ons gazon
voor het gemeentehuis. Dus kunnen we zeker eens een maaibeurt overslaan. Het
is zo dat onze groendienst aan het kijken is om in de gemeente, zoals in de wijk
Krekelheide, Welvaartlaan en Sterrenlaan het maaibeheer op een lager pitje te
zetten zonder dat de buurt daar tegen in opstand komt."
5) Vraag 5
Jo Portois stelt volgende vraag: "Een jaar geleden hadden we in de commissie
ruimte een plan gezien voor de parking aan de Koldam. De voorlopige parking die
er ging komen op de hoek waar de Koldam stond. Ik had graag een laatste stand
van zaken gehad. Er is nog altijd geen parking tevoorschijn gekomen."
Pieter Muyldermans antwoordt: "Die is nog altijd gepland. De ploeg die dat gaat
doen, is de ploeg die de Hoeilaartsteenweg richting Maleizen aan het aanleggen is.
Die hebben daar normaal 15 mei gedaan en daarna gaan ze beginnen aan de aanleg
van de parking."
Jo Portois vraagt of deze tegen september klaar zou zijn.
Pieter Muyldermans antwoordt: "Inderdaad, de parking zal aangelegd zijn.
Ondertussen leggen we de laatste hand aan de plannen van de schoolomgeving van
Het Groene Dal met het studiebureau. De plannen werden voor de laatste keer
voorgelegd aan de school en de mobiliteitsraad. We plannen binnenkort ook een
gemeenteraadscommissie om deze toe te lichten."
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6) Vraag 6
Jo Portois stelt volgende vraag: "Er werd mij gemeld dat er terug meer overlast van
Canadese ganzen die ons mooi park toch iets vuiler achterlaten dan zou moeten.
Kan daar iets tegen ondernomen worden?"
Joris Pijpen antwoordt : "Er staat momenteel niets gepland. Een paar jaar geleden
is er een vangbeurt georganiseerd. Ze zijn toen allemaal afgevangen en
getransporteerd naar een plaats waar ze vergast werden. Dat vonden wij ook niet
de meest diervriendelijke oplossing. Maar er is één probleem, je kan er inderdaad
maar weinig aan doen. Er zijn maatregelen die je kan nemen, bijvoorbeeld met
lasers , drones of via hun voeding aan anticonceptie doen. Maar blijkbaar heeft dit
maar een beperkte tijd dat dit werkt en dan wennen die daar ook weer aan. Wat
wij wel doen is samen met de vissersclub de nesten opsporen en gaan schudden.
Ze laten bewust een nest over omdat als je alles vernietigt, ze toch weer eentje
bouwen en ze worden inventiever en verstoppen de nesten meer. Waardoor het
moeilijker wordt om dan de nesten te gaan vinden. Het soms dweilen met de kraan
open. Langs de andere kant, als ik er met organisaties over praat, als je ze wegdoet,
er toch weer andere gaan overvliegen en zich gaan nestelen rond de vijver. Wat we
nu wel zien, nu er toch meer marters en vossen zijn, is dat er nesten verdwijnen
met pasgeborene. Dat is dan de natuur zelf die dat oplost. Wat het jammere aan
de zaak is, dat de ganzen andere watervogels verjagen en zich agressief gedragen.
Het is een gekend probleem dat eigenlijk van hoger af zou moeten bekeken worden
en eigenlijk aangepakt moet worden. Als je ze ergens anders zet op een vijver,
zoals Tervuren heeft gedaan, zit de volgende gemeente met de problemen. Er staat
bij mijn weten niets gepland, het was het Agentschap Natuur en Bos die destijds de
jacht georganiseerd had."
7) Vraag 7
Jo Portois stelt volgende vraag: "Ik heb iets gelezen over een zomerbar en graag
had ik daar meer uitleg over ontvangen."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben deze namiddag op het college een
afsprakennota goedgekeurd om daarmee te starten, de dienst Vrije tijd en
Evenementen is daar de laatste tijd heel veel mee bezig geweest,. Het is ook
voorgesteld aan de RLE en vorige week ook op het interradenoverleg, zodat de
verenigingen ook mee zijn in het verhaal. We kunnen de afsprakennota ook wel
delen met de leden van de gemeenteraad zodat iedereen daarvan op de hoogte is.
