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ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

OPENBARE ZITTING VAN 26 JUNI 2017 

 
AANWEZIG: Steven Coppens, voorzitter 

Tim Vandenput, burgemeester 
Bram Wouters, waarnemend gemeentesecretaris 
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker, Joris Pijpen en Annelies 
Vanderlinden, schepenen 
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys, Els Menu, 
Michel Joly, Luc Meganck, Roby Guns, Dirk Jacquet, Wim Rowies en Julie 
Vanstallen, raadsleden 
 

VERONTSCHULDIGD: Geert Raymaekers, gemeentesecretaris 
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter 
Franco Busato, Jean-Paul Van Horenbeke en Klaas Geers, raadsleden 
 

 

* * * 

 

De voorzitter opent de openbare zitting 

 

* * * 

 

O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 22 mei 2017. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 22 mei 2017: openbare zitting gemeenteraad. 

 

Feiten en context 

 

Conform het Gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te 

maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181; 

• Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen 

30 tot en met 32 betreffende de notulen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 17 stemmen voor; 1 onthouding;  

 

Enig artikel 

De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 22 mei 2017 goed. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement gemeenteraad. 

 

* * * 
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O.P.2 Secretariaat. AGB Holar. Rekening 2016. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 18 december 2008: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statuten van en 

de verantwoordingsnota met betrekking tot de oprichting van het autonoom 

gemeentebedrijf Holar. 

• 24 maart 2014: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan de statutenwijziging van 

het AGB Holar, zoals gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2016. 

 

Feiten en context 

 

De rekening van het autonoom gemeentebedrijf Holar wordt, na vaststelling door de Raad 

van Bestuur, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, cfr. artikel 27 van de 

statuten. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 27 van de statuten van Holar, goedgekeurd bij beslissing van de 

gemeenteraad van 24 maart 2014. 

 

Advies 

 

Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het autonoom 

gemeentebedrijf Holar in uitvoering van artikel 243 bis § 1 van het Gemeentedecreet van 

15 juli 2005.  

 

Argumentatie 

 

De rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 202.292 euro in de 

exploitatierekening.  

Er werd 316.724 euro uitgegeven en er werden 519.017 euro inkomsten geboekt.  

 

De rekening eindigt met een negatief resultaat ten bedrage van 1.347.502 euro in de 

investeringsrekening.  

Er werd 33.206 euro uitgegeven en er werden aan 1.314.296 euro negatieve inkomsten 

geboekt (terugbetaling van investeringssubsidies aan AGB Holar).  

 

Het totaal budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt 28.315 euro.  

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Enig artikel 

De raad hecht goedkeuring aan de rekening 2016 van het autonoom gemeentebedrijf 

Holar. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, secretariaat AGB Holar 

 

* * * 
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O.P.3 Financiën. Gemeenterekening 2016. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Financieel beheerder Brecht Van den Bogaert licht de rekening 2016 toe. 

 

Feiten en context 

 

In toepassing van artikel 172 en 173 van het Gemeentedecreet worden de 

gemeenterekeningen jaarlijks ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.  

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 172 t.e.m. 174. 

 

Argumentatie 

 

De rekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 2.978.372 euro in de 

exploitatierekening.  

Er werd 11.259.162 euro uitgegeven en er werden 14.237.533 euro inkomsten geboekt.  

 

Op het vlak van de investeringsverrichtingen werden er voor 2.173.409 euro inkomsten 

geboekt en voor 802.298 euro uitgaven geboekt.  

De investeringsrekening eindigt met een positief resultaat, ten bedrage van 1.371.112 

euro.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de gemeenterekening, dienstjaar 2016. 

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht de gemeenterekening over te maken aan de toezichthoudende 

overheid.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Financiële dienst, toezichthoudende overheid 

 

* * * 

 

O.P.4 Financiën. Budget 2017. Goedkeuring budgetwijziging 1. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

• Het budget 2017 werd door de gemeenteraad, in zitting van 21 december 2016, 

goedgekeurd. 

 

Juridische gronden 

 

• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikelen 148 § 3 en 154 § 

2. 
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Argumentatie 

 

Na budgetwijziging nr. 1 sluit het exploitatiebudget met een positief saldo van 2.134.060 

euro, het investeringsbudget met een negatief saldo van 7.297.171 euro en de rubriek 

andere ontvangsten en uitgaven met een negatief saldo van 1.219.134 euro. 

 

Samen met het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar van 7.617.575 

euro bedraagt het resultaat op kasbasis zodoende 1.235.330 euro. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 van het budget 2017 van de 

gemeente. 

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Financiële Dienst (rekendienst) en 

de financieel beheerder. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Brecht Van den Bogaert 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

- Intern: financiële dienst (rekendienst), financieel beheerder 

 

* * * 

 

O.P.5 Personeelsdienst. Arbeidsreglement. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 23 mei 2016: laatste wijziging arbeidsreglement. 

 

Feiten en context 

 

Alle werkgevers die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet tot instelling van de 

arbeidsreglementen moeten een arbeidsreglement opstellen en dit los van het aantal 

werknemers dat ze tewerkstellen. 

Sedert 1 juli 2003 is quasi de ganse openbare sector eveneens onderworpen aan de wet 

van 8 april 1965 als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 18 december 2002. 

Het arbeidsreglement is van toepassing op de werkgever en al zijn werknemers. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 43 van het Gemeentedecreet;  

• Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

• Wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965.  

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. 

Zij zet de richtlijn 91/533/EEG van de Raad van de Europese Unie van 14 oktober 

1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren 

over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van 

toepassing zijn, om in het Belgische recht voor de volledige publieke sector. 

 

Advies 

 

Syndicaal overleg de dato 19 mei 2017.  
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Argumentatie 

 

Het arbeidsreglement dient aangepast te worden met het oog op de overeenstemming met 

de nieuwe wettelijke bepalingen inzake loopbaanonderbreking. 

Verder werden een aantal uurroosters aangepast/vervangen ten gevolge van de 

hervorming van de dienst Vrije Tijd en Welzijn. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen.  

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het arbeidsreglement, zoals gevoegd in bijlage bij deze 

beslissing.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt toegezonden aan de provinciegouverneur, evenals aan 

FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, algemene directie toezicht op de sociale 

wetten, d'Aubreméstraat 16, 1800 Vilvoorde. 

 

Artikel 3 

Een exemplaar van het arbeidsreglement wordt aan elk personeelslid overhandigd.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Provinciegouverneur, arbeidsinspectie 

 

* * * 

 

O.P.6 Personeelsdienst. Rechtspositieregeling. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Alain Borreman heeft twee vragen over artikel 18 op pagina 22 van de rechtpositieregeling: 

- Hoe definieert men ‘veel kandidaten’? 

- Opent de preselectie op basis van de CV niet de deur tot willekeur? 

Tim Vandenput reageert hierop dat de preselectie slechts een modaliteit is waarover de 

personeelsdienst beschikt om de selectieprocedure te voeren. Echter vertrouwt hij op deze 

dienst om deze objectief, transparant en eerlijk te laten verlopen. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende 

de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

 

Feiten en context 

 

De rechtspositieregeling omvat de diverse administratieve en geldelijke bepalingen, zoals 

van toepassing op het contractueel en statutair gemeentepersoneel.  

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 43 § 2, 4° van het Gemeentedecreet.  
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Advies 

 

Syndicaal overleg, georganiseerd op 19 mei 2017.  

 

Argumentatie 

 

Er worden diverse aanpassingen aangebracht aan de rechtspositieregeling. Deze 

aanpassingen vloeien in eerste instantie voort uit de 6de staatshervorming waarbij de 

Vlaamse Overheid bevoegd werd voor 'loopbaanonderbreking algemeen stelsel' en 

'loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel'. Deze 2 stelsels werden hervormd en 

omgedoopt tot 'Vlaams zorgkrediet', in werking getreden op 2 september 2016. 

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 6 onthoudingen;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, zoals 

gevoegd in bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid, in 

toepassing van artikel 253 § 1, 1° van het Gemeentedecreet.  

 

Artikel 3 

Een exemplaar van de rechtspositieregeling wordt aan elk personeelslid overgemaakt.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Peggy Wauters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Toezichthoudende overheid. 

 

* * * 

 

O.P.7 Burgerzaken. Aanpassing tarief identiteitskaarten spoedprocedures. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

Op 27 september 2016 ontving het college van burgemeester en schepenen van de FOD 

Binnenlandse Zaken een schrijven betreffende de aangepaste tarieven voor 

identiteitskaarten in spoedprocedure vanaf 1 juli 2017. 

 

Feiten en context 

 

• Vanaf 1 juli 2017 wijzigt de procedure tot afgifte van identiteitskaarten, 

verblijfskaarten voor vreemdelingen en identiteitskaarten voor kinderen onder de 

12 jaar. De aanvragen (basisdocumenten) worden vanaf die datum elektronisch 

doorgestuurd naar de producent, met gevolg dat de koerier enkel nog langs komt 

voor de levering van documenten. Voor spoedaanvragen worden hierdoor de 

bedragen die verschuldigd zijn aan de FOD Binnenlandse Zaken verlaagd. 

• De huidige tarieven in gewone procedure blijven behouden overeenkomstig de 

gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2015. 

 

Juridische gronden 

 

• Artikel 170 § 4 van de grondwet; 
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• Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 15°; 

• Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij 

decreet van 28 mei 2010; 

• De artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen; 

• Ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 

vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 

identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen 

onder de twaalf jaar en de verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde 

onderdanen; 

• Omzendbrief van 13 december 2016 betreffende de implementatie van de nieuwe 

spoedprocedures voor de uitreiking van de elektronische identiteitsdocumenten. 

 

Argumentatie 

 

Gezien de FOD Binnenlandse Zaken vanaf 1 juli 2017 een nieuw verlaagd tarief toepast 

voor de aflevering van identiteitskaarten voor Belgen, identiteitskaarten voor Belgen onder 

de 12 jaar en voor verblijfskaarten voor vreemdelingen in spoedprocedure, dringt een 

aanpassing en verlaging van het gemeentelijk tarief zich op. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Er wordt, voor een termijn ingaand op 1 juli 2017 en eindigend op 31 december 2018 een 

gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van identiteitskaarten voor Belgen, 

identiteitskaarten voor Belgen onder de 12 jaar en voor verblijfskaarten voor 

vreemdelingen in spoedprocedure.  

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersonen aan wie het stuk 

wordt afgeleverd.  

 

Artikel 2 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald voor identiteitskaarten voor Belgen, 

identiteitskaarten voor Belgen onder de 12 jaar en verblijfskaarten voor vreemdelingen in 

spoedprocedure: 

• gewone spoedprocedure (aanvraag + 2 dagen): 100€. 

• extreme spoedprocedure (aanvraag + 1 dag): 130€. 

• extreme spoedprocedure afgeleverd bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel 

vanaf 7u: 100€. 

• verlaagd tarief voor spoedprocedure vanaf 2de kind onder de 12 jaar: 60€. 

 

Artikel 3 

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de aanvraag van het belastbaar stuk en 

is verschuldigd door de persoon aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag 

of ambtshalve wordt uitgereikt. Als bewijs van betaling van de belasting geldt het kasticket 

waarop het geïnd bedrag vermeld staat. 

 

Artikel 4 

Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze eisbaar 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 

28 mei 2010. 

 

Artikel 5 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze 

belasting bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 

gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
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Deze indienen moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden, 

te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het 

aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning. 

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgeleverd, binnen 15 kalenderdagen 

na de indiening ervan. 

 

Artikel 6 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 (zoals 

gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010), zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en 

invordering van belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en 

controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7 tot 9bis 

(rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en 

moratoriuminteresten; rechten en voorrechten van de schatkist) van het wetboek van 

inkomstenbelastingen de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek 

van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op inkomsten betreffen. 

 

Artikel 7 

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Christophe Joly 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR, ABB Vlaams-Brabant - dienst financiën, financieel beheerder, financiële 

dienst, dienst communicatie, website, dienst burgerzaken. 

 

* * * 

 

O.P.8 Technische dienst. Stand van zaken 'ontwerp en bouw van gemeentelijke 

sport- en jeugdinfrastructuur & herontwikkeling van gemeentelijke projectsite'. 

 

DE RAAD, 

 

Tim Vandenput en Jan Van Damme lichten het plan toe (de procedure, de verder aanpak en 

de krachtlijnen van het voorontwerp). 

Michel Joly vraagt naar de toekomst van de POM-site.  

Tim Vandenput verduidelijkt dat de POM-site tot perceel 2 van de opdracht behoort, hetgeen 

nog niet werd gegund. De beslissing omtrent perceel 2 zal in augustus vallen. 

 

 

BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van de stand van zaken van het 'ontwerp en bouw van gemeentelijke 

sport- en jeugdinfrastructuur & herontwikkeling van gemeentelijke projectsite', perceel 1. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Technische dienst 

 

* * * 
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O.P.9 Technische Dienst. Toetreding raamcontract Tervuren. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Alain Borreman heeft vragen bij de werkwijze. Stappen we zomaar in een raamcontract, 

zonder eerst offertes te vragen en te vergelijken? 

Marc Vanderlinden bevestigt dat er wel degelijk een marktonderzoek heeft plaatsgevonden 

(onder andere bij onze huidige leverancier van de infoborden), maar dat er geen geschikte 

oplossing werd gevonden. Het aanbod binnen het raamcontract van Tervuren vult onze 

verwachtingen in. Bovendien biedt het ons de kans om snel te handelen en het scherm 

operationeel te krijgen.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Het plaatsen van elektronische infoborden op strategische plaatsen in de gemeente, 

waarop inwoners en bezoekers permanent de recentste informatie kunnen raadplegen, is 

een beleidsdoelstelling van het college van burgemeester en schepenen. 

 

Feiten en context 

 

27 februari 2017: beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tervuren 

houdende de gunning aan firma Q-LITE BVBA, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog, die 

de uitvoering en facturatie op zich zal nemen tegen de voorwaarden van het bestek van 

gemeente Tervuren met nummer ICT16/L03 voor een raamovereenkomst m.b.t. leasing 

of aankoop digitale aankondigingsborden.  

 

Deze aanbestedende overheid fungeert als opdrachtencentrale.  

 

De gemeente kan van deze mogelijkheid gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 15 

van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 

gunningsprocedure te organiseren.  

 

Het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en dient zelf geen 

gunningsprocedure te moeten voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent.  

 

De gemeente is niet verplicht tot afname van producten en/of diensten.  

 

Juridische gronden 

 

• 26 maart 2004: decreet betreffende de openbaarheid van bestuur;  

• 15 juni 2006: de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de 

artikelen 2, 4° en 15 van de wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten;  

• 15 juli 2011: koninklijk besluit betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten 

in klassieke sectoren en latere wijzigingen;  

• 17 juni 2013: wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten.  

 

Argumentatie 

 

Na overleg met Q-lite: 

  

Het mogelijke scherm staat afgetekend op de muur aan de kerk (zie ook foto’s) 

Voorstel van Q lite om ofwel 87 “ of 109” te voorzien  

87” : 

• 1m38 x 2m22 

• Full lease: 520 euro/maand; na 5 jaar: 31.200 euro 

• Aankoop: 26.000 euro 

109” : 

• 1m65 x 2m70 
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• Full lease: 610 euro/maand na 5 jaar: 36.600 euro 

• Aankoop: 30.200 euro 

 

Bij voorkeur 380 V: OK is beschikbaar 

Verbinding via UMTS (telefoonkaart) 

Content: klaar te maken in aparte klassieke DTP programmatuur en dan via het 

programma van Q-lite op te laden in de PC die bij het scherm hoort. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om beroep te doen op de aankoopcentrale van 

de gemeente Tervuren m.b.t. leasing of aankoop van digitale aankondigingsborden.  

 

Artikel 2 

De raad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Technische Dienst, Financiële Dienst 

 

* * * 

 

O.P.10 Ruimtelijke Ordening. Horizon+. Goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst en financiële afsprakennota. 

 

DE RAAD, 

 

Tim Vandeput verduidelijkt dat we reeds het Horizon-project achter de rug hebben met 

Agentschap Natuur en Bos en de gemeente Overijse. Daar ontstond de idee om dit voort te 

zetten in Horizon + , met meer partners. 

Binnen het project zal een coördinator en een administratieve medewerker in dienst 

genomen worden.  

Voor de gemeente Hoeilaart is het belangrijkste doel de ontwikkeling van de 

stationsomgeving Groenendaal.  

 

 

Voorgeschiedenis 

 

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 6 juni 2016 een principieel 

akkoord om samen met projectpartners gemeenten Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-

Rode, het Regionaal Landschap Dijleland VZW, het Agentschap voor Natuur en Bos en de 

provincie Vlaams-Brabant een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van de achtste 

oproep voor de subsidie van strategische projecten van Ruimte Vlaanderen. 

 

Feiten en context 

 

Het ruimtelijk strategisch project Horizon+ werd goedgekeurd door de Vlaamse minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, op 20 december 2016. 

 

Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, zie bijlage. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet artikel 43, § 2. 
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Argumentatie 

 

Het samenwerkingsverband geeft uitvoering aan het ruimtelijk strategisch project 

HORIZON+, zoals goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en 

Landbouw, Joke Schauvliege, op 20 december 2016. 

 

Financieel advies 

 

Voor de projectbegroting werd een financiële afsprakennota opgemaakt, zie bijlage.  

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de meerjarenplanning, op budgetcode 

64990002 0530 (actie 1419/005/001/003/001). 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst en de financiële 

afsprakennota voor het strategisch project HORIZON+ 'Bebouwd perifeer landschap en 

Zoniënwoud: naar een sterk(er) ecologisch en recreatief netwerk'. 

 

Artikel 2 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot ondertekening over te 

gaan.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeenten Overijse en  Sint-

Genesius-Rode, het Regionaal Landschap Dijleland vzw, het agentschap Natuur en Bos en 

de provincie Vlaams-Brabant.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Overijse, Sint-Genesius-Rode, het Regionaal Landschap Dijleland vzw, het agentschap 

Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant, Ministerie t.a.v. Joke Schauvliege  

 

* * * 

 

O.P.11 Ruimtelijke Ordening. Horizon+. Goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst ontwerp en bouwbegeleiding stationsplein 

Groenendaal. 

 

DE RAAD, 

 

Alain Borreman vraagt duidelijkheid over de reikwijdte van de term stationsplein. 

Marc Vanderlinden stelt dat het de zone betreft van aan het brugje aan de Vandammestraat 

tot aan de Ring, dus inclusief de werfzone van de NMBS. Hij verduidelijkt tevens de 

afspraken: ANB zal de opdracht coördineren, de NMBS zal instaan voor de financiering van 

de uitvoering van het ontwerp. 

Michel Joly verwijst naar een vorig voorstel voor de stationsomgeving waarin sprake was 

van een ondertunneling van het station, waardoor de Terhulpensesteenweg zou uitkomen 

op de Groenendaalsesteenweg en er parking kon worden aangelegd achter het station. 

Marc Vanderlinden bevestigt dat dit plan bestond, maar ondertussen is afgevoerd. Hij 

vermeldt dat minister van Mobiliteit, Ben Weyts, ook betrokken is. Deze werkt immers aan 

een plan om rondom Brussel 10 park & ride sites in te richten, waarbij Groenendaal een 

kanshebber is. 

Wim Laureys vraagt welke visie de gemeente in deze samenwerking wil realiseren. Hij stelt 

dat er binnen de samenwerking partijen zitten met tegenstrijdige belangen.  

Marc Vanderlinden bevestigt dat de partijen vandaag op één lijn zitten 
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Tim Vandenput geeft aan dat in het huidige ontwerp 250 à 300 parkeerplaatsen worden 

voorzien, een stuk fietssnelweg en een buskade. 

Wim Laureys vraagt om dit ontwerp te mogen inkijken. Hij is verbaast dat ANB dergelijke 

oppervlakte aan parkeerplaatsen toelaat. 

Marc Vanderlinden argumenteert dat ze heden focussen op het afsluiten van kleine parkings 

in het bos en streven naar grote, centrale parkeergelegenheden. 

 

 

Voorgeschiedenis 

 

De gemeenten Hoeilaart, Overijse en Sint-Genesius-Rode, het Regionaal Landschap 

Dijleland VZW, het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Vlaams-Brabant werken 

samen aan het strategisch project HORIZON+ 'Bebouwd perifeer landschap en 

Zoniënwoud: naar een sterk(er) ecologisch en recreatief netwerk'. 

 

Feiten en context 

 

Het ruimtelijk strategisch project HORIZON+ werd goedgekeurd door de Vlaamse minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, op 20 december 2016. 

 

De gemeente Hoeilaart nam, op datum van 23 september 2013, het stationsgebouw van 

Groenendaal in erfpacht met het oog op de restauratie.  

 

Voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de stationsomgeving werd nu een 

samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, zie bijlage. 

 

Juridische gronden 

 

• Gemeentedecreet artikel 43, § 2. 

 

Argumentatie 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Hoeilaart engageren zich in het 

HORIZON+ project om Groenendaal uit te bouwen tot poort van het Zoniënwoud. 

 

Tal van partners zijn betrokken bij de stationsomgeving (NMBS, De Lijn, TEC, AWV, MOW, 

VMM, dept. Omgeving,…). Een degelijk ontwerp van het stationsplein is de noodzakelijke 

voorwaarde om tot een gedragen samenwerking tussen de partijen te komen. 

 

Aangezien de gemeente het stationsgebouw van Groenendaal in erfpacht nam met het oog 

op restauratie, en aangezien ANB meerdere projecten ontwikkelt in de omgeving 

Groenendaal wordt deze overeenkomst opgemaakt. 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen voorzien: 

Erelonen restauratie station Groenendaal Actie 1419/004/001/001/003, bedrag 32.000 

EUR, BTW incl., beleidsveld 0720 , algemene rekening 21400000. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst voor het 

aanbesteden van een ontwerp en bouwbegeleiding voor het stationsplein Groenendaal.  

 

Artikel 2 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot ondertekening over te 

gaan. 

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het agentschap Natuur en Bos, het 

Regionaal Landschap Dijleland vzw en de provincie Vlaams-Brabant. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Caroline Boers 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

NMBS, ANB, Horizon + t.a.v. Jo Decoster 

 

* * * 

 

O.P.12 Secretariaat. Ontwerp samenwerkingsovereenkomst AGM-project. 

Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• 5 januari 2015: princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen 

tot deelname aan het samenwerkingsverband.  

• 18 januari 2017: brief van de stad Halle, dienst integrale veiligheid, houdende 

overmaking van het voorontwerp van samenwerkingsovereenkomst met betrekking 

tot de uitvoering van alternatieve gerechtelijke maatregelen. 

 

Feiten en context 

 

Binnen de gemeente Beersel was een dienst 'alternatieve gerechtelijke maatregelen' actief.  

 

Deze dienst zocht voor personen, die een werkstraf als alternatieve gerechtelijke maatregel 

opgelegd kregen, een plaats van tewerkstelling voor de uitvoering van de maatregel 

(werkstraf voor x aantal uur).  

 

De gemeente Beersel ontving federale subsidies voor de tewerkstelling van het 

personeelslid dat zich bezighield met de regeling van de AGM. De subsidies volstonden 

echter niet om de kost te dekken en de gemeente Beersel wenst daarom ook niet langer 

in te staan voor de organisatie van de dienst.  

 

Er werd gezocht naar een oplossing, teneinde te vermijden dat de dienst niet langer zou 

aangeboden worden.  

 

Op 15 december 2014 ging er hieromtrent een overlegvergadering door in Sint-Pieters-

Leeuw. De stad Halle verklaarde zich toen bereid de rol van de gemeente Beersel over te 

nemen.  

 

De stad Halle heeft intussen een personeelslid aangeworven en subsidies bekomen en is 

bereid op te treden als trekker van het project. 14 gemeenten hebben zich geëngageerd 

om deel te nemen aan het project.  

 

De deelnemende gemeenten wordt gevraagd in te staan voor de verdeling van de niet-

gesubsidieerde kosten.  

 

Juridische gronden 

 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet.  

 

Advies 

 

Geen extern advies. 

 

Argumentatie 
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Het project biedt gestrafte personen de mogelijkheid om in Hoeilaart een alternatieve 

taakstraf uit te voeren. 

 

De omkadering wordt door de medewerker van de stad Halle verzekerd. 

 

In het verleden waren de ervaringen positief.  

 

De kost op jaarbasis voor de gemeente Hoeilaart zou zeer beperkt blijven (< 100 €/jaar). 

 

Financieel advies 

 

Financiële gevolgen niet voorzien. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan het definitieve ontwerp van samenwerkingsovereenkomst 

met betrekking tot het alternatieve gerechtelijke maatregelenproject, zoals gevoegd in 

bijlage bij deze beslissing.  

 

Artikel 2 

De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen tot ondertekening over te 

gaan.  

 

Artikel 3 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de stad Halle, de financiële dienst, de 

politiezone.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Stad Halle 

 

* * * 

 

O.P.13 Secretariaat. VVSG. Gemeentelijk reglement van de code voor 

infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen. Goedkeuring. 

 

DE RAAD, 

 

Feiten en context 

 

De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het 

gemeentelijk openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling 

vergen continu afstemming en overleg.  

In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van 

Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs 

gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in 

het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de ervaringen op het terrein de vraag 

naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, 

klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere 

afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er 

ontstonden digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen 

ondersteunen. 

Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.   

 

Juridische gronden 

 

• De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135; 

• Het Gemeentedecreet, onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 

58, artikel 64 en artikel 192; 
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• Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 november 2007. 

 

 

Argumentatie 

 

Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van 

de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken 

(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein 

na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht 

voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor 

meldingen en klachten.  

 

In de code staan afspraken over de handhaving ervan.  

 

Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de 

overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede 

dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven. 

 

Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van 

nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van 

Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo.  

 

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  

 

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken 

beter kunnen laten doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen 

afgedwongen worden bij de uitvoerders op het terrein.  

 

De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de 

Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 

februari 2016 en 02 maart 2016.  

 

Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen 

toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze 

gemeente.  

  

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1 

De raad hecht goedkeuring aan de code voor infrastructuur- en nutswerken langs 

gemeentewegen. Deze code is opgenomen als bijlage bij dit besluit.   

 

Artikel 2 

De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01/01/2018.  

Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die 

werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente. 

 

Artikel 3 

De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd 

op de gemeenteraad van 26 november 2007) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe 

code van toepassing wordt.   

 

Artikel 4 

Dit besluit wordt opgestuurd aan de bestendige deputatie van de provincieraad, de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank, de 

toezichthoudende overheid en de VVSG vzw. 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye 

Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden 

 

 

Uittreksel voor: 

De bestendige deputatie van de provincieraad, de griffie van de rechtbank van eerste 

aanleg en aan die van de politierechtbank, de toezichthoudende overheid en de VVSG 

vzw. 

 

* * * 

 

O.P.14 Dienst Vrije Tijd. Subsidiereglement jeugdsport. 

 

Werd uitgesteld naar een andere zitting. 

Reden: nog advies van Sportraad nodig 

 

* * * 

 

O.P.15 Grondafstand. Verkaveling erfgenamen Roland De Bruyn. Bepaling 

grondafstand zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp voor de gronden 

gelegen in de Josse Biesmansstraat. 

 

DE RAAD, 

 

Motivering - voorgeschiedenis 

 

De erfgenamen van de heer Roland De Bruyn wensen hun grond te verkavelen langs de 

Josse Biesmansstraat, kadastraal gekend sectie B 620 m2, n2 en z. 

 

Feiten en context 

 

De verkaveling is gelegen in de Josse Biesmansstraat ter hoogte van huisnummer 38. 

 

Motivering - juridische gronden 

 

Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder met 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten. 

 

Motivering advies 

 

Het college heeft in zitting van 12 juni 2017 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven. 

 

Argumentatie 

 

Een aanvraag werd ingediend door de erfgenamen van de heer Roland De Bruyn voor het 

verkavelen van een perceel grond langsheen de Josse Biesmansstraat, kadastraal gekend 

sectie B nr 620 m2, n2 en z. 

 

Het tracé van de bovenvermelde straat ter hoogte van genoemde grond moet worden 

gewijzigd en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd 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. 

 

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, 

inzonderheid op artikel 133 § 1. 

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 juni 2017 gunstig 

advies uitgebracht. 
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Motivering financieel advies 

 

Geen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

In de Josse Biesmansstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de 

eigendom van de erfgenamen Roland De Bruyn met betrekking tot de ingediende 

verkavelingsaanvraag, gewijzigd en vastgesteld 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 verkavelingsvergunning 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 verkavelingsvergunning wordt 

toegestaan. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren 

Bevoegd lid van college: Tim Vandenput 

 

Uittreksel voor: 

Ruimte en Erfgoed - RO Vlaams-Brabant 

Dienst ruimtelijke ordening 

 

* * * 

 

O.P.16 Dienst Vrije Tijd. Raad van beheer Jeugdwerkinfrastructuur. 

Vervanging lid. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mail van 9 juni 2017 van dhr. Roby Guns houdende de bevestiging van ontslag van 

mevr. Ineke Vanobbergen als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Feiten en context 

 

De Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur is samengesteld uit 16 leden.  

8 leden werden voorgedragen door de Jeugdraad, de overige leden door de gemeenteraad.  

De leden worden alle aangeduid door de gemeenteraad.  

 

Ineke Vanobbergen heeft aangegeven ontslag te willen nemen als lid van de Raad van 

Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

 

Juridische gronden 
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• Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het 

organiek reglement van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur; 

• Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden 

van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.  

Advies 

 

Geen extern advies.  

 

Argumentatie 

 

Gelet op het ontslag van mevr. Ineke Vanobbergen dient er zo spoedig mogelijk tot 

vervanging te worden overgegaan. Mevr. Ineke Vanobbergen is naar aanleiding van een 

carrièrekans verhuisd naar het buitenland.  

Mevr. Ineke Vanobbergen werd voorgedragen door de gemeenteraad. De vervanger dient 

dan ook te worden voorgedragen door de gemeenteraad.  

 

Financieel advies 

 

Geen financiële gevolgen. 

 

BESLUIT: Na stemming: 18 stemmen voor;  

 

Artikel 1 

Mevr. Wendy Godsdeel wordt aangeduid als lid van de Raad van Beheer van de 

Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van mevr. Ineke Vanobbergen  

 

Artikel 2 

De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van 

de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur in kennis te stellen van deze 

beslissing.  

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke 

Bevoegd lid van college: Joris Pijpen 

 

Uittreksel voor: 

Ineke Vanobbergen (ontslagnemend lid), Wendy Godsdeel (nieuw lid), mevr. Rhania 

Nakhili (voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB 

Jeugdwerkinfrastructuur). 

 

* * * 

 

O.P.17 Secretariaat. Gemeente Overijse. Evaluatie doven straatverlichting. 

 

DE RAAD, 

 

Voorgeschiedenis 

 

• Mei 2016: gemeente Overijse start met het doven van de straatverlichting van 24 

u 's nachts tot 5 u 's morgens.  

• 1 juni 2017: mail van de duurzaamheidsambtenaar-milieu van gemeente Overijse.  

 

Feiten en context 

 

Het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur Overijse heeft, 1 

jaar na deze ingreep, een grondige evaluatie doorgevoerd.  

Op basis van deze evaluatie werd besloten om enkele aanpassingen door te voeren aan 

het verlichtingsplan voor Overijse.  

 

Het gemeentebestuur van Overijse staat erop alle inwoners of instanties die een reactie 

stuurden, in navolging van het doven van de straatverlichting, op de hoogte te brengen 

van deze nieuwe wijziging.  
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BESLUIT:  

 

Enig artikel 

De raad neemt kennis van het schrijven van het gemeentebestuur Overijse m.b.t. de 

aanpassing van het verlichtingsplan na evaluatie tot het doven van de straatverlichting. 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters 

Bevoegd lid van college: Annelies Vanderlinden 

 

Uittreksel voor: 

Klassement GR 

 

* * * 

 

Vragen en antwoorden. 

 

1) Els Menu polst naar het standpunt van de gemeente inzake be-alert en alert-sms. 

Tim Vandenput vermeldt dat hij al enige tijd aangesloten is op be-alert en stelt voor 

om met een artikel in de Hier Hoeilaart de inwoners te informeren. 

 

2) Els Menu vraagt waarom er in de folder en op de website niet verwezen wordt naar 

 Vlaanderen Feest! als er promotie wordt gemaakt over Hoeilaart Feest! Er wordt 

 enkel verwezen naar de campagne Hoeilaart zomert! 

Eva Debleeker zal de de website laten bijwerken. 

Els Menu is opgelucht dat het geen opzettelijke weglating betreft. 

 

3)  Michel Joly stelt dat alle manèges die meewerken aan Royal Hippo Village enkel een 

franstalige website/facebook-pagina hebben. Hij stelt voor om aan de 

samenwerking ook een resultaatsverbintenis te hangen, namelijk dat er minstens 

ook een nederlandstalige versie van hun website/facebook-pagina mag verschijnen. 

Patrick Demaerschalk stelt dat, naar analogie met andere activiteiten, dit kan 

worden vastgelegd in een afsprakennota. 

Joris Pijpen bevestigt dat dit reeds meermaals aan bod is gekomen in de 

besprekingen met de manèges en dat dit tevens een commerciële misstap is van 

de manèges zelf. Er werden met de deelnemende manèges afspraken gemaakt, 

echter niet over de taal van hun website/facebook-pagina. 

 

4) Michel Joly vraagt welke stappen worden ondernomen in de realisatie van een 

strategische doelstelling uit het Horecabeleidsplan, meer bepaald met betrekking 

tot de aanpak van leegstand en verkrotting. 

Tim Vandenput geeft aan dat tot op heden nog geen afspraak kon worden belegd 

met IGO Leuven, die de opmaak van een leegstandregister aanbieden als dienst. 

Hij bespreekt tevens de situatie van twee panden op het gemeenteplein en 

bevestigt dat hij in contact blijft met de eigenaars om deze panden op korte termijn 

op te knappen en in gebruik te (laten) nemen. 

 

5)  Michel Joly klaagt de slechte staat van bepaalde wegen aan :  

Paul Malustraat, Weemstraat, Vandammestraat, Vlaanderveldlaan. Hij vraagt of een 

prioriteitenlijst bestaat voor wegenwerken en hoe deze tot stand komt. 

Marc Vanderlinden beschrijft hoe de Technische Dienst werkt via meldingen van 

inwoners of via eigen vaststellingen. Zo mogelijk worden problemen meteen 

aangepakt met koude asfalt. Indien dit niet voldoet wordt dit opgenomen in een 

overleg om de nieuwe werven te bepalen. 

 

6) Michel Joly vermeldt het waterlek in de Victor Marchandstraat. Hij stelt dat men 

heel lang heeft moeten wachten op de herstelling en dat deze herstelling bovendien 

slecht werd uitgevoerd. 
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Marc Vanderlinden verklaart de werkwijze van de Watergroep: het interventieteam 

beperkt zich tot een tijdelijke herstelling van de wegenis, waarna een aannemer 

wordt aangesteld om een aantal herstellingen gegroepeerd finaal te herstellen.  

Alain Borreman vraagt waarom men drie weken heeft gewacht alvorens het lek te 

dichten. Hij stelt dat dit niet zou gebeurd zijn moesten we nog over een 

gemeentelijk waterbedrijf beschikken. 

Marc Vanderlinden weerlegt deze stelling. Alle kritische herstellingen worden 

immers op de dag zelf (of tijdens de nacht) uitgevoerd. Dit zou met eigen personeel 

veel moeilijker zijn (nachtwerk, weekendwerk). Niet-kritische herstellingen laten 

wat langer op zich wachten, dat is een prioritering die de Watergroep hanteert. 

 

7) Jan Van Assche vraagt wat er gebeurt met het trottoir in de Vandammestraat, dit 

ligt er al 3 jaar erbarmelijk bij. 

Marc Vanderlinden bevestigt dat de NMBS hier werk van zal maken in de herfst. 

 

8) Jan Van Assche vraagt of, in het kader van de bouw van de ecoduct over de Ring, 

de  oprit richting Waterloo wordt aangepast, deze beantwoordt immers aan geen 

enkele norm. 

Tim Vandenput hoopt tevens dat hier werk van wordt gemaakt, maar geeft aan dat 

dit een gewestelijke bevoegdheid is. Hij heeft minister Ben Weyts recent kennis 

laten maken met deze gevaarlijke oprit. 

 

9) Jan Van Assche polst naar de reglementaire basis voor nachtelijke fuiven (in 

openlucht en aan het GC Sohie) en vraagt of het gelijkheidsbeginsel wordt 

toegepast. 

Tim Vandenput stelt dat we geen aanvraag ontvingen voor de outdoorfuif en dus 

ook geen beperkingen konden bespreken. Betreffende fuiven in het GC Sohie 

werden er veel klachten ontvangen over geluidsoverlast, daarom moeten de 

organisatoren vanaf 23u verhuizen naar de grote zaal (en dus geen muziek meer 

in de serre). 

 

10) Alain Borreman polst naar de status van de lijst met mandaten.  

 Steven Coppens geeft aan dat deze verder wordt afgewerkt door de administratie. 

 

11) Alain Borreman vraagt naar informatie met betrekking tot de gemeentesecretaris. 

 Tim Vandenput stelt voor om deze vraag te behandelen in geheime zitting.  

 

12) Alain Borreman wil weten of er reeds een straathoekwerker is aangeworven. 

Tim Vandenput vermeldt de overeenkomst met vzw Uit de Marge aangaande een   

0,7 VTE jeugdopbouwwerker. 

 

13) Alain Borreman vraagt naar de afspraken betreffende de terrassen op het  

  gemeenteplein. De terrassen bemoeilijken de doorgang voor de voetgangers. 

Tim Vandenput geeft aan dat er een periodiek parkeerverbod zal gelden aan de   

horecazijde van het plein. 

Wim Laureys vraagt hoe dit verbod zal geregeld worden. 

Tim Vandeput zegt dat hiervoor openklapbare borden zullen worden aangekocht. 

Hij vermeldt tevens de afsprakennota met de horeca waarin een vrije zone van 1,5 

meter werd vastgelegd te respecteren door elk terrashouder. Deze zone ligt aan 

de straatzijde en niet aan de gevelzijde van het trottoir. 

 

14) Alain Borreman meldt dat er nog steeds vrachtwagens zich vastrijden in de Felix 

  Sohiestraat.  

Marc Vanderlinden verklaart dat de chauffeurs die in deze situatie terechtkomen  

reeds twee verbodsborden voor voertuigen van meer dan 5,5 ton hebben  

genegeerd. 

 

    15) Alain Borreman vraagt op welke manier we de snelheid op de 

Groenendaalsesteenweg kunnen beperken. Hij stelt dat 50 km/u te hoog is voor 

deze baan. Een definitieve oplossing zal binnen de verkeerscommissie moeten 

ontworpen worden, maar op korte termijn moeten we andere pistes bekijken. 



ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 26 juni 2017 

 

Marc Vanderlinden kondigt aan dat we binnenkort de omleiding kunnen opheffen, 

hetgeen de situatie in de Groenendaalsesteenweg zal verbeteren. 

 

16) Tim Vandenput deelt mee dat er geen instortingsgevaar is in de kerk. Dit werd       

bevestigd door twee studiebureaus, de ene aangesteld door het gemeentebestuur, 

de andere door de kerkfabriek. 

 

17) Patrick Demaerschalk vraagt op welke manier de paardenboxen worden geteld       

waarop we belasting heffen.  

Tim Vandenput licht toe dat dit steekproefsgewijs plaatsvindt.  

Patrick Demaerschalk vraagt of het aan de orde is om deze belasting op te heffen. 

 

18) 22u35: De gemeenteraad beslist om over te gaan tot een geheime zitting conform 

het gemeentedecreet artikel 35, §2, 3°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

De voorzitter sluit de openbare zitting. 

 

* * * 

 

Namens de Raad, 

get. Bram Wouters 

waarnemend gemeentesecretaris 

get. Steven Coppens 

voorzitter 

Voor eensluidend afschrift 

 

 

 

 

Bram Wouters 
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