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GEMEENTERAAD D.D. 18 MAART 2014 
 

Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Jan HENDRICKX, Eddy VERSTAPPEN, Ingeborg VAN HOOF, Stefaan LAMBRECHTS, Willy 

BEULLENS en Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Jozef DAEMS, Christophe DE BACKERE, Rita DECKERS, Artur 

ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudolf NUYENS, Suzanne PUT, John 
STEURS, Ronald VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 18 februari 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 18 februari 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
Jef Daems verzoekt om een kleine rechtzetting in punt 6.VII over het Huis van het Kind, waar het gaat over het uit 
de pers moeten vernemen van inspectieverslagen. Hij merkt op dat dit niet om hemzelf gaat, maar om de 
voorzitter van het LOK. Dit wordt rechtgezet. Dirk Aras herinnert het bestuur eraan dat het contract tussen de 
gemeente en SK Berlaar nog niet werd bezorgd. Burgemeester Walter Horemans belooft hier werk van te maken. 
 
2. Gemeentedecreet – personeelsleden aan wie de kasverrichtingen van de centrale kas opgedragen 
worden in toepassing van art. 100, §3 – personeelsleden die provisies beheren en personeelsleden die 
belast worden met de inning van geringe dagontvangsten in toepassing van art 162 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de decreten tot wijziging van het gemeentedecreet; 

Gelet op art.  100 §3 van het gemeentedecreet in verband met de personeelsleden aan wie de kasverrichtingen 
van de centrale kas opgedragen worden, 

Gelet op art. 162, §1 en §4 van het gemeentedecreet houdende de regeling van de provisies; 

Gelet op art. 162, §1 en §4 van het gemeentedecreet houdende de regeling van de inningsambtenaren. 

Gelet op art. 252 van het gemeentedecreet in verband met het algemeen bestuurlijk toezicht; 

 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2008 (punt 4) houdende ontvangen geringe dagontvangsten – ter 
beschikking stellen van kasprovisie wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Dit besluit is van toepassing op: 

- alle personeelsleden die de gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, belast met de inning 
van geringe dagontvangsten (inningsambtenaren), zoals bedoeld in art 162 §2 van het gemeentedecreet; 
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- alle personeelsleden aan wie de gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, de 
kasverrichtingen van de centrale kas van de gemeente opdraagt in toepassing van art 100 §3 ; 

- alle personeelsleden aan wie de gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, een provisie ter 
beschikking stelt, zoals bedoeld in artikel 162, § 1 van het gemeentedecreet. 

1. Inningsambtenaren en de personeelsleden die instaan voor de centrale kas. 

Artikel 3 

Ieder afdelingshoofd stelt voor de eigen afdeling de lijst op van de personeelsleden die kunnen optreden als 
inningsambtenaar. De gemeentesecretaris stelt de lijst vast van: 

- de personeelsleden die instaan voor de centrale kas zoals bedoeld in art 100 §3 van het gemeentedecreet; 

- de inningsambtenaren volgens de procedure vermeld in art 162, §2 van het gemeentedecreet. 

Er moeten voldoende centrale kassiers en inningsambtenaren aangesteld worden om de continuïteit te 
verzekeren. De gemeentesecretaris en het afdelingshoofd bezorgen aan elke centrale kassier en 
inningsambtenaar een exemplaar van dit besluit. Zij ondertekenen voor ontvangst. 

Artikel 4 

Bij het ontvangen van gelden moet steeds een geldig ontvangstbewijs afgeleverd worden in één van de volgende 
vormen: 

- een kasticket; 

- een kwitantie; 

Afwijkingen op deze regel kunnen toegestaan worden door de gemeentesecretaris na advies van de financieel 
beheerder. 

Kwitantieboekjes worden ter beschikking gesteld en geregistreerd door de gemeentesecretaris of de door hem 
aangestelde personeelsleden van de centrale kas. Ze worden na gebruik ter controle teruggegeven aan de 
gemeentesecretaris of de door hem aangestelde personeelsleden van de centrale kas en bewaard in het 
gemeentearchief; 

Artikel 5 

De gelden moeten zowel buiten als tijdens de diensturen, indien geen personeel aanwezig is, opgeborgen zijn in 
de door het afdelingshoofd aangeduide geldkoffers of brandkasten. 

Artikel 6 

De hoeveelheid contant geld dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. 

Artikel 7 

Het bewaren van geld of geldwaardige stukken die geen eigendom zijn van het gemeentebestuur is verboden. 

Afwijkingen op deze regel kunnen worden toegestaan door de gemeentesecretaris na advies van de financieel 
beheerder. 
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De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of verlies van geld of gelijkwaardige documenten 
die geen eigendom zijn van het gemeentebestuur. 

Artikel 8 

Het afdelingshoofd bepaalt in overleg met de gemeentesecretaris en de financieel beheerder de periodiciteit van 
het wegbrengen van het geld naar de centrale kas of naar de financiële instelling en het maximum bedrag dat in 
kas mag zijn. Ook voor de andere geldwaardige stukken worden de grenzen bepaald. 

Bij gebrek aan dergelijke individuele regeling gelden volgende limieten: 

- het wegbrengen van kasgelden (speciën) moet minstens één keer per maand gebeuren; 

- het totaal bedrag aan kasgeld mag niet meer bedragen dan 3.000 euro in de kas van de inningsambtenaar en 
10.000 euro in de centrale kas. 

Het wegbrengen gebeurt door de inningsambtenaren door afgifte aan de door de secretaris gemachtigde voor het 
beheren van de centrale kas. Het wegbrengen van de centrale kas gebeurt door storting op de rekening courant 
van de financiële instelling aangeduid door de secretaris.  

Artikel 9 

De financieel beheerder en het afdelingshoofd bepalen in overleg welk verslag en welke bewijsstukken moeten 
voorgelegd worden om de controle en boeking mogelijk te maken. De voorschotten en afrekeningen worden door 
het personeelslid voorbereid. Indien nuttig legt het personeelslid een inhoudelijke verantwoording af van de 
storting. 

Bij overdracht van verantwoordelijkheid binnen een dienst wordt tussen de personeelsleden een afrekening 
opgemaakt en door beiden ondertekend. Bij afwezigheid  van het afgevend of aanvaardend personeelslid gebeurt 
de overdracht met medeondertekening en onder toezicht van het afdelings- of diensthoofd. 

Artikel 10 

Het is niet toegelaten met de ontvangen gelden uitgaven te doen. 

Borgstellingen of leningen zijn verboden. Tijdelijk geld ontlenen uit de kas voor privédoeleinden is niet 
toegestaan. 

Privégelden mogen niet in de kas zitten. Alle waarden die in de kas zitten worden geacht eigendom te zijn van 
het bestuur, tenzij het tegendeel onomstotelijk bewezen wordt.  

De inhoud van de kas bestaat in regel uit : cash geld, geldwaardige ontvangstbewijzen, cheques, de Berlaarbon, 
… Al de financiële stukken, die voor de verantwoording van belang zijn, moeten in de kas bijgehouden worden en 
niet buiten de kas. Zo niet is een sluitende controle onmogelijk, wat onaanvaardbaar is. De kas wordt dagelijks of 
minstens wekelijks geteld. Kasverschillen worden onmiddellijk gemeld aan het diensthoofd, afdelingshoofd en de 
gemeentesecretaris en financieel beheerder. 

Artikel 11 

De inningsambtenaren en de centrale kassiers zijn verantwoordelijk voor de gelden en de geldwaardige stukken 
die zij in bewaring hebben.  
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Ingeval van een tekort zijn zij aansprakelijk in geval van bedrog of van een zware schuld. Voor lichte schuld zijn 
zij enkel aansprakelijk als die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

Wordt beschouwd als zware fout : 

- geld of geldwaardige stukken onbewaakt achterlaten; 

- niet minstens maandelijks afrekenen; 

- een bedrag hoger dan toegelaten voor de betreffende kas, langer dan 5 dagen in kas houden; 

- het verwaarlozen van het afleveren van ontvangstbewijzen en het niet bewaren van verantwoordingsstukken; 

- het niet onmiddellijk melden van een kastekort. 

Indien het personeelslid niet aansprakelijk is, wordt het tekort door de gemeente ten laste genomen. 

Artikel 12 

Er wordt een inventaris (via de kassamodule) bijgehouden van de geldwaardige stukken (bijv. Berlaarbons) onder 
toezicht van het diensthoofd, afdelingshoofd, de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. 

Artikel 13 

De gemeentesecretaris stelt op gemotiveerd verzoek van het diensthoofd wisselgeld ter beschikking van het 
aangeduide personeelslid voor het  bedrag en de periode die nodig zijn. 

2. Provisies 

Artikel 14 

De gemeentesecretaris kan om de betaling mogelijk te maken van geringe exploitatie- uitgaven van het dagelijks 
bestuur, die zonder uitstel of onmiddellijk voor de goede werking van de dienst moeten worden gedaan, na 
advies van de financieel beheerder, beslissen aan bepaalde personeelsleden een provisie ter beschikking te 
stellen. Het personeelslid dat deze provisie in ontvangst neemt geeft hiervoor kwijting. Deze kwijting wordt als 
een kasstuk bewaard door de gemeentesecretaris of zijn aangestelde. Er kan ook gewerkt worden met een 
provisierekening. Er wordt steeds rekening gehouden met de bepalingen van het intern controlesysteem. 

3. Gemeenschappelijke bepalingen 

Artikel 15 

Iedere diefstal of verlies dient onmiddellijk gemeld te worden aan het afdelingshoofd, de gemeentesecretaris en 
de financieel beheerder. 

Ingeval van diefstal of vermoeden van diefstal is onmiddellijke aangifte bij de politie verplicht door de 
gemeentesecretaris of het betrokken personeelslid. 

Het afdelingshoofd, de gemeentesecretaris of de financieel beheerder stellen zo snel mogelijk een administratief 
onderzoek in en gaan onverwijld over tot de verificatie van de kas om het bedrag van het tekort vast te stellen. 

Zij maken een verslag op, waarin naast een relaas van de feiten ook een voorstel wordt geformuleerd betreffende 
de aansprakelijkheid van het (de) personeelslid (personeelsleden) dat (die) instaat (instaan) voor de bewaring 
van de gelden. Na advies door het managementteam wordt dit voorgelegd aan het college. 
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Artikel 16 

Alle personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor een provisie of die optreden als centrale kassier of 
inningsambtenaar registreren alle transacties in de kassamodule of houden een kasboekhouding bij, zodat een 
controle van de kasboekhouding en van de geldvoorraad door de secretaris of zijn aangestelde of door de 
financieel beheerder of zijn aangestelde steeds mogelijk is. 

Artikel 17 

Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en zal opgenomen 
worden op de lijst die overeenkomstig art 252 van het gemeentedecreet aan de provinciegouverneur verzonden 
wordt. 

3. Aankoop grond gelegen te Kapellebaan 56 2590 Berlaar 
 
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg nr.12 ‘Balderdorp’ met Onteigeningsplan, definitief goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 15 juni 2010; 
 
Overwegende dat aan het dossier een onteigeningsplan is gekoppeld waarvan enkel gebruik zal worden gemaakt 
indien bepaalde eigendom niet in der minne zou kunnen worden verworven; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43, en 248 t.e.m. 261; 
 
Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 10 april 2012; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d. 28 februari 2014 nr. 2014/05; 
 
Gelet op de beslissing van het college van 6 maart 2014; 
 
Gelet op het budget goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2013, waar 185.000 euro krediet 
werd voorzien op de registratiesleutel 1419-004-001-002-005- 0600-/22000007; 
 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: , Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Dirk Aras heeft over deze materie enige tijd geleden reeds een vraag gesteld en heeft hier ook een antwoord op 
gekregen. In dit antwoord werd aangegeven dat de betreffende gronden desgevallend onderhevig konden zijn 
aan onteigening, wat een zaak is van algemeen nut. Hij vraagt zich af hoe deze aankoop hierin past. 
 
Koen Kerremans wil weten of het hier om een onteigening gaat en stelt zich ook vragen bij het openbaar nut. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat het hier een minnelijke schikking betreft. Hij schetst de voorgeschiedenis 
van dit dossier, die teruggrijpt naar een BPA dat voor het hele binnengebied is ontworpen en goedgekeurd. 
Destijds werd gesteld dat er een aantal stukken in het binnengebied geschikt waren voor uitbreiding van 
woongebied. Door de gronden met nummers 13 en 14 mee in het BPA onder te brengen, konden de eigenaars 
van de percelen gelegen tegen de Kapellebaan meer rechtszekerheid krijgen. Het probleem is nu dat de eigenaar 
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van perceel 13 niet bereid is tot een minnelijke schikking. Van het voorliggende perceel heeft de gemeente 
destijds een schattingsverslag ontvangen, maar de eigenaar was het hiermee niet eens en heeft hiertegen 
beroep aangetekend. Daarop werd een tweede schattingsverslag opgemaakt, wat aan de basis ligt van deze 
minnelijke schikking. 
 
Dirk Aras vraagt of het oorspronkelijke schattingsverslag werd gemaakt op vraag van de gemeente. Hij peilt 
daarnaast naar het verschil tussen de twee schattingsverslagen. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat de gemeente het eerste schattingsverslag heeft laten opmaken. Het 
verschil schuilt in de prijs. De ontvanger van de registratie had zich oorspronkelijk laten leiden door het perceel 
van wegenis dat achteraan gesitueerd is. Hij was van oordeel dat het om een wegenis tussen tuingronden ging. 
Op basis hiervan is het eerste schattingsverslag opgemaakt. Het tweede schattingsverslag ligt aanzienlijk hoger 
dan het eerste. Het gebied is rood ingekleurd op het gewestplan, wat wijst op tuingronden in woongebied. De 
eigenaar is daarop akkoord gegaan met het tweede schattingsverslag. Het openbaar nut heeft te maken met de 
mogelijkheid om de nooduitweg van Balderdorp langs de Kapellebaan breder te maken. Daarnaast is de 
gemeente nog in onderhandeling met de eigenaar van het perceel Kapellebaan 52 om een stukje van de tuin die 
tegen de Kapellebaan ligt aan te kopen. Zo zou de brandweer voldoende ruimte kunnen krijgen. 
 
Dirk Aras wil weten waarom de gemeente het hele perceel koopt, terwijl er eigenlijk maar een stukje nodig is om 
de nooduitweg te kunnen maken. Was een onderhandeling met de eigenaar in die zin niet mogelijk? 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de eigenaar in kwestie wel wat druk op de ketel heeft gezet. Hij wou niet 
in onzekerheid blijven doordat zijn perceel in onteigeningszone ligt. Hij heeft de zaken via de provincie en via het 
ministerie aangekaart, waarop de gemeente met het voorstel tot minnelijke schikking is gekomen. 
 
Dirk Aras polst naar de functie van de rest van het aangekochte perceel. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat een gedeelte van het perceel zal worden doorverkocht aan de eigenaars 
van percelen 52 en 54, zodat deze eigenaars een grotere tuin krijgen. 
 
Dirk Aras vraagt of deze eigenaars die grond dan kunnen gebruiken als bouwgrond. 
 
Schepen Eddy Verstappen legt uit dat het perceel 14 is ingekleurd als tuinzone, waarop geen woning kan worden 
gebouwd. Garages of carports zijn wel mogelijk. 
 
Dirk Aras zegt dat de grond in het schattingsverslag en de rechtspraak wordt behandeld als bouwgrond. 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat, maar het BPA kleurt het in als tuingrond, waardoor er ter plekke niets 
anders mee kan gebeuren. De eigenaars van percelen 52 en 54 zijn geïnteresseerd in de aankoop, maar de 
gesprekken lopen nog. Voor de gemeente zou dit een nuloperatie kunnen worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat indien deze doorverkoop mis zou lopen, de gemeente een andere 
bestemming aan het perceel zal geven, bijvoorbeeld parkeerplaatsen. In Balderdorp komen er namelijk 140 
woningen, waardoor er waarschijnlijk een grotere behoefte aan parking zal ontstaan. 
 