De volgende dagen zal daar ook meer duidelijkheid en communicatie over komen.
De bedoeling is dat we vanaf 11 juni een zomerbar inrichten op het gemeenteplein,
die we terbeschikking stellen van Hoeilaartse ondermeners en verenigingen om uit
te baten. Waar wij al het logistieke voorzien. Om gemakkelijk te vergelijken zou het
hetzelfde zijn dan als je de cafetaria van het GC Felix Sohie centrum zou huren. We
proberen alle logistiek te voorzien, we stellen openingsuren voor vanaf
vrijdagvoormiddag tijdens de markt tot zondagavond volgens de coronamaatregels
die op dat moment gelden of iets strenger als dat te vrij zou worden tegen het einde
van de zomer. De bedoeling is dat we starten het weekend van 11 juni wanneer
ook het EK start. We gaan geen groot scherm zetten om geen 100 of 1000 mensen
op plein te hebben. Het is de bedoeling om op de terrassen kleinere schermen te
zetten om toch van het EK te kunnen genieten. Verder begint nu de zoektocht, er
zijn een aantal concrete gesprekken met een aantal organisaties, om de planning
voor heel de zomer te maken om ondernemers en verenigingen bereid te vinden
om de zomerbar uit te baten. Om op die manier te kunnen compenseren voor alle
geannuleerde activiteiten van het laatste jaar."
Jo Portois vraagt: "Is dit in samenspraak met de lokale handelaars? Ik veronderstel
dat er sommige minder blij gaan zijn."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben het eerst voorgesteld aan de RLE. Een
belangrijke reden om dat te doen, is om samen naar een sterker geheel te gaan.
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We verwachten dat de terrassen nu opengaan en dat de mensen terug aan
activiteiten kunnen deelnemen. Dat er heel veel vraag gaat zijn naar plaats op een
terras. In dat opzicht kunnen we de capaciteit van de terrassen uitbreiden. Zeker
in het begin zullen er een aantal regels opstaan en een maximum capaciteit of
hebben ze mogelijks niet genoeg personeel om alle klanten te bedienen. Met de
zomerbar creëren we extra capaciteit en willen we het voor iedereen zo veilig
mogelijk houden door niet bijeen zitten op een klein terras."
Youri Vandervaeren vult aan: "Ik las in het verslag van RLE in maart dat zij niet
echt positief staan tegenover dit initiatief. Kan u dat even toelichten?
Pieter Muyldermans antwoordt: "Bij de RLE van maart was dit nog te vroeg. Zoals
ik daarjuist zei, is dit concept tijdens de laatste weken door de dienst Vrije Tijd
volledig uitgewerkt. Wat in we maart besproken hebben, was niet het plan dat we
uitgewerkt hebben. We hebben het twee weken geleden op de RLE helemaal
gepresenteerd en expliciet aan elke ondernemer op het gemeenteplein zijn mening
gevraagd. Daar werd duidelijk dat we iedereen mee gekregen hebben. Er waren
vooral bezorgheden rond de parkeerplaatsen en de omleidingen. We zijn aan een
deftig communicatiepakket aan het werken om duidelijk te situeren hoe je aan het
gemeenteplein moet geraken."
8) Vraag 8
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Binnenkort is er een grote bespreking omtrent de
schoolomgeving. Ik heb gelezen dat er werken zullen starten die een viertal maanden
zullen duren en die zouden in maart starten. Ik vroeg me af dit niet beter is om de
zomermaanden te gebruiken omdat je toch twee maanden hebt dat er minder volk naar
de school toe moet."
Pieter Muyldermans antwoordt: "We moeten de gedetailleerde planning nog maken.
Maar ik kan dat wel meer in detail toelichten met de plannen en documenten erbij
tijdens de commissie dan. Tussen de planning van de werven die onze technische dienst
al kent en de planning van andere werken in de omgeving, moeten deze werken
ingepland worden om te vermijden dat er bepaalde wijken op een eiland zullen liggen.
