
 

 

GEMEENTERAAD VAN 28 MAART 2022 

 

BESLUITENLIJST VAN DE GETROFFEN BESLISSINGEN 
opgemaakt in toepassing van artikel 285, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur 

 

* * * 

 

OPENBARE ZITTING 

 

* * * 

 

O.P.1. Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen en zittingsverslag openbare 

zitting 21 februari 2022. Goedkeuring. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de notulen en het zittingsverslag van de 

openbare zitting van 21 februari 2022. 

 

 

O.P.2. Technische dienst. Heraanleg wegenis G.Dekleermaekerstraat. - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het bestek met nr. 2018-103 voor de opdracht 

“Heraanleg wegenis G.Dekleermaekerstraat.”, opgesteld door Studiebureau 

MESO, Jan Mulsstraat 132 b 0201t e 1853 Strombeek-Bever goed. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

 

Artikel 3 

De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op 

nationaal niveau. 

 

 

O.P.3. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Baron de Man 

d'Attenrodestraat. Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

Op de Baron de Man d’Attenrodestraat, ter hoogte van het kruispunt met de 

Vlaanderveldlaan, wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd. 

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van witte banden, 

evenwijdig met de as van de rijbaan, zoals bepaald in artikel 76.3 van het KB 

van 01/12/1975. 

 

Artikel 2 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 

 

 



 

 

 

O.P.4. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Overijsesteenweg. Besluit. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt op de Overijsesteenweg een extra parkeerplaats voor 

mensen met een handicap goed, voorzien in een parkeervak op de parking 

tussen Koldamstraat en Overijsesteenweg. 

 

Deze parkeerplaats wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a met 

pictogram rolstoel. Het pictogram wordt in witte kleur op het wegdek 

gereproduceerd. Evenwijdig met de afbakening in wit van de parkeerplaats 

wordt een aangrenzend kader in blauw aangebracht met een breedte van 0,15 

cm. 

 

Artikel 2 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 

e-mail: aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be 

 

 

O.P.5. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Charles Melottestraat. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

Er worden twee wegversmallingen aangebracht in de Charles Melottestraat 

waarbij het gemotoriseerd verkeer de wegversmalling slechts in één richting 

tegelijk kan kruisen: 

- Één tussen het kruispunt met de Albert I-laan en het kruispunt met de 

Rozelaarlaan: voorrang voor verkeer dat richting Terhulpsesteenweg rijdt. 

- Één ter hoogte van de Charles Melottestraat nummer 10: voorrang voor 

verkeer dat richting Terhulpsesteenweg rijdt. 

 

Artikel 2 

Deze wegversmallingen zullen aangeduid worden met verkeersborden D1 

langsheen beide zijden. 

 

Artikel 3 

De voorrangsregel wordt gesignaleerd door de plaatsing van de borden B19 en 

B21 die de voorrangssituatie aanduiden ter hoogte van elke wegversmalling. 

 

Artikel 4 

De wegversmallingen en verkeersborden worden door de zorgen en op de 

kosten van het gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 5  

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.6. Dienst Mobiliteit. Aanvullend reglement Vlaanderveldlaan. 

Goedkeuring. 

 

Artikel 1 

Er wordt een wegversmalling aangebracht in de Vlaanderveldlaan waarbij het 

gemotoriseerd verkeer de wegversmalling slechts in één richting tegelijk kan 

kruisen, ter hoogte van de Vlaanderveldlaan nummer 62: voorrang voor verkeer 

dat richting Terhulpsesteenweg rijdt. 

 

Artikel 2 

Deze wegversmalling zal aangeduid worden met verkeersborden D1 langsheen 

beide zijden. 

 

Artikel 3 

De voorrangsregel wordt gesignaleerd door de plaatsing van de borden B19 en 

B21 die de voorrangssituatie aanduiden ter hoogte van elke wegversmalling. 

 

Artikel 4 

De wegversmallingen en verkeersborden worden door de zorgen en op de kosten 

van het gemeentebestuur geplaatst. 

 

Artikel 5 

Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling 

Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement mobiliteit en Openbare 

Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 

 

 

O.P.7. Milieu. Samenwerkingsovereenkomst Haviland zonnepanelen met 

burgercoöperatie. Besluit. 

 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst zonnepanelen met 

burgercoöperatie met Haviland goed. 

 

 

O.P.8. Milieu. Overeenkomst per gebouw en overeenkomst tot vestiging van 

een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-

Installatie door Druifkracht. Besluit. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat akkoord om een exploitatieperiode aan te gaan met 

Druifkracht van 10 jaar voor de plaatsing van zonnepanelen op de 

gemeentelijke loods en een exploitatieperiode van 15 jaar voor de plaatsing 

van zonnepanelen op het woonzorgcentrum Hof Ten Doenberghe. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de overeenkomst per gebouw en de overeenkomst tot 

vestiging van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-

installatie door Druifkracht goed. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O.P.9. Secretariaat. Opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor 

afname van de Raamovereenkomst voor “Telecommunicatiediensten 

ten behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“. 

 

De gemeenteraad beslist beroep te doen op de opdrachtencentrale van de 

Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten 

aangeboden via de raamovereenkomst gesloten voor de volgende perceel:  

Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie 

 

 

O.P.10. Secretariaat. Aanstelling waarnemend algemeen directeur. 

 

De raad hecht goedkeuring aan de aanstelling van Chloë Foccaert als 

waarnemend algemeen directeur. 

 

 

O.P.11. Secretariaat. Gemeentelijke adviesorganen. Kennisname van de 

verslagen en adviezen voor de periode 29 november 2021 tot en met 7 

maart 2022 (goedgekeurd op CBS). 

 

De raad neemt kennis van de adviezen en verslagen van de diverse 

gemeentelijke adviesorganen, met betrekking tot de periode 29 november 2021 

tot en met 7 maart 2022. 

 

 

O.P.12. Financiën. Thesaurietoestand en liquiditeitsprognose. Kennisname. 

 

De raad neemt kennis van de thesaurietoestand en de liquiditeitsprognose voor 

het tweede kwartaal van het jaar 2022. 

 

 

 