Dirk Aras vraagt nog wat de intenties zijn rond perceel 13. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er voorlopig nog geen echte plannen bestaan wat betreft dit 
perceel. 
 
 
Artikel 1 
De aankoop van de grond te Kapellebaan nr.56 te 2560, sectie D nr 136G4  oppervlakte respectievelijk 328 
m² goed te keuren voor een bedrag van 50.840 euro, vermeerderd met lasten van deze aankoop. 
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Artikel 2 
Het pand is bestemd voor openbaar nut.  
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot ondertekening over te 
gaan van de aankoopbelofte. 
 
4. Gemeentelijke basisschool – goedkeuring van het beleidscontract met centrum voor 
leerlingenbegeleiding CLB Het Kompas Vijfhoek 1A, 2800 Mechelen 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 

Gelet op het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid 
hoofdstuk V, afdeling 2, artikel 38; 

Gelet op het decreet basisonderwijs d.d. 25 februari 1997; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele doelstellingen 
voor de centra voor leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in 
het centra voor leerlingenbegeleiding; 

Gelet op het overleg met de schoolraad over het beleidscontract op 5 december 2013; 

Overwegende dat de leden van de schoolraad het definitieve contract doorgemaild kregen en geen opmerkingen 
hierover hebben gemaakt; 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gewoon of buitengewoon 
basisonderwijs, het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs, met inbegrip van het deeltijds 
beroepssecundair, het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan, het experimenteel deeltijds 
beroepsonderwijs en de erkende vormingen een beleidscontract met een centrum voor leerlingenbegeleiding 
moet hebben; 

Overwegende dat het beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding CLB Het Kompas goedgekeurd 
bij het besluit van het schepencollege van 12 december 2013 (punt 11) werd opgezegd en er bijgevolg een nieuw 
contract moet worden afgesloten; 

Overwegende dat het overleg tussen de directie van de school en van het centrum voor leerlingenbegeleiding 
geleid heeft tot een ontwerptekst van beleidscontract: 

 

Beleidscontract  

tussen schoolbestuur – centrum voor leerlingenbegeleiding 

 

Periode 01/09/2014 – 31/08/2020 
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In uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het decreet van 01.12.1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding wordt onderstaand beleidscontract afgesloten door: 

 

Walter Horemans, burgemeester, en Anja Neels, gemeentesecretaris, hiertoe gemachtigd door het 
gemeentebestuur Berlaar, schoolbestuur van de Gemeentelijke Basisschool instellingsnummer 
010181 enerzijds en Mon Verryd gemandateerd door Dirk Debroey,voorzitter, en Pessie Van den Berg, 
directie, hiertoe gemachtigd door de inrichtende macht van CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A 2800 
Mechelen, instellingsnummer 114777 anderzijds. 

 

Hoofdstuk I. – Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1 Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met de volgende termen bedoeld: 

§1 Centrum: CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A 2800 Mechelen instellingsnummer 114777; 

§2 Centrumbestuur: de gemeente Berlaar; 

§3 School: Gemeentelijke Basisschool Berlaar, Aarschotsebaan 60 2590 Berlaar, 
instellingsnummer 010181; 

§4 Schoolbestuur: de gemeente Berlaar. 

 

Art.2  

§1 Onverminderd de bepalingen van artikel 38, §3 en §4 van het decreet van 1 december 1998 
betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding loopt de samenwerking in het kader van deze 
overeenkomst voor een periode van zes schooljaren en dit met ingang van 1 september 2014. 

§2 In toepassing van artikel 38, §2 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor 
leerlingenbegeleiding wordt deze overeenkomst automatisch met eenzelfde periode verlengd tenzij 
het schoolbestuur of centrumbestuur deze uiterlijk tegen 31 december van het zesde schooljaar 
aangetekend opzegt.  

 

 

Hoofdstuk II. - Samenwerking school – centrum voor leerlingenbegeleiding 
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Afdeling 1. – Doelstellingen en werkwijze 

 

Art.3 De samenwerking tussen school en centrum heeft als doel om de interne en externe 
leerlingenbegeleiding maximaal op elkaar af te stemmen binnen het zorgbeleid van de school. Daartoe 
begeleidt het centrum de leerlingen van de school en hun ouders en ondersteunt het centrum de school bij 
de interne leerlingenbegeleiding. Deze gratis ondersteuning en begeleiding situeert zich binnen de 
domeinen leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal 
functioneren en vindt plaats met respect voor het pedagogisch project en de organisatie van de school.  

 

Art.4 School en centrum kiezen buiten de verplichte thema’s op basis van de noden van de school en 
de analyse van de individuele leerlingbegeleiding van het centrum een aantal prioritaire thema’s. 

 

 
 

Art.5  

§1 School en centrum werken zowel voor het leerlinggebonden aanbod als voor de schoolondersteuning 
op basis van het continuüm van zorg. 

§2 Voor de verplichte en gekozen thema’s over het leerlinggebonden aanbod leggen zij voor elk 
zorgniveau de acties, de verschillende verantwoordelijkheden ten aanzien van leerlingen en/of groepen 
van leerlingen vast in een afsprakennota. 

§3 Voor de verplichte en gekozen thema’s over de schoolondersteuning gaan school en centrum een 
gestructureerd overleg aan met de pedagogische begeleidingsdienst van de school (op vraag van de 
school of het CLB) waarin zij bespreken hoe ze visie, organisatie en inhoud van de 
leerlingenbegeleiding vorm zullen geven. School en centrum leggen op basis van dit overleg in de 
afsprakennota vast wie welke rollen en acties binnen elk zorgniveau op zich zal nemen. 

 

Art.6 De school werkt mee aan algemene consulten, gerichte consulten, profylactische maatregelen en 
begeleiding in het kader van de leerplicht. De gerichte consulten gaan indien mogelijk door op de 
school. 

 

Art.7 De school kan binnen het continuüm van zorg beroep doen op het volledige aanbod van het 
centrum.  

 
 

Afdeling 2. – Bereikbaarheid van het centrum 

Art.8  

§1 School en centrum leggen jaarlijks in de afsprakennota vast hoe de aanwezigheid op school geregeld 
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wordt, over welk multidisciplinair team ze kunnen beschikken en hoe beroep kan gedaan worden op 
andere expertise binnen het centrum. 

§2 De school voorziet een ruimte waarin het centrum tijdens de aanwezigheid zowel leerlingen als ouders 
op een respectvolle wijze kan ontvangen. 

 

Art.9 De school kan het centrum tijdens de openingsuren steeds bereiken via het algemeen 
telefoonnummer 015/24 81 10.Het centrum kan buiten de openingsuren  worden geconsulteerd via mail 
www.clbkompas.be. School en centrum nemen bijkomende afspraken rond bereikbaarheid en 
bereikbaarheid in geval van crisissituaties op in de afsprakennota. 

 

Afdeling 3. –Specifieke doelgroepen 

Art.10 Het centrum is  optimaal op school aanwezig voor:  

1° De leerlingen van het kleuteronderwijs  

2° De leerlingen van het lager onderwijs  

3° De leerlingen van het geïntegreerd onderwijs  

4° De leerlingen die anderstalige nieuwkomer zijn (zeker wat betreft de instap in het onderwijs en 
de studiekeuze) 

School en centrum leggen jaarlijks in de afsprakennota vast welke doelstellingen ze met de 
verschillende preferentiegroepen willen bereiken. 

Art.11 School en centrum werken binnen het continuüm van zorg samen voor het realiseren van gelijke 
kansen.  In het bijzonder rond de thema’s kleuterparticipatie,ouderbetrokkenheid, taalvaardigheid, 
omgaan met kansarmoede, positief omgaan met diversiteit, sociale vaardigheden, specifieke 
onderwijsbehoeften, onderwijskundige opvoedingsondersteuning …. Dit wordt geconcretiseerd in de 
afsprakennota.  

 
 

Afdeling  4. – Informatieuitwisseling 

Art.12 Het centrum en de school hebben recht op relevante informatie over de leerlingen van de school. Ze 
houden beiden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met het beroepsgeheim, 
de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

§1 De school bezorgt  op vraag volgende gegevens aan het centrum: relevante informatie voor de werking 
van het centrum, specifieke informatie met betrekking tot leerlingen, informatie in verband met 
begeleiding van leerlingen, informatie over het nascholingsbeleid, informatie over de doorlichting. 

§2 Het centrum bezorgt op vraag volgende gegevens aan de school relevante informatie voor de werking 
van de school, specifieke informatie met betrekking tot leerlingen, informatie over het nascholingsbeleid, 
informatie over de doorlichting.  
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Art.13  

§1 Het centrum dat in en via de school informatie over zijn werking wenst te verspreiden aan 
leerlingen, ouders en/of personeelsleden van de school legt deze vraag voor aan de directeur van 
de school. Deze informatie wordt overeenkomstig de gemaakte afspraken uit de afsprakennota 
verspreid.  

§2 De school nodigt het centrum uit op besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingbegeleiding, 
zorgverbreding en preventieve acties of projecten die te maken hebben met het verhogen van de 
slaagkansen van leerlingen en het voorkomen van risicogedrag.  Het centrum informeert de school 
wanneer zij op een dergelijke uitnodiging ingaat. 

 

Art.14  

§1 Het schoolbestuur informeert ouders en leerlingen over de samenwerking met het centrum via het 
schoolreglement. 

§2 School- en centrumbestuur brengen de personeelsleden van deze samenwerking op de hoogte. 

§3 Dit beleidscontract en de afsprakennota, die de concrete uitwerking ervan is, worden op het 
schoolsecretariaat bewaard en zijn daar vrij toegankelijk. 

 

 

Hoofdstuk III. – Inspraak  

 

Afdeling 1. – Inspraak in de werking van het centrum 

Art.15  

§1 Het schoolbestuur heeft rechtstreeks of onrechtstreeks inspraak in de werking van het centrum via de 
centrumraad.  

§2 De centrumraad is samengesteld uit drie geledingen: 

1° vertegenwoordigers van de schoolbesturen waarbij naar een proportionele verdeling per 
onderwijsniveau en per onderwijsnet op basis van het gewogen leerlingenaantal van het centrum 
gestreefd wordt; 

2° vertegenwoordigers van het centrum voor leerlingenbegeleiding waarbij naar spreiding over de 
disciplines en onderwijsniveaus gestreefd wordt ; 

§3 De voorzitter van het centrumbestuur of zijn gemandateerde is voorzitter van de centrumraad. 

§4 De directeur van het centrum woont de centrumraad bij met raadgevende stem. 
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§5 De centrumraad komt  een keer per schooljaar samen. Op deze vergadering wordt  de inhoudelijke 
werking van het centrum behandeld. 

 

Art.16 De centrumraad heeft een adviesbevoegdheid en een informatierecht. 

§1 De centrumraad heeft adviesbevoegd over beslissingen van het centrumbestuur over: 

1° Personeelsbeleid van het centrum 

- De inzet van de personeelsomkadering binnen het centrum 

- De organisatiestructuur van het centrum 

- Herkenbare equipe buitengewoon onderwijs 

- Inzet in functie van doelgroepen en omkaderingsgewichten 

- Aanwervings- en benoemingsbeleid 

- Keuze van de disciplines 

- Professionaliseringsbeleid 

2° Leerlinggebonden aanbod van het centrum 

3° Aanbod schoolondersteuning van het centrum 

4° Kwaliteitszorg van het centrum 

5° Structuur van het centrum 

6° De samenwerkingsprotocollen tussen welzijn en gezondheid  

7° Het jaarverslag van de werking van het centrum 

§2 De centrumraad kan op eigen initiatief een advies uitbrengen aan het centrumbestuur over alle 
andere aangelegenheden. 

§3 De centrumraad heeft een informatierecht. 

 

Art.17  

§1 Indien een meerderheid van de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs die een 
beleidscontract met het centrum hebben dit wenst, wordt in de schoot van de centrumraad een 
werkgroep ‘gemeente-stedelijk-provinciaal onderwijs’ opgericht. 

§2 In deze werkgroep zetelen: 

1° vertegenwoordigers van de scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs die door het centrum 
begeleid worden; 
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2° vertegenwoordigers van het centrum; 

3° externen. 

§3 Deze werkgroep is bevoegd om adviezen te geven aan het centrumbestuur die specifiek gericht zijn op 
het officieel gesubsidieerd onderwijs en dit voor alle materies waarvoor de centrumraad bevoegd is.  

 

Art.18  

§1 Het schoolbestuur heeft via een gemandateerde (via centrumraad of op vraag) inspraak in de werking 
van het centrum via een of meerdere regionale ontmoetingsdagen per schooljaar. 

§2 Het centrum organiseert deze ontmoetingsdagen en agendeert hierop algemene en relevante items 
zoals de krachtlijnen van de CLB-werking, geplande wijzigingen aan de werking, toelichting bij het 
jaarverslag, ontwikkelingen in het maatschappelijk en onderwijslandschap, kwaliteitszorg.  

§3 Deze regionale ontmoetingsdagen hebben tot doel om de wederzijdse communicatie te faciliteren en 
om signalen te detecteren. 

 

 

Afdeling 2. – Inspraak in de werkingsmodaliteiten van het centrum naar de school toe 

Art.19 Tijdens de periode van dit contract voorziet het centrum,op vraag, in een jaarlijks overleg met 
het schoolbestuur  om de werkingsmodaliteiten te bespreken.  

 

 

Hoofdstuk IV. – Evaluatie en bijsturing  

Art.20 Centrum en school evalueren de samenwerking jaarlijks intern en maken hiervan een 
evaluatierapport voor hun respectievelijke besturen. Deze evaluatie kan leiden tot een aanpassing of 
bijsturing van de afsprakennota. 

 

Art.21 Het centrumbestuur en het schoolbestuur bepalen aan de hand van deze jaarlijkse 
evaluatierapporten of zij tot een evaluatie tussen besturen wensen over te gaan met het oog op een 
bijsturing van het beleidscontract. Desgevallend bezorgen ze elkaar schriftelijk hun beslissing.  

 

 

Hoofdstuk V. – Slotbepalingen 
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Art.22 Een exemplaar van dit besluit wordt ter beschikking gesteld aan de school en aan het CLB.  

 

 

 

Aldus beslist in zitting van heden. 

Namens de gemeenteraad: 

De voorzitter De secretaris 

 

Voor eensluidend afschrift: 

De voorzitter De secretaris”; 

 

Op voorstel van de directeur van de gemeentelijke basisschool Berlaar; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Het bovenstaande beleidscontract tussen gemeentelijke basisschool Berlaar met het centrum voor 
leerlingenbegeleiding CLB Het Kompas Vijfhoek 1A te 2800 Mechelen wordt goedgekeurd voor de periode van 1 
september 2014 tot en met 31 augustus 2020. 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving toegezonden aan het centrum voor 
leerlingenbegeleiding CLB Het Kompas, Vijfhoek 1A te 2800 Mechelen en aan de scholengemeenschap “Scholen 
aan de Nete”. 