De gedetailleerde planning kunnen we pas doen als we een aannemer hebben
aangesteld, waarmee we samen die fases bekijken zonder te veel impact op het verkeer
te hebben of op de schoolomgeving. Het idee dat we nu hebben, is inderdaad maart
een aantal voorbereidende werken uit te voeren en de paasvakantie te gebruiken om
een eerste aanpassing te doen ofwel kant Willem Matstraat of kant Waversesteenweg,
om dan een stuk te doen van Alexis Mousinstraat, die we eigenlijk kunnen afsluiten,
zoals tijdens een vorige proefperiode, zonder teveel impact, om dan tijdens de
zomervakantie het resterende deel te doen."
9) Vraag 9
Julie Bollue stelt volgende vraag: "Een aantal gemeenteraden geleden was er sprake
van de fietsboxen. De fietsboxen zijn vooral nodig op Vlaanderenveld en
Brusselsesteenweg waar de stoep heel smal is en weinig plaats is voor stalling van
fietsen. Mag om het even wie zo een aanvraag indienen om fietsboxen te hebben of
zijn er speciale criteria voor?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Iedereen mag indienen maar of ze het gaan verkrijgen
is een andere zaak. In het reglement hebben we opgenomen dat er een nood moet zijn
die kenbaar gemaakt moet worden door de bewoners. Diegene die we van plan zijn in
de toekomst te plaatsen en de aanvragen die we hebben, zijn de plaatsen waar
rijwoningen zijn zonder garage of oprit en geen mogelijkheid om de fiets ergens te
stallen."
Julie Bollue vraagt: "Voor Vlaanderenveld moet dit dan komen van meerdere
bewoners?"
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Pieter Muyldermans antwoordt: "De aanvragen die we ontvangen hebben, kwamen van
meerdere bewoners."
10) Vraag 10
Youri Vandervaeren stelt volgende vraag: "Ik las in de notulen van het college dat er
een plan is om paaltjes te gaan plaatsen in de buurt van de Sint-Clemensschool. In het
verleden is er een paar keer een actie geweest met knuffels. Is dit plan al voorgelegd
aan de bewoners? Is er al feedback op gekomen?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "We hebben gevraagd, zoals u in de notulen kon lezen,
om dat te doen. De paaltjes zijn besteld en ik heb aan de technische dienst gevraagd
om tijdens de levertermijn die we nu hebben, in overleg te gaan met de bewoners om
het plan kenbaar te maken en het eventueel aan te duiden met een spuitbus op de
stoep, zodat ze duidelijk kunnen zien waar die gaan komen."
Youri Vandervaeren vraagt: "Staan er nog andere initiatieven in de steiger?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "Ik heb dit aan de bewoners, die de vraag gesteld
hebben, uitgelegd dat het hier om een korte termijn actie gaat. De palen van het type
"Julie" geven een hogere zichtbaarheid en geven aan dat je je in een schoolomgeving
bevind en tegelijkertijd voorkomen ze dat er op een aantal plaatsen over het voetpad
wordt gereden tijdens de schoolspits. Het is een korte termijn actie om die knuffels te
vervangen. We hebben nu Het Groene Dal aangepakt en we hebben een bevraging
georganiseerd bij de ouders van de scholen. We gaan de Kasteelstraat aanpakken.
Tegen de tijd dat die werken gedaan zijn, gaan we ook een plan maken wat daar de
toekomstige situatie kan worden. We hebben het studiebureau aangesteld voor de
wandel en fietsroutes die ons daarin kan begeleiden. De paaltjes komen er in de Willem
Eggerickxstraat om de veiligheid te verhogen totdat er een grotere en definitief plan
uitgewerkt kan worden."
11) Vraag 11
Caroline Lagrange stelt volgende vraag: "Worden de fietsboxen aan Groenendaal
gebruikt?"
Pieter Muyldermans antwoordt: "De laatste gegevens die ik ontvangen heb is dat er 7
of 8 plaatsen van de 14 zijn verhuurd. Er is dus nog plaats maar op dit ogenblik zijn er
ook minder pendelaars."

***
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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