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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; de heer Artur Issaev; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw 
Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de 
heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; 
mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de 
heer John Steurs; de heer Christophe De Backere; mevrouw Anja Neels

21 maart 2017 19:58 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2017_GR_00019 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 21 februari 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 21 februari 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 20170221_notulen.pdf

Ruimte
Openbare werken

2 2017_GR_00020 Beheer van patrimonium en openbaar domein - nieuwe 
code voor infrastructuur- en nutswerken langs 
gemeentewegen  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
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 VVSG een code voor 
infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen op met afspraken tussen de nutsbedrijven en 
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gemeenten voor werken op 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 onstonden 
digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD,...) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen.

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

Argumentatie
De 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 perfomante 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 de standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter 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 VVSG keurde de code voor infrastructuur- en nutswerken langs de 
gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 2 maart 2016.

Het is de bedoeling om de code voor infrastructuur- en nutswerken langs de gemeentewegen 
toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven op het grondgebied van onze gemeente.

De ondertekening van de code heeft op zich geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor het 
personeelsbestand.

Wetgeving
Nieuwe Gemeentewet o.a. artikel 119 en artikel 135.

Gemeentedecreet o.a. artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64, artikel 192.

Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewerken van 2001, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 september 2003.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed. 

Artikel 2
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf de dag na goedkeuring van deze code door de 
gemeenteraad en ten vroegste vanaf 1 januari 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 in 
gemeenteraad 26 september 2003) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing 
wordt.

Artikel 4
Dit besluit wordt opgestuurd aan:

- de deputatie van de provincieraad;

- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank;

- de toezichthoudende overheid;

- de VVSG vzw.

3 2017_GR_00021 Uitvoering van projecten - Onderhoudswerken voet- en 
fietspaden en wegenis - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 
Het college besliste in zitting van 26 januari 2017 de ontwerpopdracht voor de opdracht 
“Onderhoudswerken voet- en fietspaden en wegenis” toe te wijzen aan Ingenieursbureau France 
NV, H. Geeststraat 22 te 2500 Lier.
 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Onderhoudswerken voet- en fietspaden en wegenis” werd een bestek met nr. 
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2017-005 opgesteld door de ontwerper, Ingenieursbureau France NV, H. Geeststraat 22 te 2500 
Lier.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 386.940,90 euro excl. btw of 468.198,49 euro 
incl. btw waarvan 4.950 (excl.btw) ten laste van Pidpa, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
 
Het betreft een samengevoegde opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Berlaar de 
procedure zal voeren en in naam van Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen bij de gunning van de 
opdracht zal optreden.
 
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot het vergemakkelijken van de uitvoering en tot administratieve 
vereenvoudiging.
 

Wetgeving
• De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 24, en meer bepaald artikel 38 die een 
gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende aanbestedende 
overheden toelaat.
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten.
• Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare 
werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.
 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/003/001/003
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/22403017/0200
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Notulen
Koen Kerremans juicht dit initiatief toe, maar hoopt dat deze vier dossiers slechts het begin vormen 
van een continuïteit op dit vlak. Hij vraagt zich af waarom dit voorstel niet werd besproken op de 
commissie openbare werken. Het betreft een dossier waarover een technische discussie kan worden 
gevoerd en het kan niet de bedoeling zijn om deze te verplaatsen naar een gemeenteraad. Zo wordt 
er bijvoorbeeld opnieuw gekozen voor betonklinkers, waarschijnlijk wegens de lagere kostprijs, maar 
dit leidt snel tot onstabiliteit op fietspaden. Het zou nuttig geweest zijn om dergelijke zaken te 
bespreken tijdens een commissievergadering. Daarnaast stelt Koen Kerremans zich vragen bij de 
timing: moet het nu niet allemaal te snel gaan? Ten slotte wil hij weten hoe het zit met het asfalt op 
het fietspad op de Itegembaan. Komt die dan op een nieuwe onderlaag? Hij verwijst naar het asfalt 
langs de Berlaarbaan in Koningshooikt, dat al serieuze mankementen vertoont en dus niet duurzaam 
is.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het op de Itegembaan niet om een slemlaag gaat.

Schepen Jan Hendrickx voegt hieraan toe dat de klinkers en een deel van de fundering weggenomen 
zullen worden, waarna de kantstroken opnieuw geplaatst worden en er vier tot vijf centimeter asfalt 
wordt gelegd. 

Koen Kerremans blijft erbij dat het jammer is dat dit niet tijdens de commissie openbare werken 
besproken is. Er is interesse genoeg om dergelijke zaken technisch te bekijken. Nu blijft het beperkt 
tot een formaliteit tijdens de gemeenteraad.

Schepen Jan Hendrickx verklaart dat dit dossier pas in zijn juiste vorm is gegoten in februari, waarna 
alles heel snel is gegaan. Mogelijke gegadigden hebben slechts een maand gekregen om te reageren. 
De aangeduide leverancier heeft alles heel snel rond gekregen qua plaatsbezoeken en grondige 
voorbereiding. Dat was ook nodig, want er zijn intussen wel wat dringende zaken, bijvoorbeeld in de 
Smidstraat en de Legrellestraat.

Ronny Van Thienen repliceert dat de intentie er toch al was toen de commissie openbare werken 
plaatsvond. 

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er toen al bekend was welke voet- en fietspaden aangepakt 
zouden worden.

Ronny Van Thienen zegt dat dit dus perfect aangekaart had kunnen worden. Hij vraagt zich af wat 
nog het nut is van commissies en adviesraden.

Burgemeester Walter Horemans merkt op dat het net de commissie is die al vaak de vraagt heeft 
gesteld om de voet- en fietspaden onder handen te nemen. Dit initiatief vormt daar een antwoord op.

Leen Janssens wil weten waarom er vastgehouden wordt aan tegels. 

Schepen Jan Hendrickx verklaart dat er in de Smidstraat nutsleidingen zitten onder het voet- en 
fietspad. Naar herstelling toe zijn tegels interessanter dan beton of asfalt.

Leen Janssens merkt op dat er ook in de Legrellestraat voor tegels werd gekozen. Zij vindt dat 
jammer voor het fietscomfort.

Koen Kerremans vult aan dat het om belangrijke beslissingen gaat. Ofwel kiest men voor een beleid 
dat elke keer opnieuw herstellingen laat uitvoeren, waardoor er telkens weer onberijdbare fietspaden 
ontstaan, ofwel wordt elk fietspad op een systematische, degelijke manier heraangelegd. Er bestaan 
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intussen nieuwe en betere technieken die kunnen worden toegepast, maar die komen nooit ter 
sprake. Men blijft hier op dezelfde manier werken, wat steeds tot dezelfde problematieken leidt. Zelfs 
de recent aangelegde fietspaden liggen er al niet goed meer bij.

Burgemeester Walter Horemans vraagt welk fietspad Koen Kerremans bedoelt.

Koen Kerremans verwijst naar het fietspad in de Misstraat en Melkouwen. Ook het fietspad in de 
Meistraat ligt al ongelijk. Dat is inherent aan het toegepaste systeem.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

 
Het bestek met nr. 2017-005 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken voet- en 
fietspaden en wegenis”, opgesteld door de ontwerper, Ingenieursbureau France NV, H. Geeststraat 
22 te 2500 Lier worden goedgekeurd. 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. De raming bedraagt 386.940,90 euro excl. btw 
of 468.198,49 euro incl. btw, waarvan 4.950 euro (excl.btw) ten laste van Pidpa, Desguinlei 246 in 
2018 Antwerpen. De kosten ten laste van Pidpa worden rechtstreeks aan hen gefactureerd.
 
 

Artikel 2
 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
 
 

Artikel 3
 
Gemeente Berlaar wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Pidpa, 
Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen bij de gunning van de opdracht op te treden.
 
 

Artikel 4
 
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee 
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
 
 

Artikel 5
 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Pidpa, Desguinlei 246 in 2018 Antwerpen.
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Artikel 6
 
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
 
 

Artikel 7
 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2017, op budgetcode 
GEM/22403017/0200 (actie 1419/004/003/001/003).
 

Omgeving

4 2017_GR_00022 Vergunningsaanvragen, toelatingen en meldingen - 
Openbaar wegtracé in stedenbouwkundige aanvraag 
SVA/6660 voor de aanleg van een vrijliggend fietspad 
tussen Kessel en Berlaar langs de Berlaarsesteenweg en 
de Kesselsteenweg - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 7 december 2016 dienden de gemeentebesturen van Nijlen en Berlaar bij Ruimte Vlaanderen een 
stedenbouwkundige aanvraag SVA/6660 in voor de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Kessel 
en Berlaar, op de Berlaarsesteenweg (Nijlen, Kessel) en op de Kesselsteenweg (Berlaar).  Deze 
aanvraag werd op 21 december 2016 volledig verklaard.

Op 21 december 2016 vroeg Ruimte Vlaanderen om een openbaar onderzoek te organiseren over de 
aanvraag en om een gemeenteraadsbeslissing te nemen over de zaak van de wegen.