 
5. Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement, splitsing huishoudelijk 
reglement – retributiereglement 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 november 2013 (punt 6) houdende wijziging huishoudelijk reglement voor de 
buitenschoolse kinderopvang; 
 
Overwegende dat er een rechtzetting dient te gebeuren van de openingsuren evenals – voor alle duidelijkheid - 
een aanvulling voor wat betreft de gefactureerde opvanguren; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om de tarieven van de buitenschoolse kinderopvang apart op te nemen in 
een retributiereglement; 
 
Gelet op het voorgelegde aldus gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang; 
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Keurt het voorgelegde gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang goed met ingang 
vanaf heden:  
 
 

“HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
IBO “Roefels” 

 
 GEMEENTE        

                                                   
  

               B E R L A A R 
 

1 ALGEMEEN 

1.1 Organiserend bestuur 
De buitenschoolse kinderopvang “Roefels” wordt georganiseerd door  
- Gemeentebestuur Berlaar, 
- Markt 1 
- 2590  Berlaar.  
- Telefoon: 03 410 19 00 

 
De hoofdverantwoordelijken zijn: 
de heer Willy Beullens, Schepen van landbouw, lokale economie, jeugd en gezin. 
mevrouw Anja Neels, Gemeentesecretaris, voor wat betreft de administratieve taken. 

1.2.  Contactpersoon 
Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang op twee locaties: 
BERLAAR-CENTRUM BERLAAR-HEIKANT 
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Kinderland Pastorie 
Ballaarweg 1 Aarschotsebaan 52 
2590  Berlaar 2590  Berlaar 
03 482 08 08 015 25 09 23 
 
De gemeente heeft voor het project een lokale coördinator aangesteld: Caroline Schroven . 
Kantooradres:  
Kinderopvang “Roefels” 
Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 
2590 Berlaar 
0472/58.19.04 
e-mail:  bko.roefels@berlaar.be 
Voor inschrijvingen, vragen of problemen kan men terecht bij de coördinator telefonisch of na afspraak. 

1.3 Doelgroep 
De kinderopvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs: 
- die in Berlaar wonen 
- die in Berlaar naar school gaan 
- waarvan één van de ouders in Berlaar tewerkgesteld is 
Kinderen die niet aan één van deze voorwaarden voldoen, kunnen in de schoolvakanties terecht als het 
maximaal aantal toegelaten kinderen niet bereikt is. Na overleg met de coördinator staat dit initiatief tevens open 
voor kinderen met extra zorgbehoefte. 

1.4 Verzekering 
Alle geregistreerde kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens 
de opvanguren en het vervoer van en naar school of op weg van en naar de woonplaats. 
Wanneer een kind zijn verblijf op de opvang onderbreekt wegens sport- of andere activiteiten dient dit schriftelijk 
door de ouders meegedeeld te worden en kan het opvanginitiatief niet aansprakelijk gesteld worden voor 
gebeurlijke ongevallen die plaats kunnen hebben op deze sport- of andere activiteit.  Het kind is enkel verzekerd 
op weg van en naar deze activiteit.  Indien kinderen zelfstandig naar huis gaan, dient dit schriftelijk gemeld te 
worden aan de begeleiding en zijn zij verzekerd van en naar de woonplaats. 
Kinderen waarbij dit niet schriftelijk gemeld werd en zelfstandig naar de opvang komen zijn niet verzekerd. 
Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de leidinggevende of begeleiding.  De aangifte gebeurt 
binnen de twee werkdagen, zodat de verzekeringsinstelling op de hoogte kan gebracht worden. 

1.5 Inschrijving 
Ouders die van het opvanginitiatief wensen gebruik te maken, schrijven hun kinderen vooraf in bij de coördinator.  
Voor kinderen die niet zijn ingeschreven op de opvang, zijn wij niet verantwoordelijk.  
Per gezin wordt samen met de ouders een dossier opgemaakt. 
Het dossier bestaat uit: 
 ondertekend inschrijvingsformulier (per kind) 
 bewijs van kinderbijslagfonds (bankafschrift of brief van aansluiting) 
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 bewijs van gezinssamenstelling (uittreksel uit bevolkingsregister, volmacht gezinssamenstelling) 
 2 klevers van het ziekenfonds 
 bewijs van hoederecht: indien één van de ouders het kind niet mag afhalen 
 bankdomiciliëring  
 attest tewerkstelling in Berlaar (indien niet in Berlaar woonachtig of schoolgaand) 
Belangrijke wijzigingen in de gegevens dienen steeds doorgegeven te worden.                                                  
(bv. adresverandering, wijziging school, Kinderbijslagfonds, nieuwe gezinssamenstelling) 
De persoon die het kind naar de opvang brengt, is verplicht om het kind aan te melden.  Datum en uur van 
aankomst van de kinderen worden door de begeleiding aangeduid op de aanwezigheidslijst en ingegeven in het 
registratiesysteem.  De persoon die het kind komt afhalen is eveneens verplicht dit te melden aan de begeleiding.  
Het vertrekuur wordt genoteerd en ingegeven in het registratiesysteem. 
De aanwezigheidslijst dient zowel bij het brengen als bij het afhalen ondertekend te worden. 
In gevallen waarin ouders niet aanmelden, wordt het maximumtarief aangerekend. 

1.6 Vakantie-inschrijvingen 
Tijdens de vakantieperiodes wordt gevraagd om de kinderen vooraf in te schrijven.  Kinderen die niet 
ingeschreven zijn, kunnen op de opvang terecht op voorwaarde dat het maximum aantal toegelaten kinderen niet 
overschreden is. 
Voor uitstappen dient vooraf ingeschreven en betaald te worden.  Inschrijvingsgeld wordt enkel terugbezorgd na 
voorlegging van een doktersbriefje binnen de 3 dagen. 

1.7 Openingsuren 

 BERLAAR-CENTRUM BERLAAR-HEIKANT 
   
maandag  dinsdag, donderdag   6.45u  tot  8.30u  6.45u tot 8.30u 
  15.30u  tot 18.15u          15.30u tot 18.15u 
woensdag  6.45u tot 8.30u  6.45u tot 8.30u 
  12.00u tot 18.15u  12.00u  tot 18.15u 
vrijdag  6.45u tot 8.30u  6.45u  tot 8.30u 
  15.00u  tot 18.15u  15.00u  tot 18.15u 
vakantiedagen           6.45u tot 18.15u 
 

 
De gefactureerde opvanguren zijn afhankelijk van de openingsuren van de school (zie bijlage). 
 
Tijdens de schoolvakanties wordt de opvang gecentraliseerd op één locatie, meestal te Berlaar-Centrum. 
De opvang is gesloten de  week tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
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2 INTERN WERKINGSKADER 

2.1.    Principes m.b.t. pedagogische beleid: 
“Bezig zijn is belangrijker dan presteren” 
We hanteren geen schoolse aanpak waarbij doelgericht leren centraal staat.  Dat kinderen spelen en daaraan 
plezier beleven is belangrijker dan wat ze daarbij leren. 

“Zelf kiezen” 
Echte vrije tijd is speel-tijd en dat betekent dat het kind inspraak heeft in wat het wil doen.  Na schooltijd wil een 
kind zich ontspannen en dient een keuzemogelijkheid te hebben hoe het dit wil doen:  sommige kinderen willen 
na de drukke schooldag een rustig hoekje opzoeken waar ze alleen kunnen bezig zijn, anderen willen samen met 
leeftijdsgenoten een gezelschapsspel spelen, weer anderen willen zich vooral motorisch uitleven enz. 
Op woensdagnamiddagen en tijdens de vakantiedagen is vrij spel alleen niet voldoende.  De begeleiding voorziet 
dan in een gevarieerd spelaanbod aangepast aan de leeftijd en de mogelijkheden van de aanwezige kinderen.  
Ook hier tracht men een zekere keuzemogelijkheid in te bouwen en blijven de kinderen vrij om deel te nemen aan 
geleide activiteiten.  Kinderen mogen maar moeten niet spelen. 
Hoewel het “zelf kiezen” centraal staat, zijn er activiteiten die gestructureerd dienen te gebeuren: het eetmaal, en 
huiswerk.  Ook al beantwoordt huiswerk niet helemaal aan de vrijetijdsomschrijving, toch is het mogelijk dat 
kinderen hun huistaak in de opvang kunnen maken, gezien het voor sommigen te laat wordt, als zij dit thuis nog 
moeten doen.  Huiswerk maken en individuele huiswerkbegeleiding zien we niet als hoofdelementen binnen de 
opvang. 

“Huiselijke sfeer” 
Een echte vrije keuze maken de kinderen alleen in een omgeving waarin ze zich veilig voelen. Vandaar dat de 
BKO beschikt over eigen lokalen die op maat van de kinderen zijn ingericht. 

2.2 Principes m.b.t. de samenwerking met kinderen en ouders 
Het is evident dat de ouders de eerste en belangrijkste opvoeders blijven maar een kwalitatieve opvang kan veel 
meer betekenen dan een noodoplossing voor werkende ouders. 
In de BKO wordt het kind gerespecteerd om wie het is.  Elk kind wordt persoonlijk begroet en opgevangen. 
De begeleiding stimuleert de kinderen in hun zelfvertrouwen door hen aan te spreken op hun vaardigheden, door 
rekening te houden met hun voorkeuren en door hun eigen initiatief te bevorderen.  Er worden inspanningen 
geleverd om in elk kind de specifieke kwaliteiten te ontdekken waarover het beschikt. 
Tevens worden alle middelen ingezet om achter moeilijk gedrag de onderliggende oorzaken te zoeken. 
De adviserende inbreng van de ouders moet gestimuleerd worden.  Zij moeten op een gestructureerde wijze 
inbreng kunnen doen van ideeën.  Dit kan via informatievergadering of vertegenwoordiging in het lokaal overleg.  
Ouders worden ook uitgenodigd om persoonlijk contact op te nemen met de dagelijkse begeleiding of coördinator 
van het project. 
De inbreng van de ouders is adviserend en zal nagevolgd worden in de mate dat ze de werking van de BKO niet 
tegenwerkt of bemoeilijkt.  Het belang van het globale project staat voorop en primeert boven de individuele 
belangen. 

2.3 Principes m.b.t. de samenwerking met externen. 
We vinden het belangrijk om contacten te leggen met andere partners, bv. met het lokale overleg in de 
gemeente, met andere opvanginitiatieven binnen en buiten de gemeente, de scholen, de gemeentelijke 
diensten,…  
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3 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN DE OUDERS EN HET IBO 

3.1 Breng- en haalmomenten. 
De kinderen worden ’s morgens door één van de ouders gebracht en ’s avonds afgehaald.  Indien een andere 
regeling is voorzien (familie, vrienden…) dan moet dit vermeld worden op de inschrijvingsfiche of dient de 
begeleiding schriftelijk verwittigd te worden. 
Indien dit niet is gebeurd, mogen wij weigeren de kinderen mee te geven. 
Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan is het 
nodig om dit te laten aanpassen op het inschrijvingsformulier.   
We vragen om jouw kind voor sluitingstijd af te halen.  Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen vragen we om een 
andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij je behoefte.  Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot het 
beëindigen van de opvang.  

3.2 Brengen en halen van kinderen naar/van de school  
Vervoer  van en naar school wordt door de opvang georganiseerd in samenspraak met de scholen. 
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding.  De 
begeleiders van het IBO brengen de kinderen ’s ochtends naar de school.  ’s Avonds worden de kinderen op de 
school afgehaald door de begeleiders en naar het IBO gebracht. 

3.3 Voeding 
Op de opvang worden geen warme maaltijden aangeboden. Elk kind brengt op woensdag en in de vakantie een 
lunchpakket en een tussendoortje mee.   
Indien de kinderen lang op de opvang blijven, gelieve zelf iets extra te voorzien voor de kinderen.  
Tijdens activiteiten is het mogelijk dat er (warm) eten gemaakt wordt.  

3.4 Kleding en verzorging 
Trek je kind gemakkelijke kledij en stevig schoeisel aan, waarmee het kind voluit kan spelen. Voor schoolvrije 
dagen en vakanties is speelkledij het meest aangewezen. 
Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reservekledij te voorzien. Om verloren voorwerpen te vermijden 
vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te tekenen. 
Gelieve bij warm weer uw kind thuis in te smeren met zonnecrème en zonnecrème en een petje/hoedje mee te 
geven naar de opvang. 

3.5 Opvang van een ziek kind 
Zieke kinderen kunnen niet naar de opvang komen.  
Symptomen waarbij een kind niet mag komen: 
- diarree; 
- braken; 
- zeer zware hoest; 
- koorts (>38,5°); 
- elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere 

kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld: te prikkelbaar, onophoudelijk huilen); 
- elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang wegens een ziektetoestand. 



 22 

Indien je kind een besmettelijke ziekte heeft en op de opvang is geweest, wordt er gevraagd om dit te melden.  
Indien een ouder op de hoogte is van medische problemen van hun kind, die een gevaar zouden kunnen 
betekenen (bv. luizen) dienen zij dit te signaleren. 
De ouders brengen de begeleiders of coördinator in kennis van gedrags- en of andere problemen van de 
kinderen, zoals bv. ADHD,… . 

3.6 Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang 
Wanneer een kind ziek wordt in de buitenschoolse opvang of onverwacht een ongeval heeft, dan verwittigt de 
begeleiding : (naargelang de ernst van de ziekte of het ongeval) 
- de ouders van het kind of een opgegeven persoon die hen vervangt en steeds bereikbaar is. 
- de huisdokter (indien nodig) 
- de hulpdiensten  
- de coördinator 
Eventuele dokters- en apothekerskosten zijn ten laste van de ouders/ verzekering.  Samen met de ouders en/ of 
arts wordt de verdere aanpak besproken.  In de meeste gevallen is de beste oplossing dat het kind zo snel 
mogelijk wordt afgehaald.  Het belang van het zieke kind staat voorop, maar er wordt ook rekening gehouden met 
het belang van de andere opgevangen kinderen. 
In elke opvang is een EHBO-kast aanwezig.  Enkel de begeleiders hebben toegang tot deze kast.  
Aan elke telefoon hangt een lijst met noodnummers en een lijst van dokters in de buurt.  In geval van ziekte 
kunnen de begeleiders een dokter bellen, indien mogelijk de huisdokter van het kind.  In ernstige gevallen kunnen 
de begeleiders het kind naar het ziekenhuis laten voeren per ambulance. Er gaat steeds een begeleider mee, die 
bij het kind blijft totdat een van de ouders ter plaatse is. 

3.7 Medicatie 
In principe wordt er geen medicatie toegediend.  We raden je aan om je huisarts te vragen medicatie voor te 
schrijven die bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds door jezelf kan worden toegediend.   
Wanneer een kind toch geneesmiddelen moet innemen, dan is een schriftelijke attest van de apotheker (ouders) 
of de behandelende arts verplicht. Het attest bevat minstens volgende informatie: de naam van de voorschrijver, 
naam van het kind, naam van het geneesmiddel, de afleveringsdatum, de dosering van het geneesmiddel, de 
wijze van toediening, de einddatum of duur van de behandeling.  

3.8 Regels voor de kinderen 
Aangezien kinderopvang zich situeert in de vrije tijd, is er een ruim spelaanbod aanwezig. Het kind dient zich te 
houden aan de geldende afspraken en instructies van de begeleiding. 
Eten en drinken doen we aan tafel.  De kinderen moeten zelfstandig kunnen eten. De kinderen brengen zelf hun 
middageten mee.  Ook drank, koeken en fruit mogen meegebracht worden maar geen snoep. 
Op de opvang kunnen de kinderen water krijgen.  Tussendoortjes en drank (zelf te voorzien) worden op vaste 
tijdstippen gegeven.   
Ieder kind mag zich vrij in de verschillende lokalen bewegen.  Uit veiligheidsoverwegingen kunnen hierop in 
drukkere periodes uitzonderingen gemaakt worden waaraan de kinderen zich dienen te houden.  Kinderen 
mogen niet op eigen initiatief, zonder toestemming naar buiten.   
De keuken mogen ze uit veiligheidsoverwegingen niet alleen betreden. 
Kinderen mogen buiten spelen.  Voor en na school wordt er in dit buitenspel rekening gehouden met kledij. 
Tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen gaan we ervan uit dat de kinderen speelkledij dragen. 
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Jassen, mutsen, sjaals hangen we aan de kapstok.  Vuilnis hoort thuis in de vuilnisbak. 
Kinderen helpen mee met het opruimen van speelgoed en knutselgerief. 
Wanneer een kind zaken met opzet vernielt of de regels niet respecteert, worden de ouders hiervan op de hoogte 
gebracht. 

