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OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 17 december 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 17 december 2013 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Brandweer goedkeuring Standaard OperatieProcedures 
 
Gelet dat de prébrandweerzone Rivierenland instond voor de opmaak van een Zonaal Operationeel Plan 2012-
2013; 
 
Overwegende dat hoofdstuk 4 ‘Uitvoeringsprioriteiten en timing’, punten 4.3.6 Veiligheid en 4.4.2 Adequaat, 
voorziet in de opmaak van Standaard OperatieProcedures (SOP); 
 
Overwegende dat deze SOP’s in eerste instantie werden opgemaakt voor de gespecialiseerde opdrachten; 
 
Gelet dat een ontwerp van Standaard OperatieProcedure Noodplanning werd opgemaakt door de respectievelijke 
ad hoc werkgroep en werd goedgekeurd door de task force en technische commissie van de prébrandweerzone; 
 
Gelet dat de Standaard OperatieProcedure Noodplanning op 13 december 2013 werd goedgekeurd door de 
prézoneraad Rivierenland; 
 
Gelet dat de prébrandweerzone Rivierenland momenteel het opvolgen of uitvoeren van reglementen en 
procedures juridisch niet afdwingbaar kan maken bij de verschillende brandweerposten van de 
prebrandweerzone ten gevolge van de gemeentelijke autonomie welke nog steeds van kracht is in deze materie; 
 
Gelet dat het daarom noodzakelijk is dat de Standaard OperatieProcedure Noodplanning door elke individuele 
gemeenteraad van de prézone wordt goedgekeurd, zodat deze onmiddellijk toepasbaar is; 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Kennis te nemen van het feit dat de Standaard OperatieProcedure Noodplanning door de prézoneraad 
Rivierenland werd goedgekeurd op 13 december 2013. 
 
 
Artikel 2 



 3 

De Standaard OperatieProcedure Noodplanning goed te keuren en deze procedure toepasbaar te maken vanaf 
heden. 
 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing over te maken aan: Brandweerzone Rivierenland – t.a.v. Nancy De Bleser – 
zonesecretariaat – Dijleweg 5 – 2850 Boom. 
 
3. Gemeentelijke Openbare Bibliotheek – akteneming gewijzigd dienstreglement 
 
Gelet op het decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige Openbare Bibliotheekwerk en zijn 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het KB van 13 september 1979 houdende de voorwaarden tot erkenning door de Staat van de 
Nederlandstalige openbare bibliotheken, meer bepaald artikel 41; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht  
op de gemeenten; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 24 februari 1986 houdende akteneming van het dienstreglement der Gemeentelijke 
Openbare Bibliotheek van Berlaar; 
 
Gelet op de raadsbesluiten d.d. 13 oktober 1986, 21 oktober 1991 en 26 september 1994 houdende akteneming van 
het gewijzigde dienstreglement der Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14 mei 1996 houdende wijziging van het dienstreglement der Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 januari 1997 houdende wijziging van artikel 2 van het dienstreglement der 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 januari 1998 houdende wijziging van artikel 2 van het dienstreglement der 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 maart 2008 (punt 17) houdende akteneming van het gewijzigde dienstreglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 mei 2008 (punt 9) houdende akteneming van het gewijzigde dienstreglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 december 2010 (punt 13) houdende akteneming gewijzigd dienstreglement, splitsing 
dienstreglement- retributiereglement; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 21 juni 2011 (punt 17) houdende akteneming van het gewijzigde dienstreglement; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 12 december 2013 van het beheersorgaan der Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
houdende wijziging van het dienstreglement; 
 
Gelet op het bijgevoegde aldus aangepaste dienstreglement; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 



 4 

Enig artikel 
Neemt akte van het gewijzigde dienstreglement van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.  
 
 
4. Kattenbeheersingsproject deel 2 – overeenkomst met kattenvangers 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de overeenkomsten zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 19 oktober 2004 (punt 7) en 
d.d. 16 juni 2009 (punt 13); 
 
Overwegende dat overlast door verwilderde katten nog steeds een reëel probleem stelt; dat inwoners en het 
gemeentebestuur reeds verscheidene jaren energie en geld hebben gespendeerd om de 
zwerfkattenproblematiek op een diervriendelijke manier aan te pakken; 
 
Overwegende dat tot op heden steeds op een positieve manier werd samengewerkt met de lokale vrijwilligers; 
 
Overwegende dat reeds gunstige resultaten werden bereikt doch er nog steeds sprake is van een 
zwerfkattenproblematiek; 
 
Overwegende dat er een nieuwe overeenkomst dient opgemaakt te worden; 
 
Overwegende dat de overeenkomst zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 16 juni 2009 (punt 
13) een vergoeding van 5 euro per maand bevat voor de vangers van zwerfkatten en verwilderde katten; 
 
Overwegende dat het aanbevelenswaardig is om de zich engagerende vrijwilligers te blijven vergoeden; 
 
Gelet op de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger en alle wijzigingen daarvan, houdende 
bepalingen m.b.t. het werken met en vergoeden van vrijwilligers; 
 
Gelet op volgend voorstel van overeenkomst met een vzw of vrijwilligers voor het vangen van katten: 
“Tussen 
de gemeente Berlaar, Markt 1 te 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, burgemeester 
en mevrouw Anja Neels, secretaris enerzijds 
 
en 
 (naam) ……………………………, (adres) ………………………………………., met contactgegevens (tel. / GSM / 
e-mail) ……………………………………… anderzijds, 
 
wordt overeengekomen om samen te werken aan een beheersingsactie uit te voeren voor zwerfkatten en 
verwilderde katten op het grondgebied van de gemeente Berlaar op volgende wijze: 
 
1. er mogen enkel zwerfkatten of verwilderde katten gevangen worden op het openbaar domein van de 

gemeente en dit door middel van een vangkooi geschikt voor katten die voldoet aan diervriendelijke 
voorwaarden; 

 
2. er wordt steeds inspanning gedaan om te verifiëren of de gevangen kat geen huisdier betreft; 
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3. meldingen lopen via de gemeentelijke dienst (milieudienst); meldingen rechtstreeks bij vangers worden eerst 
geverifieerd bij de gemeentelijke dienst (milieudienst); 

 
4. volgens punt 1. gevangen katten worden naar een deelnemende dierenarts gebracht; een lijst van deze 

dierenartsen wordt door de gemeentelijke dienst beschikbaar gesteld; indien geen van deze dierenartsen 
bereikbaar is, brengt men de gevangen katten naar een andere erkende dierenarts in de gemeente Berlaar; 

 
5. behandelde katten worden terug vrijgelaten op de plaats van de vangst; 
 
6. de vanger houdt een overzicht bij van de gevangen katten met vermelding van locatie, aantal en geslacht; op 

regelmatige basis worden deze gegevens aan de gemeentelijke dienst bezorgd; 
 
7. de vanger krijgt een vergoeding van 5 euro per maand waarin hij of zij als vrijwilliger deelnam aan het 

project; 
 
8. per vanger wordt minimaal één vangbak ter beschikking gesteld door de gemeente; 
 
9. het gemeentebestuur verleent met deze overeenkomst het recht aan de vanger om het openbaar domein te 

betreden met het doel de katten te vangen; gemeentepersoneel of politie kan de vangbakken of vangers 
echter verwijderen of toegang tot het openbaar domein ontzeggen indien zij daar reden toe achten; 

 
10. de gemeente bericht de betrokkenen tijdig m.b.t. de beschikbare bedragen in de begroting ter voorkoming 

van een overschrijding ervan; 
 
11. deze overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening en eindigt op 31 december 2014 waarna ze 

stilzwijgend verlengd wordt tenzij één der ondertekenende partijen de overeenkomst beëindigt mits een 
opzegtermijn van 1 maand; de opzeg dient te gebeuren door een eenvoudig schrijven. 

 
Opgesteld in drievoud te Berlaar op ………………………… en door beide partijen ondertekend. 
 
Elke partij erkent hiervan minstens één origineel te hebben ontvangen. 
 
        Voor de gemeente Berlaar 
de heer / mevrouw    de gemeentesecretaris  de burgemeester  
(naam)      Anja Neels   Walter Horemans”; 
 
Overwegende dat voor deze uitgave geëigende kredieten werden ingeschreven op 1419/4312/61309400/0470; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras vraagt toelichting bij de gunstige resultaten waarnaar wordt verwezen in de overwegingen. Hij heeft 
immers vernomen dat er maar budget beschikbaar zou zijn voor één kat per maand. Dat is uiteraard 
onvoldoende, gezien het aantal zwerfkatten in Berlaar. Hij vraagt bovendien met hoeveel vangers dit contract 
wordt afgesloten en hoe het verloop geëvalueerd wordt. Het contract bevat immers een clausule van 
stilzwijgende verlenging. Dat is verstaanbaar wanneer het contract met een vereniging zou worden afgesloten. In 
dat geval zou een vereniging voor continuïteit in de rekrutering moeten zorgen. Maar een stilzwijgende verlenging 
met individuele personen zonder een evaluatiemoment leidt ertoe dat er geen zicht is op het verloop van het 
contract. Volstaat het dat de vanger een bak plaatst om de uitbetaling te krijgen en wat als die bewuste bak dan 
bijvoorbeeld vijf jaar leeg staat? 
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Schepen Ingeborg Van Hoof belooft om de concrete cijfers die hiervoor voorzien zijn in het budget te bezorgen. 
Tot nog toe is er één vanger, een dame die nauw samenwerkt met de gemeentelijke werkliedendienst. Er zijn 
kattenbakken ter beschikking om de katten te vangen. Van 2012 tot 2013 zijn er in totaal 81 katten gesteriliseerd 
of gecastreerd. Gemiddeld is dit ongeveer 50 tot 60 katten per jaar. Er is in ieder geval voldoende budget voor de 
kattenvangers en voor de sterilisatie of castratie van dit aantal katten. Een evaluatiemoment is eveneens 
voorzien. Onze milieuambtenaar bekijkt samen met de vanger twee- tot driemaal per jaar waar de 
probleemzones zich situeren, bijvoorbeeld aan de Doelvelden. 
 
Koen Kerremans merkt op dat dit dossier elk jaar opnieuw aangekaart wordt. Telkens stelt zich de vraag waar het 
bestuur naartoe wil. Dezelfde probleemzones blijven opduiken. Wat zijn de streefdoelen? Gaat dit alles gepaard 
met sensibiliseringsacties? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof stelt dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over de problematiek, maar dit 
garandeert niet dat het gedrag van mensen ook bijgestuurd geraakt. De gemeente pakt het probleem aan, 
waardoor er op dit ogenblik veel minder zwerfkatten zijn dan in het verleden. Met de vanger werd nu specifiek 
afgesproken om zich toe te spitsen op de probleemzones. 
 
Dirk Aras wil nog weten of er wordt gezocht naar andere vrijwilligers om katten te vangen. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dit. De namen van kandidaten mogen altijd worden doorgegeven. 
 
Artikel 1 
Het ontwerp van kattenbeheersingscontract met vangers van zwerfkatten, zijnde een vzw of vrijwilliger, inzake 
het vangen van zwerfkatten of verwilderde katten binnen het kattenbeheersingsproject van de gemeente Berlaar 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De bepalingen van deze overeenkomst treden in voege vanaf de datum van ondertekening. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.  
 
5. Goedkeuring gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar diverse cadeaubonnen uitgeeft o.a. aan jubilarissen; 
 
Overwegende dat het idee gegroeid is om de cadeaubon te moderniseren en uit te geven onder de naam 
“Berlaarbon”; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om de lokale economie in Berlaar te promoten en te bevorderen en dus de 
“Berlaarbon” te verkopen aan het onthaal van het gemeentehuis aan de mensen die erom verzoeken; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om het gebruik van de “Berlaarbon” vast te leggen in een reglement; 
 
Gelet op het voorstel van burgemeester en schepenen ; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Dirk Aras veronderstelde dat dit initiatief kaderde in de herdenking van WO I, toen de mensen met noodgeld 
goederen konden kopen. Maar blijkbaar is dat niet het geval. De Berlaarbon moet de lokale economie helpen 
uitbouwen, wat nogal hoog gegrepen is. Er wordt een zekere beveiliging voorzien in de vorm van een uniek 
nummer, de gemeentestempel en de uitgiftedatum. Wat houdt zo’n uniek nummer in? 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de bonnen verkocht zullen worden aan het onthaal, waar ze een 
nummer krijgen en ook als dusdanig geregistreerd worden. Een en ander heeft te maken met de boekhouding, 
waarin bepaalde posten op een andere manier geboekt moeten worden. De klant zal daar niets van merken. De 
bonnen liggen klaar en kunnen onmiddellijk meegegeven worden. Een bijkomende beveiliging is de stempel van 
de gemeente, die niet iedereen kan zetten. 
 
Schepen Willy Beullens voegt toe dat de bonnen gedrukt worden op een heel specifieke papiersoort, die vrij 
uniek is. Er wordt bovendien geregistreerd wie de bonnen heeft aangekocht. 
 
Dirk Aras vat verder samen dat de bonnen een jaar geldig zijn en dat de handelaars drie maanden de tijd hebben 
om de bonnen in te ruilen. Hij vraagt uitleg bij het reglement, waar dat stelt dat alle handelaars deze bonnen 
moeten aanvaarden. In andere gemeenten gebeurt hierrond een sensibiliseringsactie, wordt er een bevraging 
georganiseerd, maar dat is hier niet het geval. 
 
Burgemeester Walter Horemans stelt dat dit ook in Berlaar zal gebeuren. De medewerking van de zelfstandigen 
zal in de loop van de volgende weken gevraagd worden. In het verleden is dit nooit een probleem geweest. De 
meeste handelaars hebben altijd meegewerkt en de gemeente heeft nog geen signalen gekregen dat dat nu 
anders zou zijn. Alle zelfstandigen worden uitgenodigd om te participeren. De voorzitter van de zelfstandigen 
maakt deel uit van de gemeenteraad en verwacht evenmin problemen. 
 
Koen Kerremans werpt op dat er ook zelfstandigen zijn die geen deel uitmaken van de zelfstandigen vereniging. 
Worden zij hiervan uitgesloten? 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. Alle Berlaarse handelaars kunnen deelnemen. 
 
Koen Kerremans vraagt nog wat er gebeurt met handelaars die niet wensen deel te nemen. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat zij de Berlaarbon dan niet hoeven aan te nemen. Dat was in het verleden ook 
zo. 
 
Koen Kerremans vraagt of er een boekje beschikbaar is, waarin alle deelnemende handelaars worden 
opgesomd. 
 
Schepen Willy Beullens repliceert dat ervan uitgegaan wordt dat alle handelaars zullen participeren. Indien er 
zelfstandigen te kennen geven dat zij niet in dit systeem willen stappen, kan er op de gemeentelijke website een 
lijst worden gepubliceerd met de plekken waar de Berlaarbon kan worden gebruikt. 
 
Dirk Aras wil weten of de bon ook in de horeca kan worden ingeruild. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat de chronologie in dit dossier bizar in elkaar zit. Indien er een aantal 
handelaars niet willen participeren, wordt de gemeente geconfronteerd met bijkomende kosten, zoals het 
publiceren van een lijst van deelnemers. Dat is niet becijferd op dit ogenblik. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat het systeem al vijftien jaar zonder problemen draait in 
de gemeente onder de vorm van een waardebon in briefvorm voor de jubilarissen. Deze formule wordt nu 
gewoon een klein stukje herdacht door bonnen van vijf euro aan te bieden en de mogelijkheid te creëren om de 
bonnen ook aan te kopen via het onthaal. 
 
Dirk Aras voegt nog toe dat de context wel veranderd is ten opzichte van het verleden. Daarom wordt er nu ook 
een reglement voorgelegd. Hij sluit zich aan bij het argument van Koen Kerremans dat een voorafgaande 
bevraging van de handelaars wel aangewezen geweest zou zijn. 
 
Artikel 1 
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Zijn goedkeuring te verlenen aan onderstaand reglement : 
 

Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen 
 

Artikel 1.  Algemeen 
De gemeente Berlaar wil de lokale economie ondersteunen en helpen uitbouwen door het uitgeven en verkopen 
van cadeaubonnen, verder genaamd de Berlaarbon. 
 
De Berlaarbon is een betaalmiddel en heeft een waarde van 5,00 euro. 
 
Artikel 2.  Kenmerken van de Berlaarbon 
 
Elke cadeaubon vermeldt een uniek nummer, de uitgiftedatum en een gemeentestempel. 
 
Elke wijziging aangebracht aan de cadeaubon maakt deze ongeldig. 
 
Artikel 3.  Procedure 
 
De Berlaarbon is te koop aan het onthaal van het gemeentehuis. 
 
De gemeente int het betreffende bedrag.  De bon wordt gedateerd op het moment van de verkoop en is één jaar 
geldig. 
 
De klant kan de Berlaarbon inwisselen bij elke Berlaarse handelaar. 
De handelaars dienen bij aanvaarding de Berlaarbon te controleren op zijn geldigheid. Bij twijfel dient het 
gemeentebestuur gecontacteerd te worden. 
De cadeaubonnen dienen het hele jaar door ontvangen te worden voor alle aangeboden artikelen, dus ook 
tijdens de solden- en eindejaarsperiode. 
 
De Berlaarbon is niet inruilbaar voor geld. 
 
De cadeaubon dient door de handelaar ingeleverd te worden bij het onthaal van de gemeente Berlaar, Markt 1, 
uiterlijk drie maanden na de vervaldatum van de bon. De handelaar ontvangt bij afgifte van de bon een 
ontvangstbewijs. 
 
Vervallen bonnen worden niet aanvaard. 
 
Na de inlevering van de cadeaubonnen stort de gemeentelijke financiële dienst zo snel mogelijk de tegenwaarde 
op het door de handelaar opgegeven rekeningnummer. 
 
Artikel 4.  Toepassingen voor de gemeente 
 
De gemeente Berlaar kan de Berlaarbon gebruiken in het kader van de te verlenen toelagen of voor het geven 
van attenties. 
 
6. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens, Jef Daems, John Steurs, Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, 
Liesbeth Ceulemans en Dirk Aras: 
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6.I. Interpellatie aangaande het sportbeleid in Berlaar en de invulling van het sportterrein Doelvelden 
 
Er wordt een nieuwe sporthal gepland nabij het huidig voetbalveld van de Doelvelden. Wij vragen ons af of een 
dergelijk project in deze financieel moeilijke tijden wel in zijn totaliteit voorrang moet krijgen op andere evenzeer 
noodzakelijke doelstellingen. We zouden bijvoorbeeld kunnen faseren en enkel de meest dringende hiaten qua 
sportinfrastructuur voorrang geven. Alleszins fietsen wij niet zo licht door dit project heen. Tenslotte gaat het om 
veel meer dan louter het neerpoten van een nieuwe hal ergens op de Doelvelden. 
 
De gemeenschappelijke oppositie heeft hieromtrent een reeks vragen die we hieronder telkens kort toelichten: 
 
1. Omtrent het algemeen sportbeleid: 
 
Vanuit de oppositie werden al meermaals vragen gesteld bij de manier waarop het gemeentebestuur omgaat met 
bestaande sportaccommodatie, met het verwerven van sportaccommodatie of het laten teloorgaan ervan, en met 
ruimte voor sport. Het lijkt ons alleszins dat omgaan met sport in Berlaar niet kadert in een afgebakende 
beleidsdoelstelling. Natuurlijk wil ook de volledige oppositie dat er voldoende sportaccommodatie is. Wij willen 
ook dat elke sporter de kans krijgt om zijn of haar geliefde hobby te beoefenen. Sommige sporten, die nochtans 
perfect in een landelijke gemeente als Berlaar kunnen passen, kunnen jammer genoeg nog steeds niet aan bod 
komen in onze gemeente.  
 
Een overzicht van sporten die in Berlaar beoefend worden, vinden we in de samenstelling van de Sportraad. 
Sportbeleid houdt echter niet in zo’n overzicht vast te stellen, maar te overwegen welke ruimte een lokaal bestuur 
voor welke sportactiviteiten wil voorbehouden. Met het nog vrij recente vertrek van enkele ploegen en zelfs 
sporten uit onze gemeente, stelt zich de vraag of het gemeentebestuur reeds de oefening heeft gemaakt op te 
lijsten voor welke sporten onze gemeente momenteel toegankelijk is en voor welke sporten onze gemeente 
ruimte wil en kan scheppen, zowel indoor als outdoor? 
 
Vragen: 
 
a. Meer specifiek gericht op het ruimtelijke aspect 

• Hoe gaan we om met de ruimtelijke indeling van het hele grondgebied? Welke plaats krijgt het 
sportgebeuren? 

• Waar voorziet men op lange termijn ruimte voor sport en hoeveel? 
• Welke visie en beleidsdoelstellingen worden op dat vlak gevolgd? 
• Hoe verhouden recente beslissingen zich ten opzichte van het RSP? 
• Hoe evalueert het gemeentebestuur het huidige ‘ad hoc’ beleid binnen de beleidsdoel stelling sport? Is 

men tevreden over de aankoop van terreinen? 
 
 

b. Werken vanuit een inventarisatie van de behoeften? 
• Is er een inventaris van bestaande sportactiviteiten die verder reikt dan de lijst van de leden van de 

Sportraad? 
• Heeft het gemeentebestuur een inventaris van behoeften binnen de reeds aanwezige sporttakken? 
• Wat is de visie rond het stimuleren van nieuwe sporttakken in onze gemeente? 
• Welk beleid wordt daaromtrent gevoerd? Indien verder wordt gekeken dan de sporten die momenteel 

zichtbaar zijn via de Sportraad, aan welke denkt het gemeentebestuur dan ? Passen die sporten binnen 
de bestaande sportinfrastructuur of dient daarvoor nog ruimte te worden gecreëerd ? Zo ja, op welke 
manier ? 

• Kunnen we inzicht krijgen in de argumenten bij de geformuleerde antwoorden? 
 
 
2. Doelvelden 
 
Zonder een grondig herdenken en hertekenen van de totale infrastructurele invulling van het sportterrein dreigt 
daar al snel een ruimtelijke miskleun, die een hypotheek zal leggen op een toekomstig mogelijkheden binnen het 
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domein. De verenigde oppositie stelt dat men moet afstappen van het inproppen van activiteiten zonder eerst een 
ruimtelijk toekomstbeeld voor de Doelvelden te bepalen. De verenigde oppositie vraagt aandacht voor het 
behoud van de combinatie van sportfunctie en parkfunctie op het domein. We informeren naar een evaluatie over 
de huidige ruimtelijk indeling voor de clubs die er nu aanwezig zijn en stellen bijkomende vragen: 
 
Vragen: 
 
a. Streefdoelen ruimtelijk gebruik? Aandacht voor alle functies. 

• Naar welke verhouding qua oppervlakte streeft het bestuur om een mooi evenwicht te krijgen tussen 
sportfunctie-parkfunctie-sporthal? 

• Hoe zal men de verschillende functies concreet combineren? 
• Hoe schat men de wijziging van het geldende BPA is? 

 
b. Haalbaarheid? 

• Hoe ziet de tijdslijn eruit om de bouw van een nieuwe sporthal op de Doelvelden binnen deze legislatuur 
te realiseren? 

• Kunnen wij inzage krijgen in het financieel plan van dit dossier? 
• Is er een studie gemaakt van de verkeerstechnische consequenties ter hoogte van de Welvaartstraat? 

 
c. Onderhoud? 

• Heeft men een evaluatie gemaakt van de geldende afspraken over het onderhoud van het domein? Wat 
zijn de conclusies? 

• Kan dit onderwerp verwezen worden naar de commissie OW? 
• Is het bestuur bereid om een beheersplan op te stellen rond het onderhoud van het domein, in al z’n 

facetten? 
• Is het bestuur bereid om een grondig debat te voeren over het voorstel van de ver enigde oppositie om 

te streven naar een samenwerking tussen de gemeente (materieel), Natuurpunt (expertise parkfunctie) 
en de sportclubs (expertise sportfunctie)? 

 
d. Sluikstorten is een probleem, ook op de Doelvelden. 

• Heeft het bestuur nog zicht op de toestand ter plaatse? 
• Waarom is de rommel waarvan beloofd werd dat hij zou verdwijnen (na een vroegere interpellatie) nog 

niet opgeruimd? 
• Controleert de gemeente ter plaatse, in functie van de afgesloten contracten? 
• Hoe denkt men om te gaan met het probleem van “anoniem” vuil op het domein? 

 
e. Verantwoordelijkheden? 

• Kunnen we een overzicht krijgen van wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is op het domein 
Doelvelden? 

• Welke contracten, en met welke clubs,zijn er op dit ogenblik van kracht op het domein? 
• Komen er op korte termijn nog clubs bij? 

 
 
3. Contract Lyra 
 
Men zou kunnen vermoeden dat achter de idee van een nieuwe sporthal een weloverwogen en doorgesproken 
beleidsplan schuilt. Niets is echter minder waar. In het kader van de opmaak van het BBC-beleidsplan is dit 
project plots opgedoken. De fracties van de oppositie kwamen dit pas te weten naar aanleiding van de 
begrotingscommissie en dan nog op hun vraag. Op geen enkele manier werd hierover gecommuniceerd, laat 
staan gedebatteerd. 
 
Ons lijkt het logisch dat dergelijke grote projecten ook met de fracties van de oppositie worden besproken. Er 
wordt echter geen rekening gehouden met de mening van de oppositie in dit dossier.  
Omdat de nieuwe sporthal er toch snel gaat komen, hebben wij nog volgende vragen: 
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• Heeft de snelheid van aanpakken te maken met de komst van Lyra? Wij hopen maar dat de nieuwe 
huurders geen voorwaarden stelden? En wat dan na twee of drie jaar? Wat na Lyra? 

• Aan de nieuwe sporthal zou ook een centrale kantine vast hangen. Welke beperkingen qua lokalisatie 
op de Doelvelden brengt dit met zich mee? Hoe gaat dan de samenwerking met SK Berlaar verlopen? 
Wie wordt de nieuwe boek houder die dat uit elkaar gaat houden? 

• Wat met de bestaande sporthallen (Stapveld – Heikant)? 
• Wordt sporthal Stapveld dan afgeschreven? Want er komt toch ook nog de sportzaal van HH van Maria? 

Is dit plots niet teveel van het goede? Of creëert dit ruimte op maat voor Berlaar voor nieuwe initiatieven 
? 

• Waar moeten de kinderen van de toekomstige nieuwe gemeenteschool naartoe als de huidige sporthal 
komt te verdwijnen? (Ons werd in het verleden gewezen op het voordeel van de nabije sporthal!) 

• Lyra is een ploeg die voetbalt in vierde klasse. SK Berlaar voetbalt in derde provinciale. Is de vereiste 
infrastructuur voor deze niveaus op mekaar afgestemd ? Welke eisen stelt een ploeg in vierde klasse 
aan een voetbalveld en aan de noodzakelijke accommodatie ? Beantwoordt de Doelvelden daaraan ? 
Zo niet, wat moet er aangepast worden ? Welke eigen eisen/verwachtingen qua aanpassing heeft Lyra ? 

• Gelieve het contract met Lyra voor te leggen aan de gemeenteraad op de zitting van 18 februari 2014 en 
daar duiding bij te geven cf. de vragen die daarbij op de zitting zullen opduiken. 

 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat deze vragen een ruime materie omvatten, wat in een tijdsbestek van 
één dag onmogelijk is qua opzoekwerk. Hij zegt een globale reactie te zullen formuleren op de aangegeven 
punten, maar niet specifiek op alle aparte onderdelen. 
 
1a) Vanuit de beleidsvisie is er gewerkt aan de uitbreiding van het sportgebeuren in Berlaar. De ruimte 
hiervoor is momenteel vastgesteld op domein Doelvelden, maar de realisatie van dit project zit nog in de 
beginfase en moet verder worden uitgewerkt. Het zoekgebied Liersesteenweg, zoals in het structuurplan voorzien 
wordt, moet worden bekeken op heel lange termijn voor een eventuele uitbreiding. Over de aankoop van de 
voetbalterreinen heerst er tevredenheid. Dit biedt de Berlaarse verenigingen de kans om hun favoriete sport uit te 
oefenen op ons grondgebied. 
 
Dirk Aras wil weten wat er bedoeld wordt met tevredenheid. Welke mogelijkheden creëert de aankoop van die 
voetbalterreinen? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de clubs door de aankoop van de terreinen door de gemeente een 
vorm van rechtszekerheid hebben gekregen. Zij kunnen actief blijven op hun terreinen, kunnen hun infrastructuur 
daar uitbouwen en kunnen aanwezig blijven op Berlaars grondgebied. 
 
Jef Daems vraagt of er plannen zijn rond het verbeteren of het uitbreiden van de structuur op de Liersesteenweg. 
 
Schepen Eddy Verstappen geeft aan dat dit op termijn nodig zal zijn. Maar voorlopig werd dit nog niet in het 
budget voorzien. 
 
Koen Kerremans vraagt zich af of het aanbieden van rechtszekerheid aan de sportclubs een kerntaak voor de 
gemeente is. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Indien de mogelijkheid zich voordoet tenminste. Voor de clubs die 
momenteel in Berlaar gevestigd zijn, voldoen we aan alle noodzakelijke accommodatie. 
 
Dirk Aras argumenteert dat het bieden van rechtszekerheid heeft geleid tot een verenging van de sporttakken. 
Het gaat voornamelijk of zelfs uitsluitend over voetbal. In het structuurplan was het de bedoeling om te komen tot 
een herlocalisatie of zelfs clusteren van terreinen. Hiervan is nu geen sprake meer. 
 
Schepen Eddy Verstappen betwijfelt of er ooit een intentie is geweest tot clusteren van terreinen. 
 
Koen Kerremans vindt het een interessante denkpiste om goede terreinen aan te kopen en zodanig in te richten 
dat ze door meerdere clubs kunnen worden gebruikt. Maar in Berlaar wordt er een versnipperd beleid gevoerd op 
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maat van de cliënt in die zin dat elke club hier haar rechten kan doen gelden bij de gemeente. Hij is bezorgd over 
het feit dat het zoekgebied Liersesteenweg verwezen wordt naar de heel lange termijn. Dit kaderde nochtans in 
een oplossing voor een mobiliteitsprobleem, namelijk dat van het vrachtvervoer. 
 
Schepen Eddy Verstappen legt uit dat dit ooit een optie was tijdens de eerste fase van die besprekingen. Maar 
door de aanleg van het stationsplein heeft dit een heel andere wending gekregen. Dit is niet geschikt voor groot 
verkeer. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat visies kunnen en mogen wijzigen. 
 
Koen Kerremans betwijfelt of dat nog opportuun is na alle overlegrondes die er voor het ruimtelijk structuurplan 
zijn geweest. Dan wordt participatie niet ernstig genomen. 
 
Burgemeester Walter Horemans werpt op dat dit argument nergens naar boven is gekomen tijdens de heraanleg 
van het stationsplein. Er werd toen nooit gevraagd wat er met de vrachtwagens zou gebeuren. 
 
Koen Kerremans antwoordt dat het probleem van het vrachtwagenverkeer in de Stationsstraat blijft bestaan. Er 
zou een bypass worden gemaakt langs het spoor, maar deze piste loopt duidelijk dood. 
 
Dirk Aras wil nog weten hoe het zoekgebied, zij het dan op lange termijn, verbonden is met de hele problematiek. 
Wat is eigenlijk de visie hierrond? 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat binnen het ruimtelijk structuurplan alleen het zoekgebied achter de 
Liersesteenweg (achter de tennis) is voorzien. Er wordt niet overwogen om uit te wijken naar een ander 
zoekgebied. Hij vervolgt zijn betoog met het antwoord op: 
 
1b) 24 van de 39 bestaande sportverenigingen hebben zich aangesloten bij de sportraad. Hiervan zijn er 28 
officieel erkend. Natuurlijk zijn er op Berlaars grondgebied nog een aantal verenigingen die zich niet wensen aan 
te sluiten, maar het staat hen steeds vrij om een aanvraag in te dienen. Een specifieke behoefte-inventaris is niet 
aanwezig, omdat er niet direct vraag is naar een of andere activiteit. 
 
Dirk Aras verduidelijkt dat het niet onmiddellijk gaat om vragen over activiteiten. Het gaat om de behoeften binnen 
de bestaande clubs. Dat is aanbodgericht, niet vraaggericht. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat de huidige sporthal een uitbreiding niet aankan. Daarom wordt er ook 
verwezen naar de nieuwe locatie Doelvelden. Indien de nood zich voordoet, stellen wij alles in het werk om 
oplossingen te zoeken voor andere sporttakken (bijvoorbeeld duivenlokaal). Voor verdere vragen is de 
sportfunctionaris steeds bereid om bijkomende informatie te verstrekken. 
 
Dirk Aras zegt dat de vraag naar behoeften herinneringen oproept aan het sportbeleidsplan. Wat vooral bijblijft, is 
het feit dat er veel te weinig aanbodgericht is gewerkt. Er moet uit de verenigingen gehaald worden wat de 
behoeften zijn. Men hoeft niet te wachten tot een vereniging zelf behoeften aankaart. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit in de praktijk wel gebeurt. Als een vereniging iets nodig heeft, wordt 
dat ook aangekaart bij de gemeente. 
 
Dirk Aras wil weten waarvoor het budget voor sportondersteuning dient, wanneer de behoeften niet gekend zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat het budget voor sportondersteuning gebruikt wordt voor een waaier van 
activiteiten, onder meer jeugdsportdagen, vakantiekampen en dergelijke. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente een behoeftestudie zal maken op het ogenblik dat de 
plannen voor het bouwen van een nieuwe sporthal concreter worden. Daarnaast is er de nieuwe sporthal van de 
zusters, die eerst gebouwd zal worden. Op dat moment zal er bekeken worden welke behoeften er qua sport 
bestaan. 
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Koen Kerremans peilt naar de visie die hieraan ten grondslag ligt. Ook in het verleden zijn er sporthallen 
gebouwd. Indien de gemeente blijft uitgaan van het idee dat er geen vragen worden gesteld of dat er geen 
behoefte bestaat, blijven we dezelfde fouten maken. Het is de taak van een bestuur om niet alleen te doen wat 
noodzakelijk is en om brandjes te blussen, maar ook om initiatieven te nemen om zoveel mogelijk mensen aan 
het sporten te krijgen. Er zijn wel degelijk groepen in de gemeente die zitten te wachten op infrastructuur. Er zou 
bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of er behoefte is aan een zwembad, aan atletiekpistes, …De kiemen 
liggen er; het is aan het bestuur om de mogelijkheid te creëren om die kiemen tot rijping te laten komen. We 
moeten ons afvragen welke sportgemeente we over tien of twintig jaar willen zijn. Daar gaat het om. Wat er nu 
gebeurt, is louter een afwachtend beleid. 
 
Burgemeester Walter Horemans gaat hierop in door te stellen dat het bestuur deze problematiek onderkent en 
om die reden ook geld heeft ingeschreven in de meerjarenplanning. 
 
Schepen Eddy Verstappen geeft onderstaand antwoord op het volgende punt: 
 
2a) Over dit punt is het antwoord kort. Alles zit nog in de beginfase; de uitvoering en ontwerpfase zullen deel 
uitmaken van een onderzoek: hoe het complex eruit moet zien, hoe groot het moet worden, welke infrastructuur 
aanwezig zal zijn, … Op dit ogenblik is er nog niet meer bekend. Alleen staat vast dat wanneer ’t Stapveld 
verdwijnt, er een alternatief geboden moet worden dat ruim genoeg is om alles op te vangen. 
 
Dirk Aras zegt dat het verder gaat dan dat. Het domein moet ruimtelijk herzien worden, daar is toch consensus 
over. Het volstaat niet om te focussen op wat er nu bestaat om dat opnieuw in te planten. Dat zou een hypotheek 
leggen op de toekomstige mogelijkheden van het terrein. 
 
Schepen Eddy Verstappen vervolgt zijn toelichting: 
 
2b) In BBC is terug te vinden dat er in 2016 een bedrag ingeschreven staat voor de realisatie en in 2015 de 
erelonen. Een toename van verkeer zal waarschijnlijk weinig impact hebben op de verkeerssituatie in de 
Welvaartstraat, aangezien men zowel via Hellegatstraat als Hemelshoek en Welvaartstraat kan ontsluiten. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat ook dit aspect, namelijk een verkeerstechnisch plan, mee wordt 
genomen in de studieronde die de bouw van de nieuwe sporthal vooraf gaat. 
 
Koen Kerremans herhaalt zijn vraag naar een tijdslijn. Hoe zit het met de aanvragen, hoe zal het ruimtelijk 
uitvoeringsplan eruit zien? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan nodig is, aangezien het om een BPA 
gaat. Dit zal vermoedelijk geen probleem opleveren. De tijdslijn is wat er opgenomen is in BBC. 
 
Koen Kerremans peilt naar het financiële plan. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de cijfers die opgenomen zijn in de meerjarenplanning gebaseerd zijn op 
de noodzakelijke oppervlakte. Dat is richtinggevend. Hij gaat verder met het volgende onderdeel: 
 
2c) Het onderhoud is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige legislatuur. SK Berlaar staat in voor het 
volledige onderhoud. De gemeente heeft contractueel voorzien om tweemaal per jaar te ondersteunen. Het 
gedeelte van Dakota wordt door deze mensen zelf onderhouden. 
 
Koen Kerremans vraagt wie het toezicht uitoefent op dit onderhoud. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit volledig de verantwoordelijkheid van SK Berlaar is. 
 
Koen Kerremans verbaast zich erover dat de gemeente niet bezig is met de toestand van het domein. Het blijft 
eigendom van de gemeente. 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de halfjaarlijkse ondersteuning hiervoor bestemd is. Bovendien wordt er 
ook nog assistentie op vraag verleend. 
 
Koen Kerremans vraagt of de afspraken die via het contract met SK Berlaar gemaakt zijn ook worden nageleefd. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. 
 
Koen Kerremans wil het probleem van het onderhoud graag op de agenda zetten van de commissie openbare 
werken. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dit toe. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht verder toe: 
 
2d)  Het groenafval ter plaatse wordt regelmatig verwijderd; het zwerfvuil vormt inderdaad een probleem, 
zoals ook op meerdere plaatsen in Berlaar. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof pikt hierop in door te vertellen dat er peters en meters gevraagd zullen worden voor 
elke straat in Berlaar. Het gaat om mensen die zich aanbieden om een bepaalde plek proper en afvalvrij te 
houden. Dat project zal opgestart worden in de maand maart. Zij roept de gemeenteraadsleden op om deel te 
nemen. 
 
Jef Daems vraagt of het klopt dat Dakota nog niet beschikt over riolering en een sceptische put. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de aanvragen gebeurd zijn. De gemeente zal hiervoor de graafwerken 
uitvoeren. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat het groenonderhoud een groot probleem is op de Doelvelden. De 
natuurwaarde die ter plaatse ontstaan was, wordt teniet gedaan doordat met de kettingzaag alles zo kort mogelijk 
wordt gehouden. Hierdoor schiet het onkruid terug omhoog. In dit bestuur gaat men uit van de visie dat er een 
keuze moet worden gemaakt tussen sport of groen. Dat is niet correct: sport is in het groen ontstaan. Dat moet 
hand in hand gaan. In veel gemeenten wordt de perfecte combinatie tussen deze twee gemaakt. Al jarenlang is 
er het voorstel om mee te helpen aan het onderhoud via Natuurpunt. Dat is veel minder werk op lange termijn en 
levert een hogere natuurwaarde op. Waarom wordt er op dit aanbod niet ingegaan? 
 
Burgemeester Walter Horemans zal de voorzitter van de club op de hoogte brengen van dit aanbod. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat de gemeente hierin een coördinerende rol moet spelen. 
 
Dirk Aras voegt toe dat SK Berlaar toch niet zelf beslist over de aard van de beplanting. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. SK Berlaar staat in voor het onderhoud en tracht 
dit zo goed mogelijk te doen. In het verleden is het probleem veel groter geweest. 
 
Koen Kerremans vraagt of het bestuur bereid is om een beheersplan op te stellen voor het onderhoud van het 
domein in al zijn facetten. Daarnaast wil hij weten of er een debat kan worden gevoerd over het voorstel van de 
verenigde oppositie om te streven naar een samenwerking tussen de gemeente (voor materieel en mankracht), 
Natuurpunt (voor de expertise rond parkfunctie en mankracht) en de sportclubs. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft erover na te denken. 
 
Schepen Eddy Verstappen vervolgt zijn betoog: 
 



 15 

2 e) Zoals reeds eerder vermeld is SK Berlaar verantwoordelijk over het domein met uitzondering van het 
deel Dakota. De huidige contracten zijn dan ook in die zin afgesloten.  
 
Koen Kerremans merkt op dat de gemeente als eigenaar nog steeds verantwoordelijk blijft, ook al werd er een 
contract afgesloten. 
 
Burgemeester Walter Horemans is zich hiervan bewust. De gemeente biedt meer ondersteuning dan contractueel 
vastgelegd. Bij meldingen wordt ter plaatse gegaan en indien nodig hulp geboden. 
 
Schepen Eddy Verstappen geeft volgende toelichting bij de komst van Lyra: 
 
3a) De komst van Lyra was pas bekend na de opmaak van de BBC doelstellingen, dus had geen invloed op 
onze aanpak. Voor verdere gegevens omtrent de nieuwe sporthal wordt er verwezen naar het hogerstaande 
antwoord. Alles zit nog maar in beginfase. Zodra het project klaar is, zal ‘t Stapveld afgebroken worden. De 
nieuwe sporthal van IHHvM staat hier compleet los van. Het kan alleen maar een meerwaarde zijn dat er 
voldoende terreinen beschikbaar zullen zijn voor alle clubs. Onze schoolgaande kinderen hebben in hun nieuwe 
locatie ruimte genoeg om te sporten; de nieuwe turnzaal is hier volledig voor aangepast. Als het stadion destijds 
de allure had om uitgerust te zijn voor tweede klasse voetbal zal het nu ook zeker voldoen. De overeenkomst SK 
Berlaar – Lyra is een overeenkomst tussen beide clubs. De gemeente heeft alleen de controle uitgevoerd dat er 
geen tegenstrijdigheden in het contract stonden. 
 
Jef Daems wil weten of er huur wordt betaald door Lyra. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er aan de gemeente geen huur wordt betaald door Lyra. Beide 
clubs waren vragende partij. Lyra zal SK Berlaar helpen bij het onderhoud van het gebouw en eventueel van het 
groen. Dit gaat echter om onderlinge afspraken. 
 
Jef Daems vraagt wat er met de overeenkomst met SK Berlaar gebeurt indien de twee clubs zouden 
samensmelten tot één grote club. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat te zullen bekijken als dat gegeven zich voordoet. De 
samenwerking tussen Lyra en SK Berlaar kan heel positief zijn; beide clubs kunnen er beter van worden. 
 
Koen Kerremans vraagt om het contract tussen de gemeente en SK Berlaar te kunnen consulteren. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit te zullen bezorgen. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
6.II. Trage wegen in samenwerking met Igemo, een stand van zaken 
 
in het kader van een Europees project rond kerkwegen werd door het bestuur van de vorige legislatuur 
overgegaan tot een samenwerking tussen de gemeente Berlaar en Igemo. Er werden toe meerdere –soms 
verplichte- stappen gezet om concreet over te kunnen gaan tot het daadwerkelijk openstellen van trage wegen. 
Streefdoel was 4 km trage weg te halen tegen het einde van de legislatuur. Ondertussen zijn er enkele kleine 
trajecten gerealiseerd maar naar onze informatie niet voldoende. Omdat Groen consequent voorstander is van 
meer nuttige trage wegen en omdat we weet hebben van enkele niet uitgevoerde trajecten, vragen wij antwoord 
op volgende vragen:  
1. Hoe ziet het huidige plan eruit van geselecteerde en dus uit te voeren trajecten? Kunnen wij een aangepast 

plan krijgen?  
2. Waar liggen de verschillen met het officieel gecommuniceerde plan van 2011-2012?  
3. Waarom krijgen sommige trajecten geen vervolg, ondanks de reeds ver gevorderde staat van overleg? 

(Fertlarelei, Pastorijstraat-constant Verhulststraat, andere…)  
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4. Zit het stuk fietsweg achter het H.Hartinstituut mee in het project van de trage wegen?  
5. En zo ja, wat zijn de afspraken met de betrokken partijen?  
6. Welke compenserende beloftes werden er gedaan aan de betrokken partijen (eigenaars of gebruikers van 

gronden) van elk uitgevoerd of lopend project?  
7. Zijn alle financiële consequenties in kaart gebracht? Met andere woorden willen we weten hoeveel elke 

gerealiseerde trage weg effectief heeft gekost of zal kosten aan de gemeente, compensaties meegerekend.  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof behandelt dit punt samen met punt 6.XIII. Ze belooft het gevraagde cijfermateriaal 
later te bezorgen. 
 
Dirk Aras licht toe dat hij dit punt geagendeerd heeft tijdens de gemeenteraad, omdat hij op een eerder gestelde 
schriftelijke vraag niet binnen de voorziene termijn een antwoord heeft gekregen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de planning die vooropgesteld was voor een groot gedeelte is gehaald. 
Ze schetst een stand van zaken van de verbindingen: 
 
- Verbinding Fertlarelei is voorlopig niet weerhouden, wat niet betekent dat ze in de toekomst niet zal worden 
gerealiseerd.  Waterwegen en Zeekanaal kan geen toestemming verlenen voor het plaatsen van een trap op de 
Netedijk. Zij stellen voor de bestaande doorsteek naar de Netedijk ter hoogte van de naastliggende Tulpenstraat 
te gebruiken. Er zal met hen nogmaals een gesprek aangeknoopt worden. 
 
- Verbinding Netekant – Netedijk is gerealiseerd. 
 
- Voor de verbinding Tulpenstraat-Alpenroosstraat kan één eigenaar zich niet akkoord verklaren met de aanleg 
van een nieuwe (fiets)verbinding. Dit ligt momenteel dus stil, maar dat betekent niet dat er hiervoor geen verdere 
inspanningen zullen gebeuren, aangezien het om een goede realisatie zou gaan.  
 
- Voor Venushoek – Melkouwen is er een akkoord met de eigenaar. De uitvoering is lopende en de eerste 
werken zijn momenteel bezig. 
 
- In het dossier Broekweg – Ezenhoek is er met de meeste eigenaars een akkoord, behalve met één eigenaar. 
Die blijft dwars liggen en stelt eisen waarop we niet kunnen ingaan. Hij tekent telkens terug beroep aan tijdens 
het openbaar onderzoek bij de provincie. De vergunning is geschorst en is nog steeds in behandeling bij de 
provincie. Daarom duurt het ook zo lang en dat is meteen ook de reden waarom er geen concrete cijfers 
doorgegeven kunnen worden. Dit is een onderdeel van onze samenwerkingsovereenkomst met Igemo, die eind 
juni afloopt. Tegen dat moment wil de gemeente zoveel mogelijk gerealiseerd hebben. De betrokken eigenaar zal 
nu een aangetekend schrijven krijgen van de gemeente, omdat we zo snel mogelijk opnieuw overleg willen 
opstarten. 
 
- Voor de verbinding Broekelst is er overleg gepleegd met Natuurpunt en de betrokken landbouwer. Er kan 
echter geen vergelijk gevonden worden over het tracé van de weg, waardoor het project stil ligt. 
 
- De verbinding Gestel dorp – Netedijk is gerealiseerd. 
 
- Voor de verbinding Hertstraat is de juridische procedure nog steeds lopende. Dat is al jaren het geval. Ook 
recent werd er opnieuw beroep aangetekend. Daardoor kan de aanleg op het terrein voorlopig niet gerealiseerd 
worden. 
 
- Als alternatief was er de verbinding Pastorijstraat – Constant Verhulsstraat. Dit is een PDPO-project waarvoor 
we subsidies kunnen krijgen voor de uitvoering. Er is een principieel akkoord met IGEMO onder voorbehoud van 
het verkrijgen van de vergunning. In december 2013 zijn de plannen opgemaakt. Er was nog een bijkomende 
vraag van de zusters over aanpassing van het traject, er is een overleg geweest met de betrokken landbouwer en 
de plannen zijn daarop nog aangepast. De vergunning is inmiddels behandeld in het college en doorgestuurd 
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naar de provincie. Igemo heeft hiervoor een bestek uitgewerkt, maar de prijsvraag kan pas worden uitgestuurd 
als de vergunning rond is. Het volgende overleg is gepland in de komende weken. 
 
De cijfers zullen dus nog worden doorgestuurd, maar finaal zijn die nog niet. Ze geven uiteraard wel een stand 
van zaken. 
 
Dirk Aras wil weten over hoeveel kilometer het nu eigenlijk in totaliteit gaat. Blijkbaar zijn er verschillende getallen 
in omloop. Oorspronkelijk ging het om vier kilometer, maar er werd in de gemeenteraad later een uitbreiding 
goedgekeurd, zodat het in totaal om meer dan vijf kilometer gaat. Hij vraagt een document waaruit het exacte 
aantal kilometer blijkt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit bezorgen. 
 
 
6.III. Berlaar bruist? Circus buist!  
 
Er is iets aan de hand in onze gemeente. In deze gemeente waar de burgemeester desnoods het nemen van 
bruistabletten wil verplichten, waar aanzienlijke sommen geld worden gestoken in oude dorpskernen, waar zelfs 
middeleeuwse steekspelen de harten van menig jonkvrouw en jonkman sneller doen slaan, waar Kempens 
erfgoed vele supporters telt, waar kermis, pens en zang hand in hand gaan en waar het zicht op het mooiste 
marktplein van de provincie moet wijken voor wekelijkse zomerse decibelpret, net in die gemeente is er geen 
plaats meer voor die oude, wat nostalgische vorm van entertainment. Wij zijn nieuwsgierig naar de beleidslijn die, 
bij het beslissen van zoveel weigeringen (zie bijlage), de richting aangeeft.  
 
Duiding:  
 
Groen is er van overtuigd dat circus een waardevolle toevoeging kan zijn voor het gemeentelijk cultuurbeleid. Het 
is duidelijk dat mensen met een culturele bagage beter in staat zijn om te functioneren in onze maatschappij. 
Onze gemeente doet reeds waardevolle inspanningen om iedereen met een of andere vorm van cultuur in 
aanraking te brengen. Wel, circus is de meest democratische vorm van cultuur en erfgoed. Waar kunnen mensen 
beter met cultuur in aanraking komen dan in een circus? Mensen uit alle lagen van de bevolking, met 
verschillende culturele achtergronden en van alle leeftijden krijgen er de kans om samen te genieten van een 
warme voorstelling. Tot onze spijt echter niet in Berlaar. Daarom vragen wij antwoord op volgende vragen:  
 
1. Om welke reden worden alle aanvragen onmiddellijk en zonder motivering afgewezen?  
2. Welke beleidslijn volgt men?  
3. Is het bestuur bereid om een circusbeleid uit te werken, zodat circussen opnieuw welkom zijn in Berlaar?  
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat Berlaar niet echt wakker ligt van circussen. Dat is gebleken in 
2006, toen er een circus geplaatst werd in de Smidstraat, waarvoor amper belangstelling was. Daarnaast zijn er 
heel wat problemen geweest. Er waren klachten over verwaarlozing van dieren, er waren parkeerproblemen, er 
werd een gigantische afvalhoop achtergelaten, … Het bestuur heeft dus slechte ervaringen met circus. Daarom 
werd de boot wat afgehouden. Ook de locatie is wat problematisch. Op de markt kunnen we een circus niet 
zetten, omdat dat problemen met de middenstand zou geven. Misschien moeten we op zoek naar een goede 
locatie, mogelijk de sporthal. Vooraleer we een circus toestemming geven, zal het bestuur alleszins in de 
buurgemeenten polsen welke ervaringen zij hebben met dat circus. Intussen zijn er diverse circusformules die 
naar de scholen toestappen en die heel veel succes kennen. Ook dat is een mogelijkheid in de toekomst. 
Alleszins zullen de aanvragen voor circussen in de toekomst zorgvuldig behandeld worden. 
 
 
6.IV. Riolering op grondgebied Berlaar, een stand van zaken 
 
Vorige legislatuur werd een inventaris opgemaakt van de toestand van onze riolen en van de te voorzien werken. 
Door de toenmalige meerderheid werd PIDPA aangeduid als vaste partner. De kosten die toen verbonden 
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werden aan het hele project liepen in de tientallen mio Euro’s. Ondertussen is het verdacht stil geworden rond dit 
onderwerp. Gezien het belang van dit dossier vragen wij antwoord op volgende vragen:  
 
1. Wat is de stand van zaken in de voortgang van de uit te voeren werken zowel wat onderhoud als nieuw aan te 
leggen trajecten betreft?  
2. Welke termijnen heeft het bestuur samen met Pidpa vastgesteld voor het vervolg van het traject?  
3. Hoe staat het met de IBA’s?  
4. Hoe evalueert het bestuur de samenwerking met Pidpa en wat zijn de conclusies?  
 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat de rioleringsdossiers wat betreft de financiering afhankelijk zijn van de 
susidiëring door VMM. In het kader hiervan werden in 2012 de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen door Pidpa 
in samenwerking met de gemeente opgemaakt en aan VMM overgemaakt, waarna een eerste voorstel tot 
prioritering in 2013 vanuit VMM aan Pidpa en de gemeente werd bezorgd. Deze prioritering werd in de loop van 
2013 grondig bekeken en de opmerkingen hierop werden aan VMM overgemaakt. Echter dient dit beschouwd te 
worden als voorbereiding op het openbaar onderzoek wat voorzien is in de loop van 2014. Voor de gemeente 
Berlaar werden in de voorbije jaren reeds voor meerdere projecten projectfiches ingediend: 
- Melkouwen (Hellestraat, Varenweg, Heestenweg, Sparrenweg en Broekweg) 
- Pastorijstraat en omgeving (Markt, Ballaarweg, Pastorijstraat) 
- Kegelstraat en Heikanthof (ter voorbereiding op het bovengemeentelijke tracé doorheen de 
Aarschotsebaan en de Hemelshoek) 
- Gestel 
- Ezenhoek en Itegembaan (ter voorbereiding op het bovengemeentelijke tracé doorheen de Itegembaan 
naar de bestaande collector in de Bosstraat) 
- Hertstraat 
Deze dossiers werden in samenspraak met de gemeente opgestart en de aanvraag voor subsidiëring werd aan 
VMM overgemaakt. VMM heeft al deze projectaanvragen correct en volledig bevonden, waardoor ze voor 
subsidie in aanmerking komen en dus kunnen worden opgedragen op een gemeentelijk investeringsprogramma. 
Voor de dossiers ‘Kegelstraat en Heikanthof’, ‘Ezenhoek en Itegembaan’ en ‘Hertstraat’ werd door VMM het 
voorbehoud geformuleerd dat deze in aanmerking komen voor het opdragen op een gemeentelijk 
investeringsprogramma van zodra het technisch plan van het bovengemeentelijke project is goedgekeurd. Wat 
betreft het verloop van het traject in het kader van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen wordt het openbaar 
onderzoek verwacht tegen het najaar van 2014. Het traject ‘Kegelstraat en Heikanthof’ is prioritair en loopt samen 
met de aanleg van het fietspad op de N10. Wat betreft de IBA's dienen deze met prioriteringsklasse 1 tegen 2017 
geplaatst te zijn, wat voor de gemeente Berlaar momenteel reeds het geval is. Deze week is Pidpa volop bezig 
met het reinigen van de straatkolken. Bij het instappen in Hidrorio waren er zeker nog kinderziektes, vooral waar 
het het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plaatsen betrof. Op dit ogenblik verloopt de samenwerking 
echter heel vlot. Wekelijks is er een briefing om de werken en meldingen te overlopen en de problemen aan te 
pakken. Dat werkt in de praktijk; ook dringende problemen worden snel en efficiënt aangepakt. De ruiming van de 
grachten gebeurt grondig en wordt goed opgevolgd. 
 
Koen Kerremans refereert naar de inventaris die tijdens de vorige legislatuur is gemaakt op het vlak van 
behoeften rond het rioleringsstelsel. Toen werden er serieuze bedragen genoemd van ongeveer 34 miljoen euro. 
 
Volgens schepen Stefaan Lambrechts klopt dat niet. De bedragen in kwestie dateren van een hele periode 
geleden en werden nog in Belgische frank uitgedrukt. Voor 100% riolering bedroeg de prijs ongeveer 33 miljoen 
Belgische frank. Maar intussen zijn er IBA’s en dergelijke, waardoor 100% riolering achterhaald is. 
 
Koen Kerremans wil weten wat er in de meerjarenplanning qua riolering werd opgenomen. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat we afhankelijk zijn van VMM voor de subsidiëring. Pas op het einde van dit 
jaar weten we concreter wat de plannen zullen zijn. 
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Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat dit ook afhankelijk is van de doelstelling. Indien we de zaken 
grondiger willen aanpakken en bijvoorbeeld tegelijk een fietspad willen vernieuwen, gaat het om andere 
bedragen. Er is een budget om investeringen te doen, maar voor de concrete cijfers zijn we afhankelijk van VMM. 
 
Koen Kerremans wil weten of Ezenhoek en Itegembaan ook in de aanvragen zitten. 
 
Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat. Dat project zit zelfs redelijk goed, omdat de staat van de Itegembaan te 
wensen overlaat. Hetzelfde geldt voor de Hertstraat. Hiervoor heeft de gemeente eveneens aangedrongen om 
dat hoger op de rol te zetten. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat VMM bekijkt om hoeveel aansluitingspunten het gaat. Bij lange straten 
met betrekkelijk weinig huizen geeft dat een scheefgetrokken beeld, waardoor het voor VMM een lagere prioriteit 
krijgt. 
 
Koen Kerremans vraagt naar het aantal IBA’s. Zijn er nog steeds 125 nodig op het grondgebied van Berlaar? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat dat niet het geval is. Het zijn er minder. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er een herclustering is gebeurd. Er wordt meer gewerkt met 
drukpersleidingen, waardoor het aantal gereduceerd is. 
 
Burgemeester Walter Horemans concludeert dat er een aantal projectfiches opgemaakt werden. Die zitten 
intussen in een gunstig gesternte. Een aantal gemeenten hebben investeringen geschrapt, waardoor de kans 
bestaat dat onze projecten naar voor kunnen schuiven. Er is geld voor bepaalde projecten voorzien, bijvoorbeeld 
de Pastorijstraat en de kerkomgeving. Indien er nog andere zaken naar boven zouden komen, zullen we naar 
aanleiding van de opmaak van het volgende budget de planning moeten herbekijken en eventueel andere 
prioriteiten moeten stellen. Dat zou het geval kunnen zijn voor de Itegembaan. 
 
 
6.V. Opslag baggerspecie in de Smidstraat 
 
Een milieumelding, te lezen in een recent collegeverslag heeft onze aandacht getrokken. Het betrof een melding 
van slipopslag in de Smidstraat. Bij navraag blijkt dat er verschillende spelers bij betrokken zijn. Ook is er sprake 
van opslag van niet geïdentificeerd slip. 
 
De milieuwetgeving rond het opslaan en verwerken van slib uit grachten en waterlopen, is streng. Dat is normaal 
omdat slib en baggerspecie een erg hoge risicograad hebben op mogelijke aanwezige ernstige vervuiling. We 
spreken dan over de meest giftige en zelfs voor de mens bedreigende vormen van vervuiling. Bodemslib is als 
het ware een geheugen waarin restanten van alle historische en recente vervuiling opgeslagen zit. Redenen te 
over om heel zorgvuldig om te springen deze materie en erop toe te zien dat tenminste de wetgeving terzake 
wordt nageleefd. Daarom vragen wij antwoord op volgende vragen:  
 
1. Wie zijn de betrokken partijen?  
2. Waar komt het slib vandaan? (gedetailleerd tot plaatsnaam van de grachten en/of waterlopen)  
3. Hoe en wanneer werd het slib gecontroleerd? (graag inzage in alle attesten)  
4. Wanneer werd het slib gewonnen en ter plaatse opgeslagen?  
5. Hoelang blijft het slib ter plaatse? (geldende procedures…)  
6. Waar gaat het slib naartoe?  
7. Waar komt het niet geïdentificeerde slib vandaan? Is dit gecontroleerd op vervuiling? (attesten…)  
8. Wie kan verantwoordelijk gesteld worden voor de aanwezigheid van dit niet geïdentificeerd slib?  
9. Welke procedure wordt er verder gevolgd met betrekking tot dit niet geïdentificeerd slib?  
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Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het uiteraard belangrijk is om duidelijk te identificeren vanwaar het slib 
afkomstig is. De gemeente heeft in het verleden altijd zeer stipt nagekeken dat de bemonstering van het slib 
correct verliep en de afvoer ervan georganiseerd zoals vooropgesteld wordt. Het feit dat Pidpa deze materie nu 
behartigt in Berlaar, maakt het niet minder belangrijk. Het bedoelde terrein in de Smidstraat werd door de 
onderaannemer ABOG nv in gebruik genomen voor de opslag van slib afkomstig van de ruimingsbeurt in 2013. 
Dit slib is enkel en alleen afkomstig uit Berlaar uit de grachten binnen de zones 1, 5, 6, 9, 10 en 11 van het 
grachtenplan. Die zones werden bemonsterd op 23 maart 2011 conform de door Ovam goedgekeurde 
bemonsteringsstrategie. Op basis van deze resultaten werden de nodige verwerkingsattesten bekomen. Deze 
attesten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar en zijn geldig tot 12 december 2016. Wanneer nodig worden 
deze attesten vernieuwd, zodat wij continu beschikken over geldige verwerkingsattesten. De ruimingsbeurt van 
2013 voor de gemeente Berlaar vond plaats in oktober, november en december 2013. Wat betreft de termijn van 
stockage dient het slib ter plaatse te blijven tot dit voldoende is uitgedroogd, waarna het afgevoerd kan worden. 
Om dit proces te versnellen wordt het slib op regelmatige tijden omgekeerd; dit om de droogtijd tot een minimum 
te beperken. Het slib is van categorie II, wat concreet wil zeggen dat dit slib bestemd is voor vrij hergebruik 
binnen bestemmingsklasse II tot V. Dat is een ruime toepassing, gaande van agrarisch gebied, landelijk gebied 
met toeristische waarde, parkgebied, woongebied, woonuitbreidingsgebied tot recreatiegebied en 
industriegebied. Dit slib hoeft dus niet verbrand te worden. Op 11 februari 2014 werden er bijkomende stalen 
genomen van het slib dat door ABOG gestockeerd werd op het terrein in de Smidstraat. De resultaten van deze 
stalen zullen deze week bekend zijn. Het probleem is evenwel dat een gedeelte van het slib in de Smidstraat 
afkomstig is van een andere aannemer, die niets met Pidpa te maken heeft en waarvan Pidpa niets afweet. De 
gemeente is nu samen met Pidpa aan het bekijken waar dat slib vandaan komt. Blijkbaar heeft deze aannemer 
een overeenkomst met de eigenaar van de grond, maar verdere informatie is nog niet bekend. Zodra het bestuur 
hier meer over weet, zal dit meegedeeld worden. Er is nu volop een procedure aan de gang ter identificatie van 
dit onbekende slib. 
 
Koen Kerremans vraagt of deze procedure een officiële procedure is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de milieudienst via mail contact heeft opgenomen met Pidpa, waarna 
het onderzoek is opgestart. 
 
Koen Kerremans wil weten of er een pv werd opgesteld. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit navragen. Er moet eerst worden vastgesteld waar het slib vandaan komt. 
 
John Steurs suggereert om de vraag aan de eigenaar van de grond te stellen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat dit reeds gebeurd is. Het onderzoek loopt nu. 
 
Koen Kerremans argumenteert dat het gaat om een overtreding, zodat er steeds een pv opgesteld kan worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit aan de milieuambtenaar vragen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de milieudienst op de hoogte is. Er werden reeds eerder signalen 
hieromtrent gegeven. 
 
Dirk Aras vraagt of de milieuambtenaar zelf gemachtigd is om een pv op te stellen. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Hij is ter plaatse geweest, heeft notities genomen en de eigenaar 
op de hoogte gebracht. Het dossier is in opmaak. Deze kwestie wordt zeker vervolgd, zodra de milieuambtenaar 
terugkeert uit ziekteverlof. 
 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
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6.VI. Promotie streekproducten 
 
In de Wegwijzer 2013 Antwerpse Kempen, bijna 200 pagina’s dik, uitgave van de provincie Antwerpen lezen we 
op bladzijde 142 en 143 wat Berlaar allemaal te bieden heeft.  
 
Van Berlaarse Beertjes is er allang geen sprake meer, nu is het “STREEKLEKKERS”, Berlaarse chocolaatjes: 
bedrukt met foto’s van interessante Berlaarse monumenten.  
 
Graag hadden we van de schepen van Toerisme vernomen in welke Berlaarse handelszaken men deze 
“STREEKLEKKERS” kan aankopen ?  
Welke initiatieven heeft de schepen reeds genomen in het afgelopen jaar om de Berlaarse Chocolaatjes te 
promoten ?  
Graag een overzicht van de ondernomen acties ? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de Berlaarse beertjes niet langer verkrijgbaar zijn, wegens hun 
beperkte houdbaarheid. Daarom moest het bestuur op zoek naar een alternatief. Aangezien we in Berlaar een 
bedrijf hebben dat mooie chocolade produceert met opdruk van Berlaarse monumenten, werd dit meteen 
geadopteerd als nieuw relatiegeschenk. Tot en met 2012 werd de chocolade meegegeven aan de nieuwe 
inwoners; sinds 2013 wordt de chocolade ook verkocht aan de onthaalbalie. Hiervoor werd de nodige promotie 
gemaakt via affiches in de inkomhal en aan het onthaal en via artikels in De Kiosk en in Den Balder. Voorlopig 
kan de chocolade enkel in het gemeentehuis worden aangekocht, omdat dit in vrij grote oplage moet worden 
afgenomen. We zouden kunnen nagaan of dit ook in kleinere hoeveelheden kan, zodat we de chocolade 
eventueel ook via geïnteresseerde handelaars zouden kunnen aanbieden. Tot nog toe was dat echter niet 
mogelijk. De chocolade wordt verder ook meegenomen naar vakantiebeurzen, naar toeristische activiteiten en als 
cadeautje gegeven aan jubilarissen. 
 
 
6.VII. Huis van het Kind te Berlaar(-Nijlen)  
 
Het decreet Preventieve gezinsondersteuning treedt in werking op 1 april 2014. Lokale besturen krijgen hierin 
een prominente rol, samen met de lokale partners. Graag hadden we van de bevoegde schepen van gezin 
antwoord gehad op volgende vragen:  
 
Welke initiatieven werd reeds genomen en welke zijn er gepland door het gemeentebestuur in het kader van het 
decreet ?  
Waar en hoe ziet men het Huis van het Kind te Berlaar?  
Het Huis van het Kind is een krachtig instrument in de strijd tegen Kinderarmoede. Ze zijn immers toegankelijk 
voor alle gezinnen en net daardoor kunnen ze een belangrijke rol spelen voor gezinnen in een maatschappelijke 
kwetsbare positie.  
Kan Berlaar Huis van het Kind uitbouwen voor de zorgregio Berlaar-Nijlen?  
Het Huis van het Kind te Lier kan normaal niet fungeren voor Berlaar en Nijlen, aangezien het werkingsgebied de 
grenzen van de zorgregio van niveau “kleine stad” niet mag overstijgen.  
Zijn er hier middelen voor voorzien in het budget 2014, zo ja onder welke actie?  
Hoe wil U dit bespreken met andere overlegplatformen zoals het “Lokaal Overleg Kinderopvang”, dat nu 
stiefmoederlijk behandeld wordt door het gemeentebestuur? 
 
Schepen Willy Beullens licht toe dat het decreet pas vanaf april van kracht wordt. Er zijn enkele gemeenten die 
dit aspect al wel hebben opgenomen en die een stukje een voorbeeldfunctie hebben. Het decreet is heel vers en 
zegt dat er gezinsondersteunende werking moet zijn en dat de initiatieven moeten komen van 
gezinsondersteunende organisaties. Bij ontstentenis daarvan moet de gemeente initiatief nemen. In Berlaar heeft 
Kind en Preventie snel te kennen gegeven dat zij dit willen opstarten. De intentie is er, nu is het nog even 
wachten op wat het decreet zal opleggen. De eerste verkennende vergadering vanuit de provincie is gepland 
over een tweetal weken. De naam ‘Huis van het Kind’ is wat misleidend; het gaat niet om een gebouw, maar om 
een samenwerkingsverband en de manier waarop over de materie gecommuniceerd wordt, zodat mensen sneller 
de weg vinden. Eén van de voorwaarden om desgevallend subsidies te krijgen, is dat er minimaal één 
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preventiegroep deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, die subsidies krijgt van Kind en Gezin. We weten 
op dit ogenblik nog niet met wie we allemaal zullen samenwerken. De eerste contacten zijn gelegd, de 
kennisgeving is er. We zullen ons zo goed mogelijk documenteren en dan de volgende stap zetten. Gezien het 
decreet pas in voege gaat in de loop van 2014 en dat onze inbreng in eerste instantie niet financieel is, maar 
eerder organiserend, zijn er nog geen specifieke budgetten voorzien. Wat de samenwerking met andere 
overlegplatformen zoals het Lokaal Overleg Kinderopvang betreft, zegt het decreet dat het LOK een kanaal is om 
de diensten die het Huis van het Kind zal aanbieden te communiceren. De opmerking dat het LOK stiefmoederlijk 
behandeld wordt, is overdreven. Deze raad is al viermaal samengeroepen en kent een goede werking. 
 
Jef Daems maakt de opmerking dat de voorzitter van het LOK bepaalde zaken uit de pers heeft moeten 
vernemen, bijvoorbeeld over inspectieverslagen en dergelijke. 
 
Schepen Willy Beullens repliceert dat het dan aangewezen zou zijn dat de afgevaardigden van de fracties ook 
daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de vergaderingen van het LOK. Daar wordt dergelijke informatie uit eerste 
hand verstrekt. 
 
 
6.VIII. Vacatures in “Den Balder”  
 
Om de slogan “werk in eigen streek” kracht bij te zetten, en aan te moedigen, stelt SamBA voor dat de gemeente 
gratis vacatureruimte zou ter beschikking stellen in “Den Balder”. De vacatures in deze rubriek hebben een 
standaard formaat, lay-out en uitzicht, en kunnen gratis gebruikt en ingevuld worden door de Berlaarse 
zelfstandigen. Mogelijk kan de organisatie en praktische uitwerking hiervan opgenomen worden in het 
takenpakket van de communicatie ambtenaar. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts licht de plannen van het bestuur toe in verband met De Kiosk en Den Balder. De 
Kiosk is een kwaliteitsvol informatieblad, waarmee de gemeente duidelijk naar buiten kan treden. De frequentie 
van dit infoblad wordt opgetrokken van driemaandelijks naar tweemaandelijks of zes edities op jaarbasis. In 
eerste instantie was het de bedoeling om de gemeentelijke participatie in Den Balder stop te zetten. Maar 
intussen blijkt dit blaadje toch wel een handig medium te zijn voor dringende communicatie, bijvoorbeeld toen in 
laatste instantie de locatie van de nieuwjaarsreceptie moest wijzigen. Daarom werd met Den Balder de afspraak 
gemaakt dat de gemeente nog twee pagina’s per maand zal publiceren (in plaats van tien). Dat is niet zomaar 
zonder reden. In maanden waarin Den Balder en De Kiosk tegelijk verschijnen, stellen we nu regelmatig vast dat 
dezelfde inhoud dubbel wordt gepubliceerd. Dit betekent dat we dus geen ruimte meer zullen hebben in Den 
Balder om vacatures op te nemen. 
 
John Steurs vraagt of er dan geen ruimte ter beschikking kan worden gesteld in De Kiosk. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er een grote snoeioperatie gepland is in de pagina’s van de nieuwe 
Kiosk. Hij vreest dat de gemeente alle pagina’s nodig zal hebben om een duidelijke communicatie te garanderen. 
 
 
6.IX. Toestand Ballaarweg  
 
Momenteel is de Ballaarweg, het asfaltgedeelte, in een erbarmelijke staat. De weg zit vol putten die met dit 
regenweer vol water staan. Het gevolg van deze toestand is dat er zich reeds een aantal valpartijen hebben 
voorgedaan. Nu is de Ballaarweg wel geen hoofdstraat, maar ook de bewoners van deze straat en de ouders die 
hun kinderen naar het kinderdagverblijf brengen hebben recht op een fatsoenlijk begaanbare straat. 
Waarschijnlijk zal de heraanleg van deze straat deel uit maken van de heraanleg van de ganse kerkomgeving, 
maar toch willen wij er bij de schepen van openbare werken op aandringen om deze straat met de nodige spoed 
te laten herstellen. 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de gemeente op de hoogte is van de toestand van de Ballaarweg. Er zijn 
een aantal putten, maar de grootste put betreft een verzakking. Dat kan niet opgelost worden met wat koudasfalt. 
Hier is geen oplapwerk mogelijk. In de loop van volgende week staat er een vergadering met VBG, de firma die 
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instaat voor de asfalteringswerken in Berlaar, op het programma. Er zijn nog een aantal zaken die afgewerkt 
moeten worden in 2014, die binnenkort – omdat het geen winter wordt – kunnen worden opgestart. In dit dossier 
zijn er een paar punten weggevallen, zodat er waarschijnlijk wel budget overblijft voor de Ballaarweg. Indien dit 
het geval is, kan het allemaal vrij snel aangepakt worden. Indien dit niet kan, wordt de Ballaarweg als prioriteit 
opgenomen in het masterplan wegen. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de riolering van de Ballaarweg niet in goede staat is, maar dat deze 
niet kan worden vervangen zonder de Pastorijstraat aan te pakken. Hopelijk komt dit dossier dus zo snel mogelijk 
op de agenda. 
 
 
6.X. Hondenschool “Pallieter” in de Meistraat  
 
Via een schrijven aan een deel van de bewoners van de Meistraat hebben we vernomen dat de voormalige 
terreinen van voetbalclub “De Keyzer” waarschijnlijk zullen worden ingenomen door een hondenschool uit 
Oelegem (Ranst) namelijk “Hondenschool Pallieter”.  
 
Graag hadden wij enige verduidelijking rond dit dossier namelijk :  
 
• Wat is de betrokkenheid van het gemeentebestuur in dit dossier, aangezien er aan de bewoners van de 

Meistraat een toelichting wordt geven door de burgemeester en de schepen van ruimtelijke ordening, sport en 
informatica.  

• Zijn er bepaalde gemeentelijke vergunningen vereist voor de inplanting en uitbating van een hondenschool ? 
Zo ja, welke en zullen deze verleend worden door de gemeente?  

• Hoe zal de mogelijke overlast : lawaai hinder, parkeerproblemen, verkeersdrukte,  opgevangen worden ? Is er 
parking voorzien ? Zullen er wedstrijden georganiseerd worden ? Wordt er een buurtonderzoek overwogen ?  

• Zal er een clublokaal of kantine opgericht worden ? Is hiervoor reeds bouwvergunning ingediend ?  
• Is de Berlaarse bevolking vragende partij voor een derde hondenclub, naast de bestaande hondenclubs 

Polido en Dakota ? Is hier een draagvlak voor binnen de Berlaarse bevolking of zullen het merendeel van de 
leden van hondenclub Pallieter vreemd zijn aan de Berlaarse gemeente ?  

• Wat is de reden van komst naar Berlaar van deze club? Opgericht in Lier, dan Emblem, dan Oelegem.  
• Is er geen samenwerking mogelijk met de bestaande hondenclubs in Berlaar ?  
• Is het een beleidsdoelstelling van het gemeentelijk bestuur om de schaarse Berlaarse recreatiegrond te 

verpatsen aan verenigingen van buiten Berlaar, terwijl Berlaarse verenigingen moet uitwijken naar andere 
gemeenten ?  

 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat een vertegenwoordiger van de hondenclub Pallieter is 
langsgekomen om te informeren wat de mogelijkheden waren op het terrein in kwestie. De gemeente heeft 
de nodige informatie verstrekt en daarnaast een locatie ter beschikking gesteld voor de vergadering. Meer 
gemeentelijke betrokkenheid is er niet geweest. 
 
Jef Daems vraagt of de gemeente van plan is om aan dit initiatief geld te spenderen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat niet het geval is. Het gaat louter om een privé-initiatief. 
 
Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de nodige vergunningen zullen worden aangevraagd, zowel de 
stedenbouwkundige als de milieuvergunning. Voorafgaand is er bovendien een onderhoud geweest met 
Dakota, waaruit geen problemen naar voor zijn geschoven. De komst van deze club naar Berlaar is te 
verklaren vanuit het feit dat ze gehuisvest waren op agrarisch gebied of een gebied met een andere 
bestemming. Ze waren dus op zoek naar recreatiegebied dat nog vrij was.  
 
Jef Daems wil nog weten of deze club alles zelf zal bekostigen. 
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Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. De club was in Emblem onderverhuurder van De Kampioenen. 
Buiten hun wil om is er iets misgelopen met de betaling van huurgelden, waardoor ze ginds moesten 
vertrekken.  
 
Jef Daems vraagt of er geen vrees bestaat voor overlast. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de club de buurt goed geïnformeerd heeft. Er waren weinig 
vragen tijdens de vergadering. Er is parkeerplaats voorzien, ver van de huizen verwijderd. 
 
 
6.XI. Uitbreiding politiezone 
 
Via de pers hebben we vernomen dat er door de burgemeester gesprekken zijn gevoerd met gemeentebestuur 
van Heist op den Berg betreffende de uitbreiding van de huidige politiezone Berlaar-Nijlen met de zone Heist op 
den Berg.  
 
Graag hadden enige verduidelijking hieromtrent :  
 
• Zijn er concrete plannen, afspraken voor een uitbreiding met de zone Heist op den Berg ?  
• Is er een kosten baten analyse gemaakt van deze mogelijke uitbreiding ?  
• Als er een uitbreiding zou overwogen worden is de politiezone Lier dan niet meer voor de hand liggend ? 

Een zone van Grobbendonk tot Schriek is immers vrij uitgebreid…  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze kwestie in de pers is gekomen naar aanleiding van de 
budgetbespreking. Toen werd duidelijk gesteld dat de stijging van de dotatie van de politie in dezelfde lijn zit als 
de stijging in de gemeente. Maar dat geeft problemen, want deze dotatie is niet toereikend om alle taken uit te 
voeren die nodig zijn. Daarom moeten er maatregelen genomen worden. Een eerste mogelijkheid is om heel 
gedreven samen te werken, maar indien dat niet volstaat, moeten we op termijn durven denken aan een fusie. 
Dat is een persoonlijke mening die binnenskamers geuit is, maar haar weg naar de pers heeft gevonden. 
Intussen hebben de drie burgemeesters al wel een aantal maal van gedachten gewisseld op welke manier een 
samenwerking kan worden uitgebouwd. We zullen immers moeten besparen op personeel, vooral in de avond- 
en nachturen, in de dubbele bezetting, en in de taken die gemeenschappelijk kunnen worden georganiseerd, 
bijvoorbeeld de onthaalfunctie. Tijdens het weekend zou dit beperkt kunnen worden tot één onthaalpunt. Dat is in 
de praktijk echter niet zo eenvoudig; er heersen wel wat cultuurverschillen. De boodschap is echter overduidelijk: 
er moet gesnoeid worden in de taken en gedreven samenwerking is één van de beheersmaatregelen daarvoor. 
Een analyse werd tot nog toe niet gemaakt. De gouverneur is bezig met een project in het noorden van 
Antwerpen, waar vier politiezones een oefening maken om te fuseren. Samenwerken met een andere zone moet 
voordelig zijn voor alle partijen. Voor ons ligt dat niet eenvoudig, omdat we één van de goedkoopste zones zijn 
van heel Vlaanderen. Dat heeft te maken met het feit dat er hier streng wordt toegekeken op het presteren van 
overuren. De hele zaak moet dus aan alle kanten worden bekeken en afgewogen. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
 
6.XII. Interpellatie omtrent de aanpassing van de openbare verlichting 
 
In antwoord op een schriftelijke vraag eind vorig jaar omtrent de aanpassing van de openbare verlichting ontving 
ik een omstandig antwoord waarin wordt gesteld dat het aanpassen van brandregimes en van individuele 
verlichtingspunten niet is gebaseerd op een beleidsplan maar op een stappenplan geflankeerd met 
detailonderzoek en plaatsbezoek. Over de inhoud daarvan blijft u echter vaag.  
 
Graag had ik dan ook een antwoord op volgende vragen:  
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− Hoe komt het dat ondanks een stappenplan geflankeerd met detailonderzoek en plaatsbezoek nog steeds 
verlichting brandt in bijvoorbeeld een 'straat' zonder enige functie ? Hoe is dat te rijmen met de zin uit het 
antwoord “De wens om de openbare verlichting van de gemeente te herevalueren kwam uiteraard niet vanuit 
de wil om bepaalde lampen te doven of de gemeente te verduisteren maar de eerste aanzet kwam vanuit 
economische hoek”.  

− Misschien kan bovenstaande verduidelijkt worden aan de hand van het voorbeeld van de Herfststraat waar 
precies twee lampen werden gedoofd ?  

− U stelt in het antwoord dat het overmaken van de documenten waaruit de argumentatie en de 
beslissingsgronden blijken mij zou beladen met “een overschot aan dossierballast”. Uiteraard ontroert deze 
bezorgdheid mij en ik stuur mijn vraag dan ook graag bij. U stelt in het antwoord dat er een doorlichting van 
het openbare verlichtingsnet is gebeurd. Ook daaruit zullen ongetwijfeld de argumentatie en de 
beslissingsgronden blijken. Gelieve dan ook de aard van die doorlichting en de resultaten en bevindingen 
ervan toe te lichten.  

− Werden inwoners die werden geconfronteerd met een gedoofd lichtpunt hiervan geargumenteerd op de 
hoogte gebracht ? Zo ja, om hoeveel inwoners gaat dat dan ? In welke straten bevinden die zich ? En welke 
argument voerde de hoofdtoon ?  

 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat openbare verlichting het onderwerp uitmaakte van een 
beleidsdoelstelling. Het project in samenwerking met Igemo had tot doel het verbruik en de daaraan gelinkte 
CO2-uitstoot te verminderen met 10 à 15 %, wat meteen ook een financiële besparing tot gevolg zou 
hebben, en een lichtplan voor Berlaar op te maken, waaraan latere vragen tot aanpassing steeds getoetst 
konden worden. Er werd uitgegaan van drie types straten, die ook chronologisch werden behandeld en 
uitgevoerd: de invalswegen (meestal met een belendend fietspad), de woonwijken en de landelijke wegen. 
Voor elke typologie werd de volgende aanpak gevolgd: een studie van de toen toegepaste lichtplannen 
(planologisch met waar nodig terreincontroles), gevolgd door een bespreking in de stuurgroep (bevoegde 
schepenen, ambtenaren, Igemo en Eandis). Hierbij werden volgende krachtlijnen steeds gehanteerd:  
 
o Verlichting minimaal alternerend aan en uit doen om een gespreide verlichting te behouden 
o Op kruispunten of andere belangrijke plaatsen steeds kiezen om verlichting te laten branden 
o Doven van de verlichting alleen tijdens het gekozen nachtregime: dit kan slechts één regime zijn, 

waarbij geopteerd werd voor ‘doven om 23 uur en herontsteken om 6 uur’ 
o Waar nog relevant oude armaturen en/of lamptypes vervangen 
 
Naar de burgers werd een duidelijke communicatie gevoerd. We zijn gestart met een infoavond voor alle 
inwoners van de Meistraat, er zijn brieven verstuurd, artikels verschenen in Den Balder en De Kiosk. 
Telkens wanneer een nieuw gedeelte van de straat werd aangepakt, werd er gecommuniceerd. Er werd een 
alternatief lichtplan opgemaakt voor een testzone. Op een tweede infoavond werd dan gepeild naar 
eventuele problemen die de inwoners ondervonden zouden hebben, maar dat bleek nergens het geval te 
zijn. Deze werkwijze is gevolgd voor alle andere wegen met dezelfde typologie. 
 
In de Herfststraat werden uiteindelijk twee lichtpunten geselecteerd om te doven om 23 uur, met name 
nummers 345 en 348. De bedoeling was om dit alternerend te doen na het uitvoeren van een studie. Na de 
uitvoering door Eandis werd na terreincontrole vastgesteld dat nog twee bijkomende lampen foutief werden 
gedoofd, met name nummers 346 en 5235, waardoor de hele straat donker was. Daarna werd er opnieuw 
één lamp aangestoken, maar Eandis heeft nog steeds niet gereageerd op de brief, de mails en de 
telefoonoproepen vanuit de gemeente om het oorspronkelijke plan voor de Herfststraat door te voeren. Dit 
zal nogmaals opnieuw aangekaart worden bij Eandis. De gemeente gaat nu systematisch checken of de 
aanpassingen die gevraagd zijn, ook correct werden uitgevoerd. De milieuambtenaar heeft samen met de 
technische dienst reeds alle landelijke wegen gecontroleerd. De lijst met pijnpunten ligt bij hem ter 
beschikking. Deze zal samen met de andere relevante documenten worden doorgestuurd.  
 
Als conclusie kan worden gesteld dat er een besparing van 10,47% werd gerealiseerd (eind 2013). We 
hebben 70.430 kilowattuur gespaard op een jaar tijd, wat een netto winst van 11.167 euro oplevert. 
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6.XIII. Interpellatie omtrent het project trage wegen: stand van zaken en kostprijs 
 
Op 5 december vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag omtrent het project trage wegen. Ik ontving binnen de 
door het huishoudelijk reglement bepaalde antwoordtermijn een bevestiging van mijn vraag plus de mededeling 
dat het beantwoorden ervan omwille van opzoekwerk niet binnen die termijn zou kunnen gebeuren. Ik 
aanvaardde dit.  
 
Omdat ook op een andere schriftelijke vraag die ik begin december had gesteld de antwoordtermijn werd 
overschreden en omdat ik nog altijd geen enkele inhoudelijke reactie heb gehad op mijn vraag over de trage 
wegen en de antwoordtermijn intussen met dik anderhalve maand is overschreden, beschouw ik mijn schriftelijke 
vraag met deze vervallen en agendeer ik deze zaak voor antwoord op de gemeenteraad van 18 februari 2014.  
 
Indien ik het mij nog goed herinner, startte het gemeentebestuur – in samenwerking met Igemo – in 2008 een 
project omtrent het ‘herwaarderen van trage wegen’. Wat later werd het startproject bijgesteld en uitgebreid wat 
resulteerde in het voornemen om in Berlaar 5,7 km trage wegen te (re)activeren.  
 
Een jaar geleden (december 2012) was dit project nog altijd niet afgerond. De schepen van Milieu stelde tijdens 
de toen komende winter het project te willen afronden. Graag had ik een antwoord op volgende vragen:  
 
− Werd dit project inmiddels afgerond ? Bij zowel een bevestigend als een negatief antwoord, graag een stand 

van zaken (overzicht).Hoeveel heeft dit project in totaal gekost (eventueel kostprijs tot nu toe, indien nog niet 
afgewerkt) ?  

− Graag ook een uitsplitsing van de kostprijs naar volgende delen: studie van het project, uitvoering van het 
project (implementatie) en andere kosten. Gelieve ‘andere kosten’ telkens te benoemen, vb. 
onteigeningskosten, kosten verbonden aan juridische procedures, enz.  

 
Zie punt 6.II. 
 
 
6.XIV. Interpellatie naar aanleiding van het sneuvelen van fietsbanden als gevolg van metaalsplinters 
 
Afgelopen week vernam ik naar aanleiding van persoonlijke ondervinding dat in Berlaar de laatste tijd opvallend 
veel fietsbanden sneuvelen telkens als gevolg van kleine metaalsplinters.  
 
Zowel een fietsenmaker als kennissen met dezelfde ondervinding (die wonen in Berlaar en de fiets gebruiken 
voor lokale verplaatsingen) bevestigden dit.  
 
Het vermoeden bestaat sterk dat de metaalsplinters afkomstig zijn van de borstels van de veegwagen. Naar 
verluidt zou die mogelijkheid door het gemeentebestuur echter resoluut worden ontkend.  
 
Graag had ik dan ook vernomen:  
 
− Op basis van welke expertise het gemeentebestuur dit vermoeden weerlegt ?  
− Op basis van welke expertise het gemeentebestuur kan uitsluiten dat slijtage van de veegborstels van de 

veegwagen metaalsplinters kan teweegbrengen ?  
− Welke borstels op de veegwagen zijn gemonteerd ? Graag een volledige typebeschrijving zodat ik bij de 

fabrikant de eigenschappen ervan kan nagaan.  
− Werden die borstels sinds het in gebruik nemen van de veegwagen reeds vervangen ? Zo ja, was dat dan 

door exact hetzelfde type als de oorspronkelijke borstels ? Zo niet, waarom niet ?  
 
Burgemeester Walter Horemans brengt verslag uit van het onderzoek dat de gemeente naar aanleiding van dit 
bijkomend punt heeft ingesteld. De metaalsplinters kunnen niet afkomstig zijn van de veegwagen, want ze zijn 
significant verschillend van de veegborstels die in gebruik zijn. Het mysterie is daarmee natuurlijk nog niet 
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opgelost. Het vermoeden bestaat dat de metaalsplinters afkomstig zijn van braakwerken of van een passerende 
vrachtwagen vol aluminium. Het fietspad in de Smidstraat werd inmiddels grondig opgekuist (gekeerd en het vuil 
opgezogen), zodat het probleem verholpen zou moeten zijn. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
6.XV. Interpellatie aangaande het parkeerbeleid in Berlaar 
 
Sp.a Berlaar zou graag duidelijkheid krijgen over deze problematiek. Gezien het parkeerbeleid toch geen 
politionele taak meer is en ook door niemand anders opgevolgd wordt kan je bij manier van spreken overal je 
auto kwijt. Er staan wel borden maar ze dienen tot niets. Het parkeerverbod of beperking wordt meer en meer 
genegeerd tot ergernis van mensen die het dan toch nog goed voorhebben en beschikken over enige vorm van 
discipline. 
Welke stappen gaat het beleid hierin nemen? Gaat er een gedoogbeleid gevoerd worden in de hoop dat iedereen 
zich een beetje aan de regels blijft houden? 
Wordt er toch aan gedacht om in de boot te stappen met zo’n parkeerbedrijf? En is dat dan om orde te scheppen 
of om de kas te spekken? 
 
Wat de belijning aan het kruispunt Legrellestraat-Markt betreft; wij hadden op zijn minst gehoopt dat de beloofde 
evaluatie in overleg met alle partijen zou gebeuren vóór de definitieve schildering. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er in Berlaar te weinig actie ondernomen wordt wat betreft de 
problematiek van het kortparkeren. Er werd reeds tweemaal een preventieactie op touw gezet, samen met de 
politie, waarbij de auto’s in overtreding een brief achter de ruitenwisser kregen om te wijzen op de fout. Dit in de 
hoop dat mensen hun gedrag bijsturen. Dat gebeurt in de praktijk duidelijk niet. Het bestuur wordt hierover 
regelmatig en terecht aangesproken door de middenstanders. Toen kregen we echter het signaal dat de GAS-
reglementering aangepast zou worden in die zin dat een overtreding op het kortparkeren eveneens via GAS 
aangepakt zou kunnen worden. Hierdoor zou het bestuur opnieuw de opdracht kunnen geven aan de politie om 
dit op te volgen via de GAS-ambtenaar. In de praktijk is deze aanpassing echter niet rond geraakt, zodat we terug 
bij af zijn. De politie kan dus nog steeds niet verbaliseren, waardoor we genoodzaakt zijn om ofwel een 
ambtenaar van de gemeente aan te stellen, wat een uiterst ondankbare taak is, ofwel in zee te gaan met een 
parkeerbedrijf. De noodzakelijke info werd intussen bij diverse parkeerbedrijven opgevraagd, zodat we binnen 
afzienbare termijn een firma kunnen aanduiden. 
 
 
6.XVI. Interpellatie aangaande het grachtenbeheer 
 
“De opwarming van de aarde is nonsens”, aldus nog steeds een aantal domme mensen, maar met de miserie 
van onze Britse buren in ons achterhoofd hebben wij toch enkele bedenkingen. Een degelijk grachtenbeheer zal 
de opwarming niet tegenhouden, maar bij watersnood zullen propere en geruimde grachten al snel een wereld 
van verschil maken. 
Gezien de waterproblematiek in Berlaar in het verleden zouden wij graag duidelijkheid krijgen over wie wat gaat 
doen met betrekking tot het grachtenbeheer. Wij bedoelen: het deel gemeente en het deel provincie. Wie doet 
wat, wanneer en met welke frequentie? 
Wat betreft de privégrachten. Er is een grachtenreglement dat zegt dat betrokken inwoners hun grachten moeten 
onderhouden. Zijn deze mensen hier al over aangeschreven? Hoeveel mensen werden hiervan op de hoogte 
gebracht? Wie volgt dit op? 
 
Schepen Jan Hendrickx licht toe hoe de taakverdeling in elkaar zit. Momenteel is er (nog) geen samenwerking 
met de provincie inzake het beheer van de grachten. De provincie beheert de waterlopen van 2e categorie 
(Gestelbeek). Er is momenteel wel een project lopende om enerzijds het beheer van de waterlopen van 3e 
categorie (Heerebeek, Smetloop, Ebroekloop en Plasloop) over te dragen aan de provincie en anderzijds een 
aantal andere grachten op te waarderen tot waterlopen van 3e categorie (die dan ook door de provincie zullen 
worden beheerd). Daarnaast is de provincie bereid een voorstel te doen om ook een deel van het 
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grachtenbeheer op zich te nemen. In de gemeenteraadzitting van 17 september 2013 (punt 10) werd akkoord 
gegaan met een voorstel tot herinschaling van een groot aantal waterwegen, onder meer enkele nieuwe of 
uitbreidingen van waterlopen klasse 3. Dit voorstel was de vrucht van de samenwerking tussen de gemeente en 
de provinciale dienst Waterbeleid. Noch voor de herinschaling, noch voor de bevoegdheidsverruiming werd al 
een bevestigend bericht ontvangen van goedkeuring door de Vlaamse overheid. Momenteel is Pidpa onze 
partner in het beheer van de grachten. Een beperkt aantal kleinere grachten worden niet door Pidpa beheerd. 
Wat betreft de frequentie streeft Pidpa naar een verhouding van 1 op 4. Concreet betekent dit dat alle grachten 
om de 4 jaar geruimd worden. Dit is echter een theoretische benadering. Een aantal kritische grachten moeten 
frequenter worden geruimd, wat dan ook gebeurt. In Berlaar zullen alle grachten in 2014 minimaal voor een 2de 

maal geruimd zijn (tegenover het begin van de samenwerking met Pidpa). Hierbij wordt kruid geruimd en indien 
nodig ook slib. Deze periodieke ruimingen worden aangevuld met curatieve ruiming wanneer nodig. Dit gebeurt 
op basis van binnenkomende meldingen of vaststellingen op het terrein door toezichters van Pidpa. Sinds 2009 
beschikt de gemeente over een grachtenreglement, dat na bijsturing in 2011 effectief werd. Dit reglement regelt 
naast de mogelijkheden en beperkingen inzake inbuizingen en dergelijke ook de verplichting van de eigenaar of 
beheerder van de grachten op zijn eigendommen. Een verplichting die in dit reglement nog eens werd vermeld, 
maar ook in een hogere wetgeving verankerd is. Naar aanleiding van dit reglement vond in 2012 een infoavond 
plaats en verschenen sinds 2009 verscheidene artikels in Den Balder en De Kiosk. Op basis van klachten of 
vaststellingen van de eigen diensten werden reeds verscheidene probleemsituaties aangekaart en opgelost. Dit 
onder meer in Berglaag en achter Melkouwen, waar problematische inbuizingen door de eigenaar(s) werden 
verwijderd. Daarnaast werden in het kader van het grachtenreglement reeds verscheidene burgers schriftelijk 
verzocht hun grachten te ruimen. De opvolging van deze dossiers is verdeeld over de werftoezichter met het oog 
op de terreinkennis en plaatsbezoeken en de milieuambtenaar inzake administratieve opvolging en aanschrijven 
van de ‘overtreders’. Tot op heden heeft de gemeente nog geen enkele keer ambtshalve moeten ingrijpen. 
 
 
6.XVII. Interpellatie aangaande het feest van de Vlaamse gemeenschap 
 
Als rechtgeaarde Belgen vragen wij ons af waarom in Berlaar deze schitterende feestdag nooit op de dag zelf (11 
juli) gevierd kan worden? Zijn er weer een paar bestuurders op reis? Ongeacht wie deze gelegenheid komt 
opvrolijken, voor ons is dit ook een beetje cultuur. Een feest dus. Maar waar voor de meeste mensen is 
donderdag (3 juli) niet de laatste werkdag en is vrijdag 11 juli dat wel. Op vrijdag begint het weekend voor de 
alledaagse gewone mens. 
Het verwondert ons ook dat er vrijwilligers gevraagd worden om aan deze dag mee vorm te geven? 
Als medebestuurders zouden wij dan ook graag weten of er grootste plannen bestaan ivm met deze 11 juli-
viering op 3 juli? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat de 11 juli-viering officieel gehouden mag worden van 1 t.e.m. 11 juli. Het 
bestuur houdt rekening met Heikant kermis, die rond 11 juli begint. Aangezien de verenigingen daar steeds actief 
bij betrokken zijn, wordt de 11 juli-viering vroeger gepland. De reden dat we dit op een donderdag organiseren, is 
louter praktisch. Indien er aan verenigingen gevraagd wordt om deel te nemen, moeten we ook rekening houden 
met hun agenda, die op vrijdagavond meestal volzet is. Er worden vrijwilligers gevraagd om een werkgroep op te 
starten die mee kan nadenken over de organisatie van het feest. Vernieuwende ideeën zijn steeds welkom. 
 
Koen Kerremans wil weten waarom de 11 juli-viering niet op Hei kermis georganiseerd kan worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit eenmaal is gebeurd in het verleden, maar dat dat niet 
onmiddellijk een positieve ervaring was. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat de viering verloren ging in het geheel. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat combinaties meestal niet goed werken; ook de vorige editie tijdens de 
Zomer van Balder was geen schot in de roos. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof nodigt iedereen van harte uit op de 11 juli-viering. Deze gaat door in de schuur bij 
Mark Moris en wordt opgeluisterd door Amaryllis Temmerman. 
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6.XVIII. Interpellatie aangaande de nieuwe regeling inzameling grof huisvuil en snoeihout 
 
Sp.a vraagt zich af waarom het ophalen van groot huisvuil en snoeihout door het gemeentepersoneel ondanks 
het feit dat die wel betalend was, toch werd afgeschaft. Weer ‘een dienst’ die wegvalt! Op zich zou dat geen 
probleem zijn moest men nog terecht kunnen bij Ivarem, maar die hebben beslist om, ondanks betalend, maar 
drie vaste dagen groot huisvuil op te halen. Waarom dit besluit? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat het bestuur besloten heeft een beroep te doen op Ivarem vanwege de 
administratieve en uitvoerende taaklastvermindering voor de gemeente. Voor de bepaling van de ophaaldagen 
heeft Ivarem op basis van cijfers van de gemeente een voorstel gedaan van 3 dagen voor grof vuil en 4 
inzameldagen voor groenafval. Recent werd ons echter meegedeeld dat het grof vuil maandelijks zal worden 
opgehaald op vastgelegde data en het groenafval 6 maal per jaar. Daarnaast zijn er ook nog de 2 hakseldagen 
van de compostmeesters die gratis worden aangeboden. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 23.25 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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