Uit de aanvraag blijkt dat het de bedoeling is het wegtracé te verbreden, teneinde langs de westzijde 
van de rijbaan het huidige fietspad te kunnen vervangen door een volledig vrijliggend fietspad. De 
inlijvingen gebeuren op basis van het rooi- en onteigeningsplan met nr. 223906 d.d. 5 februari 2015 
opgesteld door studiebureau Antea Group, dat voorlopig werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
van 17 maart 2015.

Op Berlaars grondgebied varieert de in te lijven strook tussen ca. 3,30 en 2,50 meter. De 
onderhandelingen voor de inlijvingen d.m.v. minnelijke schikking zijn lopende.

Argumentatie
Het betreft de uitvoering van een reeds langer vaststaande beleidskeuze om het vrij onveilige fietspad 
tussen Kessel en Berlaar te vervangen en om te vormen naar een volledig vrijliggend fietspad. De 
voorgestelde verbreding van het wegtracé is daarbij absoluut noodzakelijk.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet
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Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is tevens bevoegd op basis van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. Ook rechtspraak van de raad van State stelt dat een besluit over het het tracé van de 
wegen dient genomen te worden door de gemeenteraad vooraleer er kan beslist worden over de 
vergunningsaanvraag.

Notulen
Burgemeester Walter Horemans schetst het verloop van de overheidsopdracht, waarbij er wel wat 
prijsverantwoordingen werden opgevraagd.

Dirk Aras vraagt zich af of de opdracht dan niet moet worden overgedaan.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit pas het geval is wanneer er geen enkele 
rechtmatige kandidaat kan worden aangeduid.

Dirk Aras merkt op dat de zoveelste inschrijver op de lijst toch niet meer voldoet aan de criteria om in 
aanmerking te komen.

Burgemeester Walter Horemans weerlegt dit. Indien deze inschrijver conform is, moet de opdracht 
aan hem worden toegewezen.

Dirk Aras is van mening dat dit toch niet normaal is, zelfs indien het juridisch correct is.

Schepen Jan Hendrickx vult nog aan dat het dossier in de gemeenteraad van Nijlen werd behandeld. 
Binnen de twaalf dagen worden de tweede en derde inschrijver gescreend, waarna een uitspraak 
volgt.

Dirk Aras vraagt de stemming over dit punt.

Ronny Van Thienen vraagt om hem de motivatie te bezorgen waarom de best geklasseerde 
leveranciers niet aangesteld worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Silvain Vertommen; Artur Issaev; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Ingeborg Van 
Hoof; Eddy Verstappen; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Jan Hendrickx; Willy Beullens; Maria Vervloet; 
Christophe De Backere; Walter Horemans
- 8 onthouding(en): Swa De Bakker; Rudy Nuyens; Ronald Van Thienen; Lies Ceulemans; Leen 
Janssens; Koen Kerremans; Dirk Aras; John Steurs

Besluit
Artikel 1
Het wegtracé van de Kesselsteenweg zoals bepaald op de plannen van de stedenbouwkundige 
aanvraag SVA/6660 ingediend door de gemeentebesturen van Nijlen en Berlaar voor de aanleg van 
een vrijliggend fietspad tussen Kessel en Berlaar en zoals bepaald door het rooi- en onteigeningsplan 
met nr. 223906 d.d. 5 februari 2015 opgesteld door studieburrel Antea Group, wordt goedgekeurd.

BIJKOMENDE DAGORDE
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5 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: Stand van zaken Project 
Pastorijstraat, Ballaarweg
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
graag hadden wij actuele informatie ontvangen i.v.m. Aanvangsbevel van deze werken.

We vernemen dat het kloostergebouw van de zusters van het Heilig Hart van Maria zou gesloopt 
worden nog dit najaar.

is er reeds een sloopvergunning aangevraagd? Hoe gaan de verschillende werken daar op volgen?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat er intussen een coördinatievergadering met alle 
nutsmaatschappijen heeft plaatsgevonden met als onderwerp voornamelijk de complexiteit en de 
timing van alle geplande werken. Voor de eerste maal was daarop Syndictus aanwezig, die alle 
werken van de nutsmaatschappijen coördineert en die bijvoorbeeld ook een aannemer zoekt voor de 
opbraakwerken van het bestaande fietspad en voor het graven van de sleuven, zodat alles klaarligt 
voor de nutsmaatschappijen. Syndictus stelde op die vergadering dat er nog bijkomende proefsleuven 
gemaakt moeten worden, boringen moeten worden uitgevoerd en dat er nog een paar aanpassingen 
aan de plannen moeten gebeuren. Dit om niet voor verrassingen te staan en om tijdens de werken 
geen vertraging op te lopen. Syndictus zal nog offertes vragen voor het bouwverlof, zodat de werken 
kunnen starten in september 2017. Die zullen ongeveer zes à zeven maanden in beslag nemen en 
verkeershinder teweegbrengen. Er worden lichten en enkelrichting voorzien, maar dit wordt op het 
einde van deze maand nog specifiek bekeken met de korpschef. De gemeente heeft gevraagd om de 
werken in de Ballaarweg onmiddellijk na de werken van de nutsmaatschappijen op te starten. De 
aanleg van het fietspad Legrellestraat - Kesselsesteenweg start in het voorjaar; de eigenlijke werken 
beginnen op 11 juni. De start van de definitieve werken in de Pastorijstraat is gepland in het najaar 
van 2018. Tegen dat ogenblik zouden de werken in de Ballaarweg afgerond moeten zijn. Wat het 
klooster betreft, werd er door de zusters meegedeeld dat er onderhandeld wordt met vijf 
bouwpromotoren en aannemers. Er wordt tegen het einde van de maand een beslissing verwacht. Er 
is nog geen sloopvergunning; er werd nog geen enkel plan binnengebracht bij de afdeling Ruimte. Ze 
hopen te kunnen starten met de afbraak in oktober 2017.

Swa De Bakker wil weten of alles in het najaar open zal liggen in de Pastorijstraat.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat het alleen om de fietspaden aan één kant gaat, maar 
verkeershinder valt zeker te verwachten.

Rudy Nuyens heeft opgevangen dat de kapel van de zusters ook wordt afgebroken. Wat zal er dan op 
cultureel vlak gebeuren?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente ook pas recent kennis heeft gekregen 
van dit voornemen. Er zijn redenen voor de afbraak van de kapel, onder andere omdat ze 
geïntegreerd is in het kloostergebouw, waardoor ze zelfstandig niet kan blijven bestaan zonder erg 
zware investeringen. Aan de zusters werd gevraagd om een infomoment te organiseren voor de 
burgers om hun visie en project toe te lichten. Het is een complex gebeuren; na de afbraak van het 
klooster is er in 2019 de site Steylaerts. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het feit 
dat het kruispunt aan Mariën door de heraanleg van het fietspad vanuit Kessel gedurende minimaal 



11/17

twee maanden onderbroken zal zijn. Dan kan er geen verkeer omgeleid worden langs Gestel. Voor de 
auto's vanuit Herenthout betekent dat een zeer grote omleiding.

Ronny Van Thienen vindt het opmerkelijk dat alle werken tegelijk vallen.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit met de duur van projecten te maken heeft. Eigenlijk had 
het fietspad Kesselsesteenweg er al moeten liggen, maar daar deden zich dan procedurefouten en 
onteigeningsproblemen voor.

6 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: Gemeentelijk 
initiatief aanleg fietsostrade
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
In juni 2015 keurde deze gemeenteraad unaniem een besluit goed dat onze gemeente op de rails 
zette naar een eigen initiatief in het kader van de aanleg van de fietsostrade richting lier-Aarschot. 
Onze gemeente zou niet wachten op de provincie om te starten met het proces. Onder druk van 
interpellaties in de provincieraad werd ondertussen op dat niveau beslist om vanuit de provincie ook 
de studiekosten te dragen bij een gemeentelijk initiatief. Omdat de aanleg zelf voor 100% 
gefinancierd wordt door provincie en gewest, blijft enkel de onteigeningskost ten laste van de 
gemeente. Laatste becijfering gaf een bedrag van ongeveer € 630.000,00 aan. Wij brengen deze 
kwestie opnieuw op deze raad omdat er o.i. Een nieuw element is opgedoken. Naar aanleiding van 
een agendapunt in de gemeenteraad van Heist op den Berg liet de deputatie van de provincie weten 
"op de tenen getrapt te zijn wanneer de gemeente stelt dat ze op geld van d provincie zit te 
wachten". Bij monde van zijn woordvoerder gaf gedeputeerde Lemmens antwoord; uit artikel in de 
pers:

De gelden voor de onteigeningen zijn wel niet inbegrepen. “Op dit moment is dat inderdaad niet het 
geval, maar we hebben aan Vlaams minister Ben Weyts gevraagd om daar rekening mee te houden, 
mogelijk kan ook op dat vlak in de toekomst hulp komen. We realiseren de fietsostrade Lier-Aarschot 
dus niet zelf, maar we maken het de gemeente wel zo makkelijk mogelijk”, zegt Migom nog.

Wij vragen aan het gemeentebestuur om het dossier opnieuw ter hand te nemen en werk te maken 
van een eigen initiatief terzake. Dit in tegenstelling tot het naar later verschuiven zoals is gebleken uit 
de meerjarenplanning.

daarom vragen we een duidelijk standpunt terzake.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de deputatie en de gouverneur in het najaar op 
werkbezoek zijn gekomen naar Berlaar. Op dat ogenblik heeft de gemeente duidelijk verteld wat haar 
ambitie is, namelijk een stukje uit het dossier tillen en reeds realiseren. Hiermee kon de delegatie zich 
akkoord verklaren; er zal inderdaad zelfs gepoogd worden om de onteigeningskosten terug te betalen. 
De gemeente moest echter wachten op het ontwerp. De jury is momenteel bezig met het onderzoek 
van de bijkomende prijsverantwoordingen. De gunning is gepland in april. Zodra de ontwerper gekend 
is en zich kan houden aan de bestaande tracéstudie, kan alles van start gaan. Op het grondgebied 
van Berlaar zijn niet heel veel problemen te verwachten.
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Ronny Van Thienen vraagt of het deel dat Berlaar reeds wil realiseren tot aan de grens met Lier loopt.

Burgemeester Walter Horemans specificeert dat het gaat om het stuk van aan het station tot aan de 
Liersesteenweg.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat het beter wordt doorgetrokken. Dit kan een motivatie zijn voor 
Heist en Lier.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de provincie de gemeente nu aanmoedigt om alvast 
het eerste stuk te realiseren. Het is sowieso een nuttige verbinding, zelfs indien de fiets-o-strade er 
niet zou komen. Achteraf kunnen er verdere stappen worden gezet.

Koen Kerremans zegt dat het huiswerk van de provincie loopt, maar wil weten hoe het staat met de 
onderhandelingen over de onteigeningen.

Burgemeester Walter Horemans wil wachten tot de ontwerper is aangesteld en het tracé definitief 
vastligt. Er zijn niet zoveel eigenaars op het geplande eerste stuk.

 

7 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: 
Omgevingsvergunning-digitaal dossier-vergunningenregister
BEHANDELD

Indiener(s):
Koen Kerremans, Groen; Leen Janssens, Groen

Toelichting:
Naar aanleiding van het van kracht worden van de omgevingsvergunning op 23/02/2017 informeren 
wij naar de mate waarin onze gemeente klaar is.   

1. Is onze gemeente klaar met het vergunningenregister?
2. Is onze gemeente ontvoogd verklaard?
3. Zijn we klaar om dossiers digitaal te behandelen of maken we gebruik van de 

overgangsperiode?
4. Hebben de raadsleden inzage in de lijst220 waarin elke gemeente elke vergunning moet 

communiceren aan het kadaster?

Antwoord
Op vraag 1 antwoordt schepen Eddy Verstappen dat er aan het vergunningenregister recent nog een 
paar aanpassingen werden uitgevoerd in samenwerking met Geo-IT en Remmicom. In grote lijnen 
kan worden gesteld dat het register klaar is, behalve een 450-tal verkavelingsvergunningen, waarvoor 
moet worden nagegaan of ze al dan niet vervallen zijn. Vlaanderen heeft recent geoordeeld dat de 
aanpassingen voldoende waren om de subsidies voor digitalisering toe te kennen. Er is dus een 
voldoende uitgerust vergunningsdossier aanwezig, waardoor de gemeente de overgang naar de 
omgevingsvergunning kan maken. Of het zinvol is om de laatste aanpassingen qua verkavelingen nog 
te doen, valt even af te wachten. De Vlaamse regering heeft immers een decreetwijziging in de pijplijn 
zitten, die het waarschijnlijk vanaf juni mogelijk maakt om de verkavelingsvergunningen ouder dan 
vijftien jaar te negeren zonder verkavelingswijziging.
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Op vraag 2 antwoordt schepen Eddy Verstappen dat er vier van de vijf voorwaarden tot ontvoogding 
vervuld zijn. Enkel een volledig goedgekeurd vergunningenregister ontbreekt nog. Maar vanaf de 
omschakeling naar de omgevingsvergunning is elk gemeentebestuur automatisch ontvoogd en zijn er 
geen adviezen van Stedenbouw meer vereist. Vlaanderen heeft dus geoordeeld dat ons 
vergunningenregister ver genoeg gevorderd is om de overstap naar de omgevingsvergunning te 
kunnen maken.

Op vraag 3 antwoordt schepen Eddy Verstappen dat de vraagstelling eigenlijk niet correct is. Elke 
Vlaamse gemeente moet dossiers ingediend door een architect digitaal behandelen vanaf 23 februari. 
Daarvoor bestaat geen overgangsperiode. Die heeft wel te maken met het feit of de dossiers nog 
onder de oude wetgeving behandeld worden, dan wel onder de procedures van de 
omgevingsvergunning. Met digitaal heeft dit echter niets te maken. Net zoals bijna alle Vlaamse 
gemeentebesturen heeft Berlaar uitstel gevraagd om te werken onder de nieuwe procedures tot 1 
juni.

Op vraag 4 antwoordt schepen Eddy Verstappen dat de lijst digitaal wordt doorgegeven via 
Remmicom. Op dit ogenblik is er nog geen link naar de gemeenteraadsleden toe. Dat moet nog 
worden besproken met de softwareleverancier.

Koen Kerremans stelt dat elke vergunning aan het kadaster gemeld moet worden.

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat, maar de inzage door gemeenteraadsleden moet nog bekeken 
worden. Hij licht nog toe dat het gevraagde uitstel te maken heeft met het niet klaar zijn van de 
softwareleveranciers. Vlaanderen heeft tot op het einde wijzigingen gevraagd, waardoor er 
softwarematig achterstand is ontstaan.

 

8 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Het nut van adviesraden, commissies en zelfs de gemeenteraad?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Sp.a Berlaar is zeer tevreden te mogen vernemen dat de bevolking betrokken wordt bij de aanleg van 
een openbaar plein. Of er rekening zal mee gehouden worden is nog een andere vraag, maar wij 
krijgen alvast wel de indruk dat je beter niet verkozen bent om je mening te kunnen/mogen etaleren? 
Wij vinden ‘betrokkenheid van bestuur’ een edele zaak, maar de heraanleg van het Kardinaal 
Cardijnplein: is deze belangrijke ingreep op het Heikants’ dorpzicht niet iets dat eerst moet besproken 
worden met alle politieke partijen binnen de commissie voor openbare werken? Wij hebben het gevoel 
dat de gemeenteraad en alle adviesraden en commissies overbodig geworden zijn en eerder een last 
betekenen voor de burgemeester en zijn schepencollege. Kunnen we een oplijsting krijgen van de 
laatste vergaderingen van alle raden en commissies? “Er waren er juist een aantal gepland in april”, 
geldt voor ons als een fout antwoord.

Toen er in de vorige raad naar aanleiding van de heersende graaicultuur geïnformeerd werd naar de 
extra inkomens van vooral burgemeester en schepenen begonnen de betrokkenen geagiteerd te 
schipperen met de woorden netto en bruto. Wel, naar aanleiding van de weeral schriele agenda van 
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de komende raad in combinatie met het blijven negeren van de oppositie stelt sp.a Berlaar voor om 
ook het aantal gemeenteraadszittingen jaarlijks te halveren van 10 naar 5. Als de burgemeester en de 
schepen hetzelfde bedrag in de pot leggen geeft dat al snel een besparing van meer dan € 20.000 op 
jaarbasis. Een bedrag dat dan liefst niet besteed wordt aan een extra betonlaag voor een 
ondergrondse parking ofzo. De vijf resterende gemeenteraadszittingen kunnen dan wat lager duren 
en ook zodanig gepland worden dat ze niet samenvallen met de belangrijke champions league 
wedstrijden.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans heeft een overzicht gemaakt van de recente vergaderingen van 
adviesraden en commissies en laat deze lijst circuleren.

Ronny Van Thienen herhaalt de intentie van vorig jaar, toen er werd gesteld dat er meer werk zou 
worden gemaakt van inhoudelijk goed gestoffeerde commissies. De verkeerscommissie is al 
maandenlang niet meer bij elkaar gekomen.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit te maken heeft met de start van een nieuwe 
mobiliteitsambtenaar, die zich heeft moeten inwerken.

Ronny Van Thienen merkt diverse aanpassingen in het straatbeeld op die perfect op een 
verkeercommissie behandeld konden worden. Hij vraagt zich dus af wat het nut nog is van dergelijke 
commissie? Hetzelfde geldt voor de gemeenteraad. Alle dossiers verhuizen naar het college, zodat er 
raden samenkomen voor drie punten. Waar zit de openbaarheid van bestuur nog? Waar kan er nog 
gediscussieerd worden?

Burgemeester Walter Horemans zal, wat de verkeerscommissie betreft, zelf een initiatief nemen 
samen met de nieuwe mobiliteitsambtenaar. Voor de rest zijn er maar liefst achttien raden en 
commissies werkzaam in Berlaar.

Dirk Aras vraagt waar de politieke vertegenwoordiging zit, bijvoorbeeld in de landbouwraad. Er is er 
geen, waardoor deze raad niet moet worden meegeteld. Datzelfde geldt ook voor andere raden.

Ronny Van Thienen stelt dat het gaat om de open communicatie binnen de raden. Er moet op een 
fatsoenlijke en inhoudelijke manier omgesprongen worden met commissies en raden, anders hebben 
ze geen nut.

Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar geeft tevens aan dat er niet steeds voldoende 
agendapunten zijn om een vergadering te stofferen.

Koen Kerremans merkt op dat de essentie van de vraag verdrinkt in een lange lijst van feitelijkheden. 
Er wordt gewoon gevraagd om de dossiers voorafgaandelijk aan de gemeenteraad te agenderen op 
een raadscommissie, zodat er inhoudelijk kan worden gediscussieerd. Er zijn voldoende 
geïnteresseerde gemeenteraadsleden.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de grote dossiers, zoals bijvoorbeeld Pastorijstraat en 
Kesselsesteenweg, zeker behandeld zijn in de commissie openbare werken. Wat de geformuleerde 
kritiek op de aanpak van het Kardinaal Cardijnplein betreft, ging het louter om een informatieve en 
participatieve vergadering, waarop iedereen was uitgenodigd. De oproep is verschenen in alle 
gemeentelijke infokanalen.
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Dirk Aras merkt op dat er verschillende gemeenten in de omtrek zijn waar de gemeenteraadsleden 
individueel op de hoogte worden gebracht van dergelijke initiatieven. Zij hoeven hun informatie niet 
zelf uit de boekjes te halen.

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat de aanzet van het studiebureau voor het 
Kardinaal Cardijnplein op de commissie openbare werken aan bod zal komen.

9 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: De infogids gebuisd?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Een goede infogids die weinig (of niets?) kost voor de gemeente is steeds welgekomen.

Wij merken echter veel tekortkomingen in de gids die ook nieuwe inwoners moet leiden naar een 
‘godzijdank’ toch wel bruisend Berlaar. Behalve het -ondertussen al gekende probleem- van de erg 
selectieve vermelding van de mogelijkheden tot kinderopvang in Berlaar, zijn er nog verrassend veel 
tekortkomingen en staan er abnormaal veel fouten in. Een drukkerij uit Heusden-Zolder weet 
uiteraard niets over het reilen en zeilen van onze gemeente, maar had de dienst Communicatie en 
Onthaal niet de eindredactie in handen? Waar liep of loopt het fout? Moet de verantwoordelijke 
schepen dit niet beter opvolgen? Sp.a Berlaar vraagt dan ook aan het bestuur om hun huiswerk terug 
te maken en een addendum uit te geven zodat elke bewoner volledig en correct geïnformeerd wordt. 
Want zijn alle exemplaren al uitgedeeld of is er nog een rest die meegegeven zal worden met nieuwe 
inwoners bijv.?

Wat de advertentiewerving van deze infogids betreft. We kunnen ons voorstellen dat deze Limburgse 
verantwoordelijke zich laat leiden door het gemeentebestuur? Wie werd er allemaal bevraagd om 
publiciteit te maken? Uit welingelichte bron vernamen we dat zeker niet alle ‘Thuisverplegingscentra’ 
werden gevraagd om één van de weinige 1/1 advertenties te betalen. Van waar dit onderscheid? Wij 
mogen toch hopen dat deze advertentie betalend is? Kunnen wij daar het bewijs van zien?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts licht toe dat er een klacht vanuit de Voorzorg is binnengekomen, die 
reeds beantwoord is met de schets van de totstandkoming van de infogids. Een en ander had te 
maken met de kinderopvang, die gelieerd is aan de Voorzorg, en die niet afzonderlijk vermeld staat. 
In de welzijnsgids werd er namelijk voor geopteerd om alle instanties die te maken hebben met de 
mutualiteit te groeperen. Hierover zal nog een artikel verschijnen in Den Balder, waarin verwezen 
wordt naar de website, waar de link wel specifiek wordt gelegd. Links en rechts zijn er in de infogids 
wat foutjes geslopen, ondanks het feit dat alle diensten de inhoud hebben nagelezen en dat de 
communicatieambtenaar de eindredactie heeft gedaan. Kleine foutjes zijn in dergelijke publicaties niet 
abnormaal. De werving van reclame gebeurt volledig autonoom door de firma die de infogids (gratis) 
drukt. De gemeente heeft hier geen enkele zeggenschap over. De welzijnsgids werd voor de eerste 
maal opgenomen in de infogids. Indien er fouten zijn, mogen deze zeker gemeld worden. Het is nooit 
de bedoeling geweest om bepaalde instanties te weren. Dat zou absurd zijn, aangezien de 
welzijnsgids door zoveel mogelijk mensen gelezen en gebruikt moet kunnen worden.
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Ronny Van Thienen merkt op dat de CM tweemaal vermeld staat, namelijk als mutualiteit en als 
thuisverpleging.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de CM geen thuisverpleging heeft.

Ronny Van Thienen zegt dat zelfs de contactgegevens van de gemeenteraadsleden foutief staan 
vermeld. Hij vraagt zich af of deze gegevens wel gecheckt zijn.

Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dat er hier en daar een fout is ingeslopen. Er werden 
verschillende instanties aangeschreven, soms zelfs meerdere malen, om na te gaan of de gegevens 
correct waren.

Ronny Van Thienen meldt dat Arbeid en Gezondheid als thuisverpleging al jaar en dag niet meer 
bestaat. Wie werd gecontacteerd om die gegevens te checken?

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat alle dokters en mutualiteiten werden aangeschreven.

Ronny Van Thienen zegt daarop dat de gegevens wel correct vermeld staan in de welzijnsgids, maar 
niet in de infogids. Hij wil de brieven zien waarmee de gegevens werden opgevraagd én het antwoord 
dat daarop gekomen is.

Stefaan Lambrechts doet nogmaals een oproep om fouten te melden. Hij voegt eraan toe dat een 
addendum drukken niet onmiddellijk aan de orde is.

Ronny Van Thienen stelt nog dat er een onevenwicht is tussen de presentatie van diensten. Een 
aantal diensten worden uitgebreid beschreven en met foto voorgesteld, maar andere diensten moeten 
het stellen met twee lijntjes, onder meer de poetsdienst en de klusjesdienst van het OCMW, die toch 
ook contact hebben met de burger.

Dirk Aras is van oordeel dat er geen uniformiteit in vormgeving aanwezig is, noch qua informatie, 
noch qua fotogrootte. Er heerst een discrepantie tussen diensten, er is geen goede regie gevoerd. Hij 
is het niet eens met het feit dat de gemeenteraadsleden zich tevreden moeten stellen met een foto 
voor de deur, terwijl het bestuur wel zorg besteedt aan zijn eigen foto's. Op deze manier wordt de 
infogids een propagandablad. Hij wil dat dit in de volgende editie wordt rechtgezet.

Ronny Van Thienen stelt dat de infogids louter een copy paste is van de vorige editie; zelfs de 
schrijffouten in adressen zijn overgenomen. Waarom is de info van de welzijnsgids bijvoorbeeld niet 
overgenomen in de nuttige adressen?

Schepen Stefaan Lambrechts ontkent dat het om een copy paste-editie gaat. Er is heel wat tijd 
gekropen in het samenstellen ervan.

Ronny Van Thienen blijft van mening dat de infogids geen correcte en volledige informatie bevat. Een 
rechtzetting is nodig, zeker wanneer de overschot wordt gebruikt voor de nieuwe inwoners.

Burgemeester Walter Horemans belooft een erratum te laten opmaken dat samen met de infogids kan 
worden verdeeld.
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10 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Aanpak huisstijl
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
De oppositie was aangenaam verrast toen we werden uitgenodigd om mee te praten over de nieuwe 
huisstijl van onze gemeente. Wel gescheiden van de meerderheid en de vergadering mocht niet 
langer dan één uur duren, maar, in de huidige stijl van het huis, vrij ‘open’ toch. Het betrokken bedrijf 
dat instaat voor de vernieuwing verbaasde zich over het feit dat wij ons hierover verbaasden. De 
gezamenlijke oppositie ervaarde een constructief gesprek en vroeg om ook nadien verder betrokken 
te blijven bij de creatie van het nieuwe logo en een aangepaste huisstijl. De vertegenwoordigers van 
het bedrijf beloofden hiervoor te pleiten. Hoe ziet het bestuur de verdere ontwikkeling?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er verschillende gesprekken werden gevoerd door het 
aangestelde bureau om te vatten waarvoor Berlaar staat, onder meer met het managementteam, met 
diverse medewerkers, met het college en met de oppositie. Er volgen nog een aantal focusgroepen 
met verschillende doelgroepen vanuit de bevolking. Uit dit alles ontstaan er een aantal voorstellen qua 
logo en huisstijl. Deze worden besproken in de stuurgroep en het college, maar zullen ook worden 
voorgelegd aan de gemeenteraadsleden. De streefdatum voor oplevering ligt ergens in het najaar. Op 
dat ogenblik zullen we beschikken over een eigen logo met een huisstijlhandboek en alle toepassingen 
voor print, web en signalisatie.

Burgemeester Walter Horemans voegt nog toe dat een logo een groeiproces doormaakt, waarin de 
gemeenteraad verder zal worden betrokken.
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