3.9 Onvoorziene uitstappen 
Op rustige momenten kan er een onvoorziene uitstap plaatsvinden.  De ouders zullen hiervan, indien mogelijk, op 
het moment zelf op de hoogte gebracht worden.  De begeleiding zal steeds nagaan of deze uitstap past binnen 
de uren dat het kind dient opgevangen te worden. 
 

4 GELDELIJKE BEPALINGEN 

4.1 Financiële bijdrage van de gezinnen  
De tarieven zijn conform “Het besluit van de Vlaamse regering houdende erkenning- en subsidiëringvoorwaarden 
van initiatieven voor Buitenschoolse Opvang” 
Het gemeentebestuur behoudt het recht om tarieven aan te passen.  Van elke aanpassing van de financiële 
bijdrage van de gezinnen  word je schriftelijk op de hoogte gesteld.  
Voor de tarieven wordt verwezen naar het geldende retributiereglement op het gebruik van de buitenschoolse 
kinderopvang. 
 

4.4 2 Boete tarieven Bijkomende retributie. 
De opvang is open tot 18.15u.  Misbruik van de openingsuren wordt niet toegestaan. 
Indien de kind(eren) na 18.30u worden afgehaald, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend zoals bepaald in 
het retributiereglement. 
Tijdens de vakantieperioden wordt gevraagd om de kinderen vooraf in te schrijven. 
Alle reservaties worden aangerekend tenzij de ouder schriftelijk annuleert mits voorlegging van een doktersattest. 

4.3 Betalingswijze 
De betaling dient te gebeuren via domiciliëring. De ouder op wiens naam de facturen  worden  gemaakt, tekent 
een mandaat op basis waarvan  de gemeente de facturen van de buitenschoolse kinderopvang vanaf de 10de van 
de maand rechtstreeks kan invorderen bij de bank. ‘ 
 De facturen worden opgemaakt aan de hand van de ingegeven aanwezigheidsuren. Betwistingen van de factuur 
worden aanvaard tot de 25ste van de maand, uitsluitend bij de coördinator van de kinderopvang.  Correcties 
worden bij de factuur van de volgende maand doorgevoerd.  Indien er niet gereageerd is voor de 25ste worden 
vergissingen niet meer rechtgezet. Vanaf de 10de van de maand dient provisie voorzien te worden voor de 
betaling van de factuur.  
De ouder op wiens naam de factuur wordt gemaakt verbindt zich er toe om bij 2 openstaande facturen het ocmw  
te contacteren met de vraag tot budgetbegeleiding.  Eveneens geeft hij toelating aan het initiatief  zijn dossier 
over te maken aan het ocmw van zijn woonplaats.  Indien er binnen de termijn van twee weken geen dossier 
werd opgestart bij het ocmw worden de kinderen geschorst na beslissing van het schepencollege.  Er wordt 
steeds een bericht van schorsing gestuurd via aangetekende post. 
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4.4 Opzegmodaliteiten voor de ouders 
Er is geen opzegging nodig van de ouders.  Ouders die geen beroep meer doen op de buitenschoolse opvang 
(schoolverandering, verhuis,..) brengen hier de opvang van op de hoogte.  

4.5 Opzegmodaliteiten voor de voorziening  
Het IBO kan de opvang eenzijdig beëindigen: 
- indien het kind de huisregels niet respecteert, dingen vernielt of verbale of lichamelijke agressie gebruikt 

tegen begeleiders of andere kinderen.  De ouders worden hiervan eerst op de hoogte gebracht en worden er 
afspraken gemaakt.  Als er wordt vastgesteld dat het gedrag van het kind niet verbetert, heeft het IBO het 
recht om het kind de toegang tot de opvang te weigeren.  

- als je als ouder de bepalingen van het huishoudelijk reglement niet naleeft en je geen gevolg geeft aan de 
mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het IBO.  

- wanneer er geen bemiddeling meer mogelijk is tussen ouders en/of kind en begeleiding en/of coördinator 
van de opvang 

De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en ingangsdatum van de schorsing.  

5 SLOTBEPALINGEN 

5.1 Meldingsplicht 
Het initiatief heeft een meldingsplicht t.a.v. Kind en Gezin. Om het aanbod van buitenschoolse kinderopvang 
binnen de gemeente doordacht uit te bouwen, heeft de gemeente een lokaal overleg opgericht waarbinnen het 
bestaande aanbod onderzocht en geoptimaliseerd wordt.  Ons initiatief wordt eveneens geëvalueerd door Kind 
en Gezin wat betreft pedagogische werking, ouderparticipatie, begeleiding, infrastructuur, veiligheid en 
gezondheid. 

5.2 Klachtenbehandeling 
Om de ouders maximale inspraak te bieden in de opvang van hun kinderen zijn volgende mogelijkheden 
gewaarborgd: 
- Ouders kunnen tijdens de openingsuren toegang krijgen tot alle lokalen 
- Ouders kunnen deelnemen aan het lokaal overleg in de gemeente 
- Ouders worden uitgenodigd op info- en overlegavonden 
 
Ouders die hun ontevredenheid jegens de kinderopvang willen uiten, kunnen zich steeds richten tot de 
coördinator of tot één van de aanwezige begeleiders. De klacht moet minstens aan één van volgende 
voorwaarden voldoen: 

-  de opmerking wordt als klacht geformuleerd; 
- de opmerking gaat over het functioneren van een personeelslid dat ernstige gebreken vertoont  
    op het  vlak van vaardigheden en/of attitudes. 

 
Er volgt steeds een antwoord vanuit de dienst binnen dertig dagen, mondeling of schriftelijk. De coördinator volgt 
de klacht op en laat de ouders weten welk gevolg er aan hun klacht of foutmelding gegeven wordt. Ingeval 
onmogelijk binnen de dertig dagen gereageerd kan worden, zullen de betrokkenen over het verdere verloop van 
de klachtenbehandeling geïnformeerd worden.  
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Wanneer de ouders met hun klacht of aanmerkingen aangaande de opvang niet terecht kunnen bij de 
begeleiding of de coördinator kunnen zij terecht bij : 
-  Willy Beullens, Schepen, willy.beullens@berlaar.be, 0478/ 29 37 80 
-  Anja Neels, Gemeentesecretaris, anja.neels@berlaar.be, 03/410 19 08  
-  de klachtendienst van Kind & Gezin: 
   Hallepoortlaan 27 
   1060 BRUSSEL     
  Tel: 02 533 14 14                    
   e-mail: klachtendienst@kindengezin.be 
 

5.3 Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de erkennings- en 
subsidiëringsvoorwaarden kan de BKO persoongebonden gegevens opvragen.  Het betreft administratieve 
gegevens van het kind, de ouders en het gezin, eventueel financiële gegevens en medische gegevens over het 
kind.  Voor zover relevant voor de opvang kan de BKO ook sociale gegevens of medische inlichtingen van 
andere gezinsleden registeren.  Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de 
verantwoordelijkheid van een arts. 
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. 
Overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op 
toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan 
vragen.  
Onze medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij nemen de nodige 
discretie in acht.  
 

5.4 Schriftelijk akkoord 
Een schriftelijke verklaring over de kennisname en het akkoord met het huishoudelijk reglement wordt door de 
ouders ondertekend en wordt bewaard door het opvanginitiatief.  De ouders beschikken over het huishoudelijk 
reglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd en door betrokken partijen werd ondertekend.  Het 
opvanginitiatief en het gemeentebestuur beslissen, waar het huishoudelijk reglement niet voorziet, over de 
vragen of problemen waarmee het opvanginitiatief geconfronteerd wordt.  
 
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 maart 2014. 
Wie meer uitgebreide informatie wenst te bekomen, kan op vraag ons kwaliteitshandboek inzien. 
Het geldende retributiereglement wordt samen met het huishoudelijk reglement bezorgd aan de ouders.” 

 
Artikel 2 
Het gewijzigde huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang wordt toegezonden aan de centrale 
dienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel en uitgedeeld aan de betrokken ouders. 
 
6. Retributiereglement op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang aanslagjaren 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 en 2019 
 
Gelet op art 173 Grondwet; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 maart 2014 (punt 5) houdende goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement 
voor de buitenschoolse kinderopvang, splitsing huishoudelijk reglement – retributiereglement; 

mailto:willy.beullens@berlaar.be
mailto:anja.neels@berlaar.be
mailto:klachtendienst@kindengezin.be
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Gelet op de mededeling (FMDN001) van Kind en Gezin d.d. 6 juni 2013 met informatie over de minimum- en 
maximumbedragen voor de financiële bijdrage van het gezin voor opvang in IBO’s die gelden vanaf 1 september 
2013; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de retributie op de opvang van kinderen op de buitenschoolse kinderopvang dient vastgesteld 
te worden; 
 
Na beraadslaging,  
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van heden, voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op de opvang van kinderen op de buitenschoolse 
kinderopvang. Deze retributie is verschuldigd door de  ouders van het opgevangen kind.  
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt als volgt bepaald: 
 
2.1.Overzicht van de financiële bijdrage van de gezinnen  

 1ste kind vanaf 2 kinderen  
Voor en na school 
 

1,20 euro 
per begonnen halfuur 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit 
hetzelfde gezin 
 wordt 25% korting verleend op de volledige 
bijdrage 
 
 
  
 

Woensdagnamiddag Voordeligste tarief (per 
begonnen half uur of tarief 
schoolvakanties) 

Schoolvakanties 

• Hele dag (langer dan 6 
uur) 

• Halve dag ( ts 3 en 6 uur) 

• Minder dan 3 uur 

  
12 euro  
7 euro 
4,50 euro  
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Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met toepassing van het afrondingsprincipe. De basistarieven zijn 
verbonden aan het gezondheidsindexcijfer van december 2013 (= aanvangsindex) en worden jaarlijks aangepast 
aan het gezondheidsindexcijfer van de maand december ervoor (= nieuwe index), volgens volgende formule: 

Basisbedrag x nieuwe index = nieuw bedrag 
Aanvangsindex 
 
(eerste maal vast te stellen met ingang van 1 januari 2015) . 
 
De tarieven mogen echter nooit de maximale tarieven zoals bepaald door Kind en Gezin overschrijden. 

2.2 Sociaal tarief 
Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering op basis van hun bruto 
belastbaar inkomen, kunnen een aanvraag doen voor het sociaal tarief. 
Dit sociaal tarief bedraagt 50% van de financiële bijdrage van de gezinnen.   Bij gelijktijdige opvang van kinderen 
uit hetzelfde gezin wordt ook op dit sociaal tarief een korting van 25% verleend. 
De nodige bewijsstukken worden bezorgd aan de coördinator.  Deze bewijsstukken dienen jaarlijks 
binnengebracht en herzien te worden. De dossiers in kwestie kunnen worden ingekeken en beoordeeld door Kind 
en Gezin. 

2.3 Gratis tarief 
In uitzonderlijke gevallen, kan het organiserend bestuur gratis opvang toestaan.  Het bestuur beslist hierover op 
basis van een individueel administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing 
bevat. 

2.4. Bijkomende retributie 

Voor de opvang van kinderen na de reguliere openingsuren, wordt een bijkomende retributie gevraagd van 7 
euro. 
 
2.5. Reservaties 
 
Alle reservaties worden aangerekend tenzij de ouder schriftelijk annuleert mits  voorlegging van een 
doktersattest. 
 
Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden 
overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement. 
 
7. Lokaal Overleg Kinderopvang – nieuwe samenstelling Lokaal Overleg Kinderopvang. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende het Lokaal Beleid Kinderopvang (BVR van 24 mei 
2013); 
 
Gelet op het feit dat het lokaal overleg kinderopvang dient samengesteld te worden uit een vertegenwoordiging 
van de lokale actoren kinderopvang, de (potentiële) gebruikers en het lokaal bestuur; 
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Gelet op de raadsbeslissing van 16 april 2013 waarin politieke vertegenwoordigers werden aangesteld;  
 
Overwegende dat het aangewezen is dat de schepen, bevoegd voor gezin, deel uitmaakt van het LOK, zonder 
stemrecht; 
 
Overwegende dat via het schrijven van 11 december 2013 de toenmalige leden van het LOK gevraagd werden 
om hun lidmaatschap te hernieuwen; 
 
Gelet op de ontvangen reacties; 
 
Overwegende dat geïnteresseerden ((potentiële) gebruikers en vertegenwoordigers van de lokale actoren 
kinderopvang) zich nog steeds mogen aanmelden voor het LOK;  
 

BESLUIT EENPARIG 
Artikel 1 
Het LOK wordt samengesteld uit  de politieke vertegenwoordigers zoals ze werden aangeduid in de 
gemeenteraad van 16 april 2013 (punt 7) en volgende geïnteresseerden (vertegenwoordigers van de lokale 
kinderopvang en (potentiële) gebruikers): 
Mevr. Arras Sabine, vertegenwoordiger van BSBO De Balderschool, 
Mevr. Ceulemans Mieke, vertegenwoordiger van kinderdagverblijf De kleine Lotus,  
Mevr. Stoffelen Marleen, vertegenwoordiger van de Landelijke Kinderopvang,  
Mevr. Cleirbaut Ilse, vertegenwoordiger van GMV Wolkewietje Extra,  
Mr. Kelber Wim, vertegenwoordiger van KDV Wolkewietje vzw, met als plaatsvervanger Kris Vanderhoeven,,  
Mevr. Meel An, vertegenwoordiger van ouderraad VBS Berlaar, met als plaatsvervangers Anja Van Dessel en 
Steven Taelman, 
Mevr. Vande Vyvere Eveline, vertegenwoordiger van dienst  Vrije Tijd gemeente Berlaar, met als plaatsvervanger 
voor het gemeentelijk speelplein Tom Linden, 
Mevr. Vertommen Nancy, vertegenwoordiger van kinderopvang Reddy Teddy, met als plaatsvervanger Anneke 
Anthonissen, 
Mevr. Schroven Caroline, vertegenwoordiger van gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Roefels, 
Mr. Vervliet Gerd, (potentiële) gebruiker, 
 
Artikel 2 
De schepen, bevoegd voor gezin, maakt rechtstreeks deel uit van het LOK, heeft evenwel geen stemrecht. 
 
Artikel 3 
De voorzitter en de secretaris worden aangeduid door de leden van het LOK. 
 
Artikel 4 
Geïnteresseerden ((potentiële) gebruikers en vertegenwoordigers van de lokale actoren kinderopvang) die zich 
nog aanmelden voor deelname aan het LOK  zullen via collegebeslissing worden geakteerd. 
 
8. VZW Speelplein Kriebels – rekening 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 
sommige toelagen; 
 
Gelet op de ministeriële rondzendbrief van 21 april 1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en 
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen – toelagen – vereisten inzake openbaarheid 
en inzagerecht; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 28 april 1998 (punt 13) houdende princiepsbeslissing tot oprichting van de VZW 
Speelpleinwerking; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 15 oktober 2002 (punt 6) houdende goedkeuring aanpassing van het 
huishoudelijk reglement VZW Speelpleinwerking Ballaarweg; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 mei 2005 (punt 13) houdende kennisname nieuwe statuten van VZW 
Speelplein Kriebels (voorheen VZW Speelpleinwerking Ballaarweg); 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 mei 2013 (punt 14) houdende toekenning van een subsidie van 20.500 euro 
aan de VZW Speelplein Kriebels m.b.t. het dienstjaar 2013; 
 
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van de VZW Speelplein Kriebels d.d. 27 november 2013 
waarbij de rekening 2013 van de VZW werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de voorgelegde documenten “Kasboek Speelplein Kriebels Berlaar 2013 met de bijhorende facturen, 
uitgaven- en inkomstenstaten van de VZW Speelplein Kriebels”; 
 
Overwegende dat de VZW voor haar werkingsjaar 2013 van de gemeente Berlaar 20.500 euro ontvangen heeft ; 
 
Overwegende dat uit nazicht van de rekeningen van de VZW Speelplein Kriebels blijkt dat dit bedrag ook effectief 
besteed is aan de werking wat als voorwaarde was gesteld in artikel 1 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 
mei 2013 (punt 14) waarin de subsidie werd toegekend; 
 
Gelet op artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 mei 2013 (punt 14) waarin werd bepaald: “Deze 
subsidie zal slechts als een recupereerbaar voorschot worden uitbetaald. Bij het voorleggen van de rekening 
2013 zal de VZW Speelplein Kriebels moeten aantonen dat zij heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen 
(o.a. de wettelijke boekhoudkundige verplichtingen m.b.t. het boekjaar 2013”); 
 
Overwegende dat het overzicht van het kasboek 2013 van de VZW Speelpleinwerking Kriebels op 20 december 
2013 werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Keurt de voorgelegde rekening (boekhouding) 2013 met bijhorende facturen, uitgaven- en inkomstenstaten van 
de VZW Speelplein Kriebels goed. 
 
9. VZW Speelplein Kriebels – kennisname vrijwillige ontbinding en vereffening en overdracht van het 
netto-actief naar de gemeente Berlaar 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 18 juni 2013 (punt 28) houdende intentie tot stopzetting van de VZW Kriebels en 
integratie werking speelplein in de gemeentelijke dienst Vrije Tijd met ingang van 1 januari 2014; 
 
Gelet op huidig raadsbesluit (punt 8) houdende goedkeuring van de rekening 2013 van de VZW Kriebels; 
 
Gelet op de verslagen van de Algemene Vergadering van Speelplein Kriebels VZW d.d. 6 november 2013 en 27 
november 2013; 
 
Overwegende dat de Algemene Vergadering in zitting van 27 november 2013 éénparig besloten heeft de VZW 
Speelplein Kriebels vrijwillig te ontbinden met ingang van 31 december 2013; 
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Overwegende dat het aanwezige netto-actief van de VZW ten bedrage van 2.569,25 euro werd overgedragen 
aan de gemeente Berlaar in navolging van de bepalingen hieromtrent opgenomen in artikel 36 van de  statuten 
van de VZW; 
 
Overwegende dat de VZW de publicatiekosten van haar ontbinding in het Belgisch Staatsblad nog ten hare laste 
diende te nemen ten bedrage van 121,97 euro en dat de gemeente Berlaar deze kost na de overdracht heeft 
betaald voor rekening van Speelplein Kriebels VZW waardoor het uiteindelijke netto-actief dat aan de gemeente 
toekomt 2.447,28 euro bedraagt; 
 
Overwegende dat het ontbindingsbesluit werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te 
Mechelen op 20 december 2013; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans gaat ervan uit dat de gemeente de speelpleinwerking blijft organiseren. Hij vraagt of het 
kostenplaatje nu hoger wordt, omdat de gemeente deze werking heeft binnengehaald. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat dat niet het geval is. Er verandert in wezen niets. De monitoren en 
vergoedingen blijven behouden zoals vroeger. Het enige verschil is de ambtenaar die vanuit de gemeente de 
overkoepelende coördinatie zal voeren. De werking blijft echter ongewijzigd. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de omvorming van het speelplein opgedrongen is door een wettelijke 
bepaling. Het was dus geen keuze van het bestuur, het was een verplichting vanuit de wetgever. Dat heeft 
uiteraard consequenties en vormde meteen één van de argumenten om een diensthoofd Vrije Tijd aan te werven. 
 
Koen Kerremans vraagt of deze nieuwe ambtenaar het speelplein zal coördineren. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat. We streven naar een betere werking op het speelplein, vooral in die zin dat 
de hoofdcoördinator Tom Linden ontlast zal worden van een aantal administratieve zaken, die voortaan vanuit het 
gemeentehuis zullen worden opgevolgd. Maar qua invulling van het programma verandert er niets. Het aanbod 
blijft ongewijzigd. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente de toekomst van het speelplein veilig wil stellen. 
Kinderland, mede-pionier van de speelpleinwerking, is al langer vragende partij om dit af te stoten. Het aantal 
kinderen van Kinderland zakt drastisch, wat vooral te maken heeft met de nieuwe filosofie binnen het CKG. 
Daardoor bedraagt het aantal kinderen van de gemeente intussen 75 tot 80% op het speelplein. Kinderland is 
dus hoe langer hoe minder betrokken partij. De gemeente wil zekerheid creëren en de werking opnemen binnen 
de vleugels van de gemeente, zodat indien de huidige hoofdcoördinator zou afhaken, er nog steeds een 
speelpleinwerking kan blijven bestaan. 
 
Artikel 1 
Neemt kennis van de vrijwillige ontbinding van de VZW Speelplein Kriebels door de Algemene Vergadering op 27 
november 2013 met ingang vanaf 31 december 2013. 
 
Artikel 2 
Neemt er eveneens kennis van dat het saldo ten bedrage van 2.569,25 euro (overschrijving van 2.559,25 euro op 
de rekening van de gemeente op 2 december 2013 en afgifte van 10 euro cash op 5 december 2013) door de 
VZW werd overgedragen aan de gemeente Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar. 
Enkel het bedrag (121,97 euro) voor de publicatie in het Staatsblad moet nog in mindering worden gebracht. Dit 
bedrag werd door het gemeentebestuur voor rekening van Speelplein Kriebels vzw betaald, waardoor het 
uiteindelijke saldo dat aan de gemeente toekomt 2.447,28 euro bedraagt. 
 
10. Ruimtelijk uitvoeringsplan KMO-zone De Hutten (herneming) – definitieve vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
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Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Antwerpen op 18 januari  2011; 
 
Gelet op de bindende bepaling 40  van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin wordt bepaald dat de 
gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan zal opmaken voor de omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de 
inplanting van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting 
van nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
 
Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (en latere wijzigingen), inzonderheid 
artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 (en latere wijzigingen) tot vaststelling van nadere 
regels voor de toepassing van de watertoets, inzonderheid de artikelen 2 en 4; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere  
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen  
kaarten;  
 
Gelet op het besluit van 4 maart 2010 van het college van burgemeester en schepenen waarin principieel werd 
beslist tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor omgeving N10 (“omgeving Locht”) met de inplanting 
van een nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting van 
nieuwe infrastructuur (Ventweg); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 april 2010 houdende goedkeuring overeenkomst met IGEMO, voor de 
opmaak van het RUP KMO-zone De Hutten en de ontwikkeling van het bedrijventerrein; 
 
Gelet op het verslag van de eerste plenaire vergadering van 28 oktober 2010 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Agentschap R&E Vlaanderen – afdeling RO Antwerpen / verontschuldigd; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Ondernemen / verontschuldigd; 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / verontschuldigd; 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd; 
- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd; 
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- Gecoro Berlaar / aanwezig; 
 
Gelet op het verslag van de tweede plenaire vergadering van 13 januari 2011 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Agentschap R&E Vlaanderen – afdeling RO Antwerpen / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Ondernemen / verontschuldigd; 
- Departement Leefmilieu, Natuur en Energie / verontschuldigd; 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken/ verontschuldigd; 
- Gecoro Berlaar / aanwezig; 
 
 
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten d.d. 21 juni 2011 (punt 29) en 17 april 2012 (punt 10) houdende voorlopige 
en definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten; 
 
Gelet op de bij dit besluit gevoegde en door Igemo en het gemeentebestuur ondertekende 
engagementsovereenkomst d.d. 30/03/2012 inzake uitgifte van bedrijfspercelen in de KMO-zone De Hutten, 
waaruit o.a. blijkt dat bij de uitgifte van de gronden voorrang zal worden gegeven aan zonevreemde bedrijven 
d.m.v. specifieke voorwaarden in de toewijzingsprocedure en –criteria; 

 
Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 26 juni 2012 houdende goedkeuring van het  RUP KMO-zone De 
Hutten; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 2013 (punt 20) houdende intrekking van het RUP KMO-zone De 
Hutten;  
 
Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
noodzaak tot opmaak van een planMER; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
- 13/02/2013: aanschrijving dienst MER; 
-  27/02/2013: aanschrijving adviesinstanties - de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 
- 11 april 2013 : verzending dossier naar de dienst Mer; 
- 26 april 2013: advies van de dienst Mer: “Alle instanties zijn van mening dat de effecten op het milieu 

correct en voldoende beschreven zijn. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen waaruit de 
dienst Mer kan besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieueffecten 
onvolledig of onjuist is. Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak 
van een plan-MER niet nodig is.” 

 
Overwegende dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst 
MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het besluit van 26/04/2013 van de dienst Mer houdende ontheffing van de plicht tot opmaak van een 
plan-MER; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 juni 2013 (punt 21) houdende voorlopige vaststelling van het 
voorontwerp RUP KMO-zone De Hutten (herneming), omvattende; 
- een memorie van toelichting – voorlopige vaststelling; 
- stedenbouwkundige voorschriften – voorlopige vaststelling; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht d.d. 09/04/2013; 
- plannummer 01 “feitelijke toestand” d.d. 27/05/2013; 
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- plannummer 02 “juridische toestand” d.d. 27/05/2013; 
- plannummer 03 “grafisch plan” d.d. 27/05/2013; 
- een onteigeningsplan d.d. 28/05/2013. 
 
Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 en latere wijzigingen het plan  dient te worden onderworpen aan de watertoets;  dat het besluit van de 
Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen nadere regels vaststelt voor de toepassing van de 
watertoets; dat het plan werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante 
doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het 
screeningsdossier een toetsing is gebeurd van het RUP “KMO-zone De Hutten” ten aanzien van het 
watersysteem; dat er zich binnen het plangebied verschillende grachten bevinden; dat het plangebied zich niet 
bevindt in een overstromingsgevoelig gebied, noch in een risicozone voor overstroming, noch in een recent 
overstroomd gebied; dat het gehele plangebied afstroomt naar de Berlaarse Beek, een waterloop van 3e 
categorie ten westen van het plangebied; dat door de herwaardering van de grachten binnen het plangebied en 
de aanleg van een collectief bufferbekken een neutraal of licht positief effect ontstaat op de buffercapaciteit en 
structuurkwaliteit voor neerslagwater; 
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwingsmogelijkheden realiseert ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand; dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen wordt verplicht tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen of voor de aanleg van openbare fietspaden conform de bepalingen van het 
Vademecum Fietsvoorzieningen; dat de nieuwe bedrijven kunnen worden aangesloten op een gescheiden 
rioleringsstelsel; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van het decreet 
integraal waterbeleid; 
 
Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat in alle redelijkheid kan worden besloten dat het plan verenigbaar 
is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de waterhuishouding; 
 
Overwegende dat de gemeente er zich toe engageert om ter compensatie van de inname van een gedeelte 
Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) de percelen in professioneel agrarisch gebruik binnen het bosgebied aan 
de Havikstraat te herbestemmen naar agrarisch gebied; dat de gemeente hiertoe de nodige planningsinitiatieven 
zal nemen;  
Overwegende dat de verkaveling V/079 afgeleverd door het schepencollege op 12 september 1966 (ref. RO 
010/086) voor 2 vrijstaande kavels die in het plangebied gelegen is, opgeheven wordt bij inwerkingtreding van 
voorliggend RUP; 
 
Overwegende dat conform artikel 2.4.3 en 2.4.4 van de VCRO ter verwezenlijking van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan tegelijkertijd met de opmaak van het RUP een onteigeningsplan wordt opgemaakt, met het oog 
op verwerving van gronden ten algemenen nutte; dat IGEMO daarbij optreedt als onteigenende instantie; 
 
Overwegende dat dit onteigeningsplan tegelijkertijd de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan mee doorloopt 
zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 2.4.4 §2; 
 
Overwegende dat voor het bekomen van machtiging tot onteigening zowel het algemeen belang van de 
onteigening als onteigeningsnoodzaak dient te worden aangetoond; 
 
Gelet op onderstaande uitgebreide motivering voor het bekomen van de machtiging tot onteigening: 
 
Inleiding 

Voor bepaalde zones binnen het plangebied wordt een onteigening ten algemenen nutte voorzien, zoals bedoeld 
in artikel 2.4.3 tot en met 2.4.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht vanaf 1 september 2009, 
ten behoeve van de verwezenlijking van het onderhavige RUP KMO-zone De Hutten. 
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Deze onteigening heeft tot doel de verwerving van onroerende goederen met het oog op de realisatie van een 
lokaal bedrijventerrein. Binnen het bedrijventerrein wordt nieuwe wegenis aangelegd, inclusief riolering, 
nutsvoorzieningen, verbindingen voor langzaam verkeer en groenaanplantingen. Voor de ontwikkeling van de 
KMO-zone is een inname van 11 percelen noodzakelijk in eigendom van 4 verschillende eigenaars. 
 
Historiek 

Er werd op 22 maart 2013 t.a.v. IGEMO een machtiging tot onteigening verleend van onroerende goederen 
gelegen in Berlaar voor realisatie van het bedrijventerrein ‘De Hutten’. 
 
Door het intrekken van de beslissing van de gemeenteraad dd. 18/06/2013 houdende de definitieve vaststelling 
van  het ruimtelijk uitvoeringsplan, inclusief onteigeningsplan, heeft de onteigeningsmachtiging geen materiële 
rechtskracht meer en is ze doelloos geworden.  
 
Er wordt dan ook een nieuw onteigeningsplan opgemaakt, dat tegelijk met het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan 
wordt onderworpen aan de procedureregels zoals bepaald voor het opmaken van dat RUP.  
 

Procedure – Habilitatiewet 

Conform artikel 2.4.3 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) kan elke verwerving van 
onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, door 
onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.  
 
Hiertoe dient samen met het RUP een onteigeningsplan te worden opgemaakt dat samen met het RUP de 
goedkeuringsprocedure doorloopt. Overeenkomstig de VCRO, artikel 2.4.4 §1 omvat het onteigeningsplan de 
omtrek van de te onteigenen goederen met kadastrale vermelding van de sectie, de nummers, de grootte en de 
aard van de percelen, en met de naam van de eigenaars volgens de kadastrale gegevens. In het 
onteigeningsplan wordt voor elk te onteigenen perceel de onteigenende rechtspersoon vermeld.  
 
Het onteigeningsplan volgt de procedureregels van het RUP waarvan het de verwezenlijking beoogt. Het 
onteigeningsplan werd door een beëdigd landmeter-expert opgesteld, zodat de onteigenden zicht hebben op de 
exacte oppervlakte van het ingenomen (deel van het) perceel. Op basis hiervan kan een billijke 
(onteigenings)vergoeding worden bepaald. 
 
De onteigening gebeurt bij toepassing van de wet van 17 april 1835 betreffende de onteigening ten algemenen 
nutte. 
 
De onteigeningsmachtiging voor onteigening ten algemenen nutte wordt aangevraagd op basis van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.  De machtiging wordt verleend door de minister van Binnenlands Bestuur. 
 
WETGEVEND KADER 

Wet 17 april 1835     Wet op de onteigening ten algemenen nutte 

Wet 27 mei 1870 Wet houdende de vereenvoudiging van de administratieve 
formaliteiten inzake onteigening ten algemenen nutte 

Wet 29 juli 1991 Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen 

Besluit 19 december 1991 Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen  
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HABILITATIEWET 

VCRO 1 september 2009     Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening VCRO 

inzonderheid artikels 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8 en 2.4.9.
  

Aanduiding onteigenende instantie 

 
IGEMO, intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving, 
publiekrechtelijke rechtspersoon die de rechtsvorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking heeft aangenomen, stelt in haar statuten, 
artikel 4.1:  De vereniging heeft tot doel “het bevorderen van de duurzame ontwikkeling voor samenhangende 
beleidsdomeinen waarbij zowel ecologische, sociale  als economische aspecten aan bod komen”. 
 
Volgens het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking – B.S. 31.10.2001 – art. 62 
lid 3 geldt het volgende: “De dienstverlenende of de opdrachthoudende vereniging kan door de Vlaamse regering 
gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot de onteigeningen die noodzakelijk 
zijn voor de verwezenlijking van haar statutaire doelstellingen.” 
 
Art. 16 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012: “De Vlaamse regering kan de provincies, de 
gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de Vlaamse openbare instellingen en andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen die daartoe door de Vlaamse regering worden aangeduid, geval per geval machtigen om tot 
onteigening voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van hun toegangswegen en de bijkomende 
infrastructuur voor die bedrijventerreinen.” 
 
Teneinde uitvoering te geven aan het RUP en de onteigeningsmachtiging wordt in het kader van dit RUP IGEMO, 
Intergemeentelijke vereniging voor de ontwikkeling van het gewest Mechelen en Omgeving, aangeduid als 
onteigenende instantie. 
 

Motivering van algemeen belang 

Art. 16 van de grondwet bepaalt: “Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de 
gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.”  
 
Uit die grondwettelijke bepaling volgt niet alleen dat onteigening enkel mogelijk is wanneer zij ten algemenen 
nutte geschiedt, maar ook “in de gevallen (…) bij de wet bepaald (…)”. Daaruit volgt dat wanneer een bijzondere 
wet of, krachtens art. 79, §1 van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen d.d. 8 augustus 1980 een 
decreet of ordonnantie, een onteigeningsmogelijkheid voorziet, alsdan het algemeen belang wetshalve geacht 
wordt voorhanden te zijn. 
 
Te dezen wordt het RUP  “lokaal bedrijventerrein de Hutten” dat aan het plangebied de bestemming van een 
bedrijventerrein geeft, onderworpen aan de goedkeuringsprocedure. Ingevolge art. 2.2.2, §1, laatste lid, VCRO 
van 15 mei 2009 hebben het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften verordenende 
kracht.  
 
Te dezen zijn volgende decreten aan de orde:  
- art. 2.4.3, §1, VCRO: “Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht”. 
 
-  art. 16 van het decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012: “De Vlaamse regering kan de provincies, 

de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de Vlaamse openbare instellingen en andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen die daartoe door de Vlaamse regering worden aangeduid, geval per 
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geval machtigen om tot onteigening voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen, alsook van hun 
toegangswegen en de bijkomende infrastructuur voor die bedrijventerreinen.”  

 
De decreetgever heeft derhalve zelf bepaald dat de aanleg van een bedrijventerrein, wanneer daartoe het 
geëigend stedenbouwkundig planningsinstrument voorhanden is, geacht wordt van algemeen belang te zijn.  
 
Dit is vaste rechtspraak:  
 
- zie o.m. Raad van State, nr. 130.212, Schelfout, 9 april 2004 dat, na te hebben verwezen naar art. 2.4.3, 

§1, VCRO, beslist: “Overwegende dat ingevolgde deze bepaling de onteigening ter verwezenlijking van 
een ruimtelijk uitvoeringsplan uit kracht van het decreet van algemeen nut lijkt te zijn; dat in zoverre het 
middel niet ernstig is” (zie eveneens het arrest nr. 218.950, nv. Stena, d.d. 19 april 2012, nr. 5.19). 

 
- zie het Grondwettelijk Hof in het arrest nr. 186/2011 van 8 december 2011 in B.10, waarin het Hof stelt: 

“Het begrip “algemeen nut” wordt ter zake ruimer geïnterpreteerd dan bij een onteigening die tot een 
ander doel strekt: de onteigening tot verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uit kracht 
van het decreet zelf geacht van openbaar nut te zijn”. 

 

Ook de rechtsleer is het daarover unaniem eens (Boes, M., “Administratiefrechterlijke problemen bij onteigenen” 
in “De onteigening ten algemene nutte”, Jura Falc. Libr, Leuven, 1996, blz. 28; Paques, B., “L’expropriation pour 
cause d’utilité publique”, Larcier, 2001, blz. 63; S. Verbist, “Bevoegdheid, machtiging en habilitatie inzake 
onteigening ten algemenen nutte”, in J. Ghysels en R. Palmans (eds), Onteigeningen – “De voorafgaande fase”, 
Intersentia, 2006, nr. 15, blz. 7; E. Vander Peypen, “De onteigeningsmachtiging”, in J. Ghysels en R. Palmans 
(eds), Onteigeningen – De voorafgaande fase, Intersentia, 2006, blz. 54); A. Mas, J. Dujardin, M. Van Damme en 
J. Vande Lanotte, “Overzicht van het Belgisch administratief recht”, Kluwer, 2009, nrs. 207 – 309; S. Verbist, “De 
onteigening ten algemenen nutte als instrument van ruimtelijke ordening”, Intersentia, 2011, nr. 451 e.v., 
inzonderheid nrs. 474 – 478).  

De onteigening ten behoeve van de aanleg en uitrusting van een lokaal bedrijventerrein met het oog op het 
stimuleren van de economische ontwikkeling, de tewerkstelling en, mitsdien, de algemene welstand van de 
plaatselijke bevolking, is onmiskenbaar van algemeen belang.  

Onteigeningsnoodzaak 

Opdat een onteigening gelegitimeerd zou zijn, moet zij steunen op werkelijke feiten en moet er een redelijk 
verband bestaan tussen de voorgenomen onteigening en het vooropgestelde doel.  

Wanneer de onteigening de aanleg en uitrusting beoogt van een lokaal bedrijventerrein waarvoor een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt dat een bestemmingswijziging inhoudt om een KMO-
zone mogelijk te maken, vloeit de noodzaak om tot realisatie daarvan over te gaan op zich reeds voort uit dat 
ruimtelijk uitvoeringsplan, dat verordenende kracht heeft en daarom ook daadwerkelijk dient gerealiseerd te 
worden.  

In zulk geval dient in de onteigeningsprocedure niet de noodzaak van de uitrusting en aanleg van een 
bedrijventerrein gemotiveerd te worden, vermits dit gebeurt n.a.v. de opmaak en de vaststelling van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan, doch wel de noodzaak om de realisatie via onteigening te effectueren.  

PUBLIEKE ONTWIKKELING VAN KMO-ZONE VANGT TEKORT OP 

De behoefte aan bedrijventerreinen wordt in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Berlaar, goedgekeurd 
door de Deputatie van de provincie Antwerpen op 18/01/2010,  duidelijk aangetoond: “Op korte termijn heeft 
Berlaar een behoefte aan 7 x 3.300m² = 2ha 31 voor herlokalisatie en 10 x 3.300 = 3ha30 voor opvang endogene 



 37 

economische groei of samen ca 5ha 61a aan bijkomend lokaal bedrijventerrein. Op iets langere termijn 
bijvoorbeeld tot ca 2017 loopt de behoefte echter op tot 12 x 3.300 = 4ha voor herlokalisatie en ca 19 x 3.300 = 
6ha 27 voor opvang economische groei of samen nog ca 10ha bedrijventerrein.” 

De oppervlakte industrie- en KMO-zone bedraagt slechts 1% van de totale oppervlakte van de gemeente en is 
volledig in gebruik. Hierdoor dient de gemeente Berlaar steeds meer bedrijven naar andere gemeenten verder te 
verwijzen omdat er op grondgebied Berlaar geen ruimte meer is voor herlokalisatie of nieuwe vestiging van 
bedrijven. Bijgevolg moeten ook steeds meer werknemers buiten de gemeente aan de slag. Dit is geen goede 
zaak voor het economische ontwikkeling van de gemeente Berlaar. 

Concreet telt Berlaar momenteel slechts 4 kleine, plaatselijke terreinen geschikt voor KMO’s, die samen 
ongeveer 7,04ha groot zijn en de KMO-zone Hellegatstraat die 10,05 ha groot is. Het bedrijventerrein 
‘Hellegatstraat’ werd ontwikkeld in 1998 en was in 2000 reeds volledig uitverkocht. Het bedrijventerrein ‘Park 
Diamant’ werd ontwikkeld in 2007 en was midden 2009 volledig uitverkocht. Het feit dat deze bedrijventerreinen 
telkens in 1,5 à 2 jaar tijd volledig uitverkocht zijn, wijst erop dat de vraag groter is dan het aanbod, en dat er dus 
een chronisch tekort is aan bedrijventerreinen in Berlaar.  

Sinds begin 2010 wordt door IGEMO tevens een kandidatenlijst bijgehouden. Aanvankelijk was dit een lijst van 
spontane kandidaturen, ondertussen is op de website van IGEMO een invulformulier aangemaakt waar bedrijven 
hun gegevens en ruimtevraag kunnen invullen. Interessant aan deze lijst is het feit dat bedrijven uit Berlaar veelal 
de wens uiten om in Berlaar te worden gehuisvest. In totaal zijn er sinds begin 2010 tot op heden reeds 27 lokale 
bedrijven  (waarvan dertien uit Berlaar)  opgenomen op de kandidatenlijst voor de KMO-zone De Hutten die wordt 
bijgehouden door IGEMO, samen hebben deze bedrijven alvast een ruimtevraag van minimum 4,65ha.  

De gemeente Berlaar wil aan Berlaarse zaakvoerders en bedrijven de kans bieden zich binnen de eigen 
gemeente te vestigen, op een hedendaags en duurzaam bedrijventerrein met een aangenaam werkklimaat.  

Een publiek gestuurde ontwikkeling waarin de kwaliteit en de duurzaamheid van het eindresultaat voorop staan 
en waarbij, in nauwe samenwerking met de gemeente, door middel van een gecontroleerde uitgifte op basis van 
eenduidige richtlijnen, de doelstelling van de gemeente kunnen worden gerealiseerd, is essentieel. De gemeente 
opteert er dan ook voor om de intercommunale IGEMO als publieke partner in het project te betrekken om 
uitvoering te geven aan het project. Hierdoor kan de gemeente de ontwikkeling van het gebied optimaal sturen na 
de goedkeuring van het RUP teneinde een duurzaam bedrijventerrein te realiseren dat een meerwaarde betekent 
voor de gemeente en dat ‘op maat’ wordt gemaakt voor de bestaande/nieuwe bedrijven in Berlaar.  

 

IGEMO zal in opdracht van de gemeente Berlaar een ontwikkelingsplan opmaken dat een indicatieve raming van 
de te verwachten kosten en opbrengsten omvat, alsook een indicatieve timing voor de realisatie van het 
bedrijventerrein. De gemeente stelt IGEMO daarbij aan voor het ondernemen van de nodige acties tot realisatie 
van het bedrijventerrein, met name de grondverwerving (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), de realisatie van alle 
noodzakelijke infrastructurele werken, inclusief alle randvoorwaarden (de aanleg van openbaar domein, de 
aanleg van groenvoorzieningen (bufferzone, groen langsheen wegenis) en de aanleg van watervoorzieningen 
(bufferbekken, grachten, ..), de uitgifte van het terrein, het begeleiden van bedrijven bij de realisatie van een 
bedrijfsgebouw en de communicatie, zowel naar omwonenden als naar Berlaarse bedrijven. De gemeente heeft 
IGEMO in de overeenkomst de opdracht gegeven om de (deel)percelen die deel uitmaken van het projectgebied 
en die opgenomen zijn in het onteigeningsplan, te verwerven.  

ULTIMUM REMEDIUM NA MINNELIJKE ONDERHANDELINGEN 
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IGEMO heeft reeds verschillende gesprekken met eigenaars van percelen in het projectgebied gevoerd met het 
oog op de verwerving van de betreffende gronden. 

Begin 2009 is er reeds een eerste verkennend gesprek geweest met de grootste grondbezitter, het OCMW van 
Lier. Vanaf 2010 werden er grotere inspanningen gedaan om de noodzakelijke gronden in der minne te 
verwerven. Zo werd in het voorjaar van 2010 t.a.v. het OCMW een eerste officieel bod uitgebracht. Ook werden 
overige eigenaars in het gebied gecontacteerd voor een eerste gesprek. Ook in 2011 hebben er nog enkele 
gesprekken plaatsgevonden.  

IGEMO zal deze onderhandelingen voortzetten om alzo in der minne tot een akkoord te komen. Het realiseren 
van ruimte voor bedrijven moet als een globale ontwikkeling bekeken worden. Het niet kunnen verwerven van 
enkele percelen zal de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein hypothekeren. Indien het niet mogelijk blijkt om 
met (een aantal) eigenaars tot een redelijk akkoord te komen, maakt dit de onteigening noodzakelijk om alle 
(rand)voorwaarden (aanleg groenvoorzieningen, waterbuffering), opgenomen als verordenend stedenbouwkundig 
voorschrift, te kunnen realiseren. Een publieke ontwikkeling biedt een sterke garantie voor het effectief realiseren 
van de (rand)voorwaarden op de terreinen die binnen het onteigeningsplan liggen. 

De onteigening wordt gezien als een ultimum remedium, indien minnelijke verwerving niet mogelijk is. 

Bovendien bestaat de bezorgdheid dat de inmenging van private partijen de ontwikkeling, de kwaliteit en de 
duurzaamheid van het bedrijventerrein en zijn omgeving niet ten goede komt. Een private partij streeft immers 
andere doelstellingen na en heeft andere prioriteiten dan een publieke partij. Aldus zijn er geen garanties dat de 
publieke en maatschappelijke doelstellingen op een kwalitatieve manier worden gerealiseerd. Bovendien kunnen 
de mogelijkheden van de lokale overheid naar inspraak en sturing op die manier sterk beperkt worden. 

Het project kan derhalve in redelijkheid niet anders dan via onteigening ten algemenen nutte gerealiseerd 
worden. 

 

Gelet op de collegebeslissing d.d. 4 juli 2013 (punt 11) om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone 
De Hutten (herneming), , het besluit van het  departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst MER van 26 april 
2013, te onderwerpen aan een openbaar onderzoek vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013; 

Overwegende dat het openbaar aangekondigd werd volgens de bepalingen vastgelegd in artikel 2.2.14 §2 en §3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name door aanplakking in de gemeente, door publicatie van 
het aankondigingsbericht in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2013, in de Gazet van Antwerpen van 6 en 7 juli 
2013, in De Morgen van 8 juli 2013 en in Het Laatste Nieuws van 8 juli 2013 en door het plaatsen van dit bericht 
op de gemeentelijke website; 

Overwegende dat het aankondigingsbericht van het openbaar onderzoek ook individueel ter kennis werd 
gebracht aan alle eigenaars van  percelen gelegen binnen het plangebied en dit per aangetekende zending d.d. 4 
juli 2013; 

Overwegende dat het dossier in het kader van het openbaar onderzoek op 4 juli 2013 werd verstuurd aan de 
vereiste adviesinstanties, met name het provinciebestuur van Antwerpen, het departement Ruimte Vlaanderen, 
het agentschap Ondernemen, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Landbouw en 
Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, het agentschap Wegen en Verkeer en de Gecoro; 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 7 oktober 2013; 
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Overwegende dat er in totaal 3 tijdig ingediende bezwaarschriften en 4 adviezen werden binnen gebracht bij de 
Gecoro; 

Overwegende dat het de volgende 4 adviezen betreft: 

- provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 26 september 2013 (ref. GemRUP-
2013-0012 – Poststuk PU-2013-00042452); 

- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 30 september 2013 
(ref. 2.14/12002/102.2); 

- Departement Landbouw en Visserij, duurzame Landbouwontwikkeling, advies d.d. 25 september 2013 
(ref. 2013_025776); 

- College van burgemeester en Schepenen v an de stad Lier, advies d.d. 23 september 2013; 

Overwegende dat de adviezen en de bezwaarschriften werden geordend per thema in  39 bezwaarpunten door 
de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de Gecoro en dat de Gecoro in vergaderingen van 19 
december 2013 advies heeft uitgebracht over voornoemde bezwaarpunten en adviezen; 

Overwegende dat de Gecoro zijn adviezen heeft overgemaakt aan de gemeenteraad en het schepencollege 
d.m.v. een schrijven van 23 december 2013; 

Overwegende dat de gemeenteraad het hiernavolgend standpunt inneemt omtrent de uitgebrachte 
bezwaarschriften, opmerkingen en adviezen en omtrent de adviezen van de Gecoro, eveneens gebruik makend 
van de ordening per bezwaarpunt: 

inhoudelijke thema’s waarbij het standpunt van de Gecoro wordt bijgetreden: 

 
- bezwaarpunt 2 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): inzake berekening van de waterbuffering in 

functie van de maximaal te bebouwen oppervlakten dient artikel 3.6. van de stedenbouwkundige 
voorschriften als volgt aangepast te worden: ‘er dient een minimum buffervolume van 330 m³/ha 
maximaal aangesloten verharde oppervlakte en een lozingsdebiet naar het oppervlaktewater van 
maximum 10l/s/ha te worden voorzien’;    

- bezwaarpunt 8 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): aan het RUP is een onteigeningsplan 
gekoppeld. In het kader van de onteigeningsprocedure worden de betrokken eigenaars gecontacteerd. 
Indien niet tot een minnelijke overeenkomst kan worden gekomen, zal tijdens de gerechtelijke procedure 
een billijke vergoeding worden bepaald. - bezwaarpunt 11 (zie tabel gevoegd bij de 
Gecoroverslagen): het chronisch tekort aan bedrijventerreinen wordt afdoende gemotiveerd in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

- bezwaarpunt 13 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de beslissing van de dienst MER d.d. 26 
april 2013 toont aan dat er geen plan-MER dient te worden opgesteld; 

- bezwaarpunt 15 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het register van de planschade – planbaten 
wordt aangepast door toevoeging van de hiernavolgende percelen aan de kolom van de 
planschadevergoeding: 1e afdeling, sectie D  nrs. 673 p, 669 a 2, 669 f 2, 669 w, 673 s, 673 v, 670 w, 
673 t, 670 x; 
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- bezwaarpunt 16 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het onderzoek naar alternatieve locaties 
voor een bijkomende KMO-zone is ten gronde gevoerd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; het 
RUP ‘KMO-zone De Hutten’ wordt opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Berlaar (GRS), dat goedgekeurd werd op 18/01/2010. In de bindende bepalingen van dit GRS is immers 
opgenomen dat de gemeente een RUP zal opmaken “voor de omgeving N10 met de inplanting van een 
nieuw KMO-terrein, de inplanting van een beperkte kleinhandelsconcentratie en de inplanting van 
nieuwe infrastructuur (Ventweg)”. het onderzoek naar alternatieve locaties voor een nieuw 
bedrijventerrein is gevoerd in het kader van de opmaak van het GRS Berlaar. In het richtinggevend deel 
van het GRS, p. 163 wordt dit onderzoek weergegeven. In het RUP is slechts een samenvatting van dit 
onderzoek overgenomen, evenals een verwijzing naar het GRS. Het GRS is ten allen tijde 
raadpleegbaar op de website van de gemeente Berlaar. Tijdens de procedure tot opmaak van het GRS 
is een openbaar onderzoek georganiseerd. Bezwaarindiener heeft toen de kans gekregen bezwaar in te 
dienen tegen dit locatieonderzoek; tijdens de procedure tot opmaak van het RUP ‘KMO-zone De Hutten’ 
kan geen bezwaar meer ingediend worden tegen de keuze van de locatie voor het bedrijventerrein, 
aangezien dit onderzoek geen deel uitmaakt van het RUP.  

- bezwaarpunt 17 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
stelt dat endogene bedrijven de kans moeten hebben zich te ontwikkelen binnen de eigen gemeente, 
zodat het niet correct is ze te verwijzen naar alternatieve locaties buiten de gemeente; 

- bezwaarpunt 21 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het voorzien van een aparte 
kleinhandelszone in het RUP is niet strikt noodzakelijk, aangezien het RUP specifieke voorschriften 
voorziet voor de bestaande, vergunde kleinhandel; 

- bezwaarpunt 22 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de inkleuring van de percelen langs de N10 
als KMO-zone met specifieke voorwaarden in geval van kleinhandel betekent een regularisatie van de 
op het terrein bestaande toestand en zeker geen verzwaring van die toestand; 

- bezwaarpunt 25, 26 en 36 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de stedenbouwkundige 
voorschriften en de aanduiding van de ontsluiting zijn voldoende duidelijk, uitgezonderd de gehanteerde 
afwijkingsmarge voor de ontsluitingsweg, wat wordt behandeld in bezwaarpunt 29;   

- bezwaarpunt 30 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het opnemen van meerdere zones voor 
openbaar nut is verantwoord om de nodige flexibiliteit te kunnen garanderen in functie van toekomstige 
nog niet gekende eisen van de netbeheerder en hogere overheden en in functie van onderzoeken 
inzake waterbuffering, infiltratievoorzieningen en parkings die later dienen te gebeuren; 

- bezwaarpunt 31 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): artikel 3.12 van de stedenbouwkundige 
voorschriften wordt als volgt gewijzigd: ‘De bedrijfspercelen binnen deze zone worden ontsloten via een 
ontsluitingsweg die aansluit op de Aarschotsebaan. Naast deze ontsluitingsweg mag op geen enkele 
wijze een verbinding tussen het lokaal bedrijventerrein en Hemelshoek en/of de Huttestraat worden 
gerealiseerd, uitgezonderd voor hulpdiensten en fiets- en voetgangers”; 

- bezwaarpunt 33 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de passage “het bedrijf dient klanten en 
leveranciers wel aan te sporen om via de nieuwe ontsluitingsweg het bedrijf te bereiken” wordt geschrapt 
uit artikel 3.27; 

- bezwaarpunt 34 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): artikel 3.20 van de stedenbouwkundige 
voorschriften wordt als volgt gewijzigd: ‘Parkeerplaatsen voor personenvoertuigen en (brom)fietsen, 
toegangen tot gebouwen die louter dienen voor personenvoertuigen of voetgangers/fietsers moeten in 
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waterdoorlatende verhardingen worden uitgevoerd, tenzij de vigerende milieuwetgeving dit niet toelaat. 
De onverharde en niet bebouwde oppervlakten moeten worden aangeplant met grasvegetaties, 
bodembedekkers, struiken en/of hoogstammige bomen’; 

- bezwaarpunt 35 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): alle vergunningen die worden toegekend 
op basis van dit RUP moeten uiteraard voldoen aan het decreet integraal waterbeleid; het RUP kan 
geen bijkomende studie opleggen die niet overstemt met het besluit van de Vlaamse regering inzake 
dossiersamenstelling van stedenbouwkundige aanvragen; 

- bezwaarpunt 38 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de noodzaak van een bijkomend 
bedrijventerrein is afdoende onderzocht en aangetoond in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 

 

inhoudelijke thema’s waarbij het standpunt van de Gecoro wordt bijgetreden, maar voorzien wordt van een extra 
motivatie en/of een aanvulling: 

- bezwaarpunt 1 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het zonevreemd zijn is een karakteristiek 
die verbonden is aan de aanvrager; bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning wordt de 
goede ruimtelijke ordening op de nieuwe locatie beoordeeld; de procedure laat niet toe een uitspraak te 
doen over de aanvrager en ook stedenbouwkundige voorschriften mogen geen uitspraak doen over de 
aanvrager; de zekerheid dat zonevreemde bedrijven voorrang krijgen moet gewaarborgd worden via 
criteria van verkoop (zie ook het bestaand schriftelijk engagement tussen Igemo en het 
gemeentebestuur hieromtrent d.d. 30/03/2012 in bijlage) en niet via stedenbouwkundige voorschriften;  
 

- bezwaarpunten 3, 4, 5, 6, 20, 23, 24, 28 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): het ruimtelijk 
uitvoeringsplan heeft geen negatieve impact op de rechtstoestand van Van den Bosch BVBA: wat hij 
niet zal kunnen op basis van de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP, kan hij nu ook niet op 
basis van de gewestplanbestemmingen ‘woongebied met landelijk karakter’ of agrarisch gebied’; 
aangezien Van Den Bosch BVBA niet over een stedenbouwkundige vergunning beschikt voor het stallen 
van voertuigen in de zin van artikel 4.2.1.5°a) van de VCRO, is zijn milieuvergunning voor deze activiteit 
komen te vervallen. De conclusie is dan ook dat de door de BVBA Van Den Bosch uitgeoefende 
activiteit niet vergund en volstrekt wederrechtelijk is. Het stallen van voertuigen is bovendien niet 
vergunbaar op grond van de gewestplanbestemmingen woongebied met landelijk karakter en agrarisch 
gebied. Anders verwoord heeft het RUP niet tot gevolg dat de BVBA Van Den Bosch zal worden 
verhinderd in de exploitatie van haar bedrijvigheid aangezien deze exploitatie, die (quasi) uitsluitend 
bestaat uit het stallen van voertuigen, ook op basis van het gewestplan niet vergund kon en kan worden 
en steeds volstrekt wederrechtelijk is geschied; ter correctie dient in de toelichting bij artikel 3.04 de 
tekst als volgt te worden aangepast: “Er zijn 3 bestaande, vergunde kleinhandelszaken actief bij opmaak 
van het RUP, op volgende percelen: 670w, 670x, 673s, 673v, 673t.”; de bufferzone moet aangebracht 
worden op het KMO-terrein zelf en dient de nodige bescherming te bieden voor de aanpalende zones; 
het RUP biedt inzake ontsluiting via de N10 voldoende uitzonderingsmogelijkheden voor bestaande 
vergunde bedrijven; 
 

- bezwaarpunten 7, 9, 10 en 27 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): voor omzendbrief 
RO/2010/01 gaat dezelfde redenering op als voor omzendbrief RO/2005/01; in de toelichtingsnota wordt 
vermeld dat het gemeentebestuur er zich toe engageert om de percelen in professioneel agrarisch 
gebruik gelegen in het bosgebied aan de Havikstraat te herbestemmen naar agrarisch gebied; dit wordt 
bekrachtigd in voorliggend besluit tot definitieve vaststelling van het RUP KMO-zone De Hutten; 
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- bezwaarpunt 14 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de in de stedenbouwkundig voorschriften 

voorziene bepalingen inzake buitenopslag geven voldoende garanties om redelijkerwijze aan te nemen 
dat de uitvoering van bestaande vergunde bedrijfsactiviteiten niet in het gedrang zal komen; de 
bestaande bedrijfsactiviteiten van Van Den Bosch BVBA zijn echter niet vergund, zoals bij de 
behandeling van bezwaarpunten 3, 4, 5, 6, 20, 23, 24 en 28 wordt gesteld; 
 

- bezwaarpunt 18 en 19 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): uit de memorie van toelichting en uit 
de stedenbouwkundige voorschriften blijkt dat het RUP in overeenstemming is met het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, uitgezonderd de oppervlakte van het bedrijventerrein; het ruimtelijk structuurplan 
van de gemeente Berlaar voorziet enkel in een richtcijfer voor de oppervlakte van het bedrijventerrein, 
en niet in een maximumoppervlakte. Het GRS stelt immers: “concreet wordt een zoekzone ingesteld 
waarbinnen later de grenzen van een nieuw KMO-terrein met een netto-oppervlakte van ca. 5 ha zal 
worden afgebakend.”  
In de herziening van het Provinciaal ruimtelijk structuurplan wordt bijkomend gesteld: “In elk 
bedrijfsondersteunend hoofddorp kan voor de planperiode vanaf 1992 een bijkomend lokaal 
bedrijventerrein worden gerealiseerd. Hierbij gelden volgende principes: 

• De motivering voor de behoefte en de locatie gebeurt in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. 

• Er wordt uitgegaan van een richtinggevende omvang van 5 ha. Om voor voldoende aanbod te 
zorgen of omwille van terreinconfiguratie kunnen gemeenten in het buitengebied eventueel 
meer dan 5 ha ontwikkelen. 

… 

De provincie beoordeelt de ingebrachte motivatie.” 

Gemeenten in het buitengebied, zoals Berlaar, kunnen dus meer dan 5 ha bijkomend lokaal 
bedrijventerrein ontwikkelen om voor voldoende aanbod te zorgen indien zij dit motiveren. De 
behoefteberekening opgenomen in het RUP toont aan dat de behoefte groter is dan 5 ha. De deputatie 
stelt in haar advies dat de afwijking voldoende is gemotiveerd.  

 
- Bezwaarpunt 29 en 36 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): in functie van de leesbaarheid van 

het RUP en van het grafische plan wordt de afwijkingsmarge voor de indicatief aangeduide wegen 
vastgesteld op 20 meter i.p.v. op 50 meter; deze afwijking geldt niet voor de ontsluitingsweg die grenst 
aan de bestaande bedrijfspercelen langsheen de N10; in de toelichtingsnota wordt een bijkomende 
motivatie opgenomen voor het voorzien van een afwijkingsmarge van 20m voor indicatieve wegen en 
wordt het concept als volgt verduidelijkt:  
 
“De enige toegang tot het bedrijventerrein verloopt via de reservatiezone voor wegenis. Deze 
reservatiezone wordt als aparte bestemmingszone opgenomen op het grafisch plan en is op deze 
manier eenduidig vastgelegd. Het RUP geeft op deze manier een duidelijke visie op de 
mobiliteitsafwikkeling en externe ontsluiting van het bedrijventerrein. 
De interne wegenis die aansluit op de reservatiezone voor wegenis alsook de verbindingen voor fietsers 
en voetgangers worden indicatief aangeduid. De exacte situering van bepaalde delen van de interne 
wegenis is immers afhankelijk van verder onderzoek inzake waterhuishouding, efficiënt ruimtegebruik, 
percelering, wegprofiel, grootte van bedrijfspercelen enz... . Bij de concrete inplanting van de indicatief 
aangeduide interne wegen en trage verbindingen kan er daarom langs beide zijden van de as 
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afgeweken worden tot 20m als op die manier de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad en de 
alzo gevormde bedrijfskavels functioneel kunnen worden ingericht. Deze mogelijkheid tot afwijking geldt 
echter niet: 

- voor de hoofdontsluitingsweg die grenst aan de bestaande bedrijfspercelen langsheen de 
N10. De rooilijn van de nieuwe hoofdontsluitingsweg met aanhorigheden (vb. gracht, berm, 
fietspad, …) zal ten oosten van de Huttestraat onmiddellijk grenzen aan de achterste 
perceelsgrens van de bestaande (klein)handelszaken. De hoofdontsluitingsweg ten oosten van 
de Huttestraat en de reservatiezone voor wegenis worden vervolgens met elkaar verbonden.   

- voor de trage verbinding tussen de Huttestraat en de N10. Beide wegen dienen in rechte lijn 
met elkaar te worden verbonden. 

Het type, het aantal en de locatie van elke weg in het netwerk is hiermee vastgelegd. Van de ligging kan 
worden afgeweken binnen de in de voorschriften opgenomen aanvaardbare marges.” 

In haar traditionele rechtspraak stelt de Raad van State dat het vanuit het oogpunt van de 
rechtszekerheid van belang is dat de externe ontsluiting van het plangebied door het RUP zelf moet 
worden vastgelegd. Dit is in casu het geval. De externe ontsluiting van de KMO-zone is namelijk 
vastgelegd in de verordenende instrumenten van het RUP, namelijk het grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften. Wat de overige indicatief aangeduide wegen betreft, werd de marge 
t.o.v. het voorlopig vastgesteld RUP verkleind van 50 naar 20 m wat de rechtszekerheid ten goede komt 
en waarmee wordt tegemoetgekomen aan het advies van de Deputatie.  

- bezwaarpunt 32 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): ‘grondige constructieve 
verbouwingswerken’ wordt gedefinieerd als ‘alle werken en handelingen waarbij de medewerking van 
een architect is vereist voor het verkrijgen van een vergunning’; ter verbetering van de leesbaarheid en 
duidelijkheid van het RUP dient bijkomend de zin “(zijnde vergunningsplichtige werken met medewerking 
van een architect)” te worden geschrapt in art. 3.24, 3.25 en 3.31.  

-   bezwaarpunt 37 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de beslissing van de dient-MER geeft 
aan dat het voorgenomen planningsproces geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is, ook niet in functie van het biologisch waardevol gebied; 
niettemin is het aangewezen om, indien haalbaar, de twee kleine gebieden (o.a. een rij eiken) die zijn 
opgenomen in de biologische waarderingskaart te integreren in de KMO-zone; de toelichtingsnota van 
het RUP stelt op p.36 “dat de gemeente er zich toe engageert om de gedeelten van de bomenrijen die 
niet op percelen van bestaande bedrijven gelegen zijn zoveel als mogelijk te behouden en te integreren 
in de inrichting van de KMO-zone.” 

 

inhoudelijke thema’s waarover de Gecoro geen advies heeft verleend omdat ze zich niet bevoegd acht over deze 
onderwerpen te oordelen: 

- bezwaarpunt 12 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de behoefteberekening werd gebaseerd op 
de cijfers die gehanteerd worden in het GRS Berlaar (informatief deel p. 84 en verder). Enerzijds wordt 
rekening gehouden met gegevens inzake zonevreemde bedrijven in de gemeente, en anderzijds met de 
gegevens inzake het economisch groeipotentieel over een relevante 10-jarige periode, zijnde de periode 
1991-2002. Op basis van de resultaten van deze 10-jarige periode wordt een prognose, of trendanalyse 
gemaakt voor de daarop volgende periode van 5 jaren, zijnde 2002-2007. De goedgekeurde 
herzieningen van het RSPA en het RSV maken het mogelijk een behoefte te berekenen voor de 
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planperiode 2007-2012. De geactualiseerde behoefteberekening voor deze periode gebeurt op basis 
van extrapolatie van de voorhanden zijnde gegevens. Uit de adviezen van de Deputatie en het 
Agentschap Ruimtelijke ordening blijkt dat beide instanties akkoord gaan met de behoefteberekening die 
opgenomen is in het RUP. Beide instanties bevestigen dat dit de aangewezen werkwijze is voor het 
berekenen van de endogene groei.  

- bezwaarpunt 39 (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): voor wat betreft de behandeling van de 
bezwaren in het kader van het onteigeningsplan wordt verwezen naar hieronder opgenomen motivatie:  

 Wettigheid  van de onteigening 
Samenvatting bezwaren:  

a. de gevorderde onteigening voldoet niet aan de wettelijke grondvoorwaarden voor onteigening 
b. de onteigening heeft geen karakter van openbaar nut – uit de biologische waarderingskaart 

blijkt dat het biologisch waardevol gebied in het gedrang komt door een herbestemming als 
industriegebied.  

c. de onteigeningsnoodzaak wordt niet (afdoende) aangetoond 
d. er is niet aangetoond dat alternatieve locaties (afdoende) werden onderzocht 
e. het onteigeningsdoel kan worden gerealiseerd zonder inname van de percelen van 

bezwaarindiener – bezwaarindiener kan het onteigeningsdoel zelf realiseren 
f. de onteigening is niet hoogdringend 

 

 Algemeen: bezwaar m.b.t. de wettelijke grondvoorwaarden 
De Memorie van toelichting bij het RUP en het bijhorende onteigeningsplan, beiden voorlopig 
vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18/06/2013, bevatten een gedeelte waarin een aanzet 
wordt gegeven voor een motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak (zie Memorie 
van Toelichting, hoofdstuk 11 ‘onteigeningsplan en –machtiging). De voorlopige aanvaarding van het 
onteigeningsplan (als onderdeel van het RUP) veronderstelt immers op zijn minst dat in dit raadbesluit 
ook het doel van de onteigening wordt uiteengezet en dat er een begin van een verantwoording wordt 
gegeven.  

Bezwaren tegen de onteigeningsmachtiging, specifiek m.b.t. de grondwettelijke 
onteigeningsvoorwaarden, kunnen dan ook niet aanvaard worden in betreffende fase 
voorafgaand aan het indienen van de aanvraag tot onteigeningsmachtiging. Met deze stap stelt 
de gemeente enkel het onteigeningsplan vast. 

Alleen een beslissing die rechtsgevolgen veroorzaakt, moet formeel gemotiveerd zijn. Gezien een 
onteigeningsbeslissing van het onteigenende bestuur zelf onderworpen is aan een machtiging van de 
bevoegde minister, betekent dit dat de beslissing van de gemeenteraad van Berlaar (in dit geval de 
voorlopige vaststelling van het RUP en het onteigeningsplan d.d. 18/06/2013 en de voorliggende 
definitieve vaststelling) geen rechtsgevolgen heeft. Het is de ministeriële machtiging die de 
rechtsgevolgen van de onteigeningsbeslissing veroorzaakt, en die ook dient te beantwoorden 
aan de formele motiveringsplicht. Dergelijke ministeriële machtigingsbesluiten zijn ook op 
ontvankelijke wijze aan te vechten bij de Raad van State.  
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De onteigening heeft geen karakter van openbaar nut - Biologische waarderingskaart en 
agrarisch gebied 
De bezwaarindiener stelt dat de samenleving door de onteigening niet in haar globaliteit wordt verbeterd 
aangezien de te onteigenen innemingen voornamelijk agrarisch gebied en biologisch waardevol gebied 
omvatten. Volgens bezwaarindiener tast het RUP zodoende de structuurbepalende functies van het 
buitengebied aan.  

In eerste instantie mag het duidelijk zijn dat dit een bezwaar tegen het RUP is en niet tegen de 
wettigheid van de onteigeningsmachtiging, laat staan tegen het onteigeningsplan dat in dit openbaar 
onderzoek ter inzage lag.  

Voor de motivatie van dit bezwaar verwijzen we naar de tabel ‘Behandeling bezwaarschriften’, 
bezwaarpunten 9, 10 (inzake de agrarische gebieden) en 37 (inzake de biologische waarderingskaart). 

 

De onteigeningsnoodzaak is niet afdoende aangetoond 
Bezwaarindiener citeert het Hof van Cassatie over de motivering van een onteigeningsbesluit. Ook hier 
kunnen we opnieuw stellen dat enkel de Ministeriële machtiging kan beschouwd worden als een 
onteigeningsbesluit met rechtsgevolgen en dienaangaande ook met formele motiveringsplicht en dat de 
huidige beleidsbeslissing, m.n. de definitieve vaststelling van RUP en onteigeningsplan, de vereiste 
motivering bevat waaruit blijkt dat de genomen beleidsopties afgewogen werden. 

Zie ook de behandeling van bezwaar I.a,  m.b.t. de wettelijke grondvoorwaarden.  

Verder wordt uitdrukkelijk nog eens verwezen naar de Memorie van Toelichting hoofdstukken 7, 8 en 11. 
Op p.54  is wel degelijk een omstandige en geactualiseerde behoeftebepaling opgenomen op basis van 
cijfers van het GRS van Berlaar én o.b.v. geactualiseerde gegevens voor zonevreemde bedrijven. 
Meer nog in hoofdstuk 11 van de Memorie van Toelichting, wordt gesteld dat IGEMO beschikt over een 
kandidatenlijst met een actuele ruimtevraag van minimum 4,65ha.  

 

Alternatieve locaties 
Bezwaarindiener poneert dat niet aangetoond kan worden dat alternatieve locaties (afdoende) werden 
onderzocht. Voor de behandeling van dit bezwaar wordt verwezen naar bezwaarpunt 16. 

Ook bij de formele motivering ten einde een aanvraag in te dienen voor onteigeningsmachtiging wordt 
verwezen naar het locatieonderzoek zoals uitgevoerd in het kader van de opmaak van het GRS en wordt 
de samenvatting overgenomen.  

 

Zelfrealisatie 
Bezwaarindiener merkt op dat hij meer dan 50% van de gronden bezit die het voorwerp uitmaken van 
het RUP “KMO-zone de Hutten”. Bezwaarindiener wenst zelf over te gaan tot ontwikkeling van de 
gronden.  

Bezwaarindiener roept de mogelijkheid tot zelfrealisatie in als belangrijkste bezwaar tegen het 
onteigeningsplan ‘KMO-zone De Hutten’. 
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We verwijzen, net zoals bezwaarindiener dat doet,  naar artikel 2.4.3 §2 VCRO (het oude artikel 69 §2 
DRO) om in eerste instantie aan te tonen dat het recht op zelfrealisatie geen absoluut recht is. Dit artikel 
stelt dat wanneer particulieren de mening zijn toegedaan dat ze het project zelf kunnen ontwikkelen, zij 
binnen de drie maanden na de bekendmaking van het besluit tot goedkeuring van het 
onteigeningsplan in het Belgisch Staatsblad hun vraag tot zelfrealisatie moeten richten tot de 
overheid, in dit geval de onteigenende instantie IGEMO.1 Daarenboven moeten degene die dergelijk 
project zelf wensen te realiseren eigenaar zijn van meer dan de helft van de oppervlakte van de in dat 
gebied begrepen gronden. Ze moeten ook over voldoende middelen beschikken om het lokaal 
bedrijventerrein te realiseren zoals wordt aangegeven in het RUP, dus ook met de nodige 
toegangswegen.  

In de huidige fase van de onteigeningsprocedure wordt, zoals reeds meermaals gesteld, enkel 
het onteigeningsplan vastgesteld met het oog op het verkrijgen van een onteigeningsbesluit. Een 
verzoek tot zelfrealisatie dient gericht te worden aan de onteigenende instantie, zoals hierboven 
uiteengezet, binnen de drie maanden na bekendmaking van het besluit houdende de goedkeuring van 
het onteigeningsplan.  Het gemaakte bezwaar is dan ook niet relevant in de huidige fase van de 
procedure. In deze fase betreft het enkel de vaststelling van het onteigeningsplan met de noodzakelijke 
eigendomsgegevens.  
 

Artikel 2.4.3 §2 VCRO stelt bovendien dat de overheid, in deze IGEMO2, de voorwaarden bepaalt 
waaronder de eigenaar(s) “belast worden met de uitvoering van de voor de ordening vereiste werken en 
ook met de herverkavelings- en ruilverkavelingsverrichtingen”.  

Het is momenteel echter niet geweten of bezwaarindiener aan de ontwikkelingsvoorwaarden kan 
voldoen. Om de gewenste ontwikkeling niet te hypothekeren wordt de procedure voor aanvraag van een 
onteigeningsmachtiging gevoerd. 

Pas wanneer voorliggend RUP definitief wordt vastgesteld en er enige planologische zekerheid bestaat 
inzake de herbestemming, kunnen onderhandelingen voor minnelijke verwerving worden opgestart, en 
kan bijgevolg de vraag tot zelfrealisatie in het kader van de onderhandelingen besproken worden. 

Indien er op straffe van verval binnen de drie maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad 
van het Ministerieel besluit tot goedkeuring van het onteigeningsplan een aanvraag tot zelfrealisatie 
wordt ingediend, zal IGEMO deze aanvraag op zorgvuldige en waarachtige wijze behandelen. 

Aangezien de gemeente Berlaar in zitting van 18/06/2013 overgegaan is tot intrekking van de beslissing 
tot definitieve vaststelling van het RUP ‘KMO-zone De Hutten’ d.d. 17/04/2012, is het bijhorende 
onteigeningsplan, evenals de onteigeningsmachtiging d.d. 22/03/2013, zonder voorwerp geworden. 
Bijgevolg heeft IGEMO niet gereageerd op de vraag m.b.t. zelfrealisatie van het OCMW Lier zoals 
gesteld in haar brief van 29 mei 2013. 

 
 Onderhandelingen door IGEMO  
 

Zie p. 78 van de memorie van Toelichting ‘ultimum remedium na minnelijke onderhandelingen’ 

                                                           
1 Artikel 69 §2 decreet ruimtelijke ordening 
2 Zie de overeenkomst tussen de gemeente Berlaar en IGEMO dd. 20/04/2010 die IGEMO aanduidt als ontwikkelaar van het 
bedrijventerrein en daartoe tevens de modaliteiten bepaalt voor de realisatie van het bedrijventerrein.  
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans concludeert dat er vijf hectare bijkomende KMO-zone wordt gecreëerd. Hij vraagt of de meeste 
zonevreemde bedrijven in Berlaar dan toch een plaats zullen krijgen in deze zone. 

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat er inhoudelijk niets werd gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Het 
gaat niet om extra KMO-zone. 

 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP KMO-zone De Hutten (herneming), 
aangepast conform bovenstaande argumentatie en bestaande uit een memorie van toelichting – definitieve 
vaststelling, de stedenbouwkundige voorschriften – definitieve vaststelling, een nota screening planMERplicht 
met verzoek tot raadpleging d.d. 09/04/2013, het besluit van het Departement leefmilieu, natuur en energie 
Dienst Mer d.d. 26 april 2013, een plan “bestaande feitelijke toestand” d.d. 27/05/2013, een plan “bestaande 
juridische toestand” d.d. 27/05/2013, een ontwerp grafisch plan d.d. 14/02/2014 en een onteigeningsplan 
d.d.28/05/2013, definitief vast te stellen. 

 

Artikel 2 

De gemeenteraad beslist Vverkaveling V/079 afgeleverd door het schepencollege op 12 september 1966 (ref. RO 
010/086, advies d.d. 1 september 1966) voor 2 vrijstaande kavels die in het plangebied gelegen is, op te heffen 
conform artikel 4.6.5 § 1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 

 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist de nodige planningsinitiatieven op te starten om ter compensatie van de inname van 
een gedeelte ‘Herbevestigd Agrarisch Gebied’ (HAG) de percelen in professioneel agrarisch gebruikt binnen het 
bosgebied aan de Havikstraat te herbestemmen naar agrarisch gebied. 

 

Artikel 4 

De gemeenteraad keurt de als bijlage bij het RUP gevoegde engagementsovereenkomst tussen Igemo en het 
gemeentebestuur d.d. 30/03/2012 inzake uitgifte van bedrijfspercelen in de KMO-zone De Hutten goed. 

11. Ruimtelijk uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven fase 1 - definitieve vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
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Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 en de partiële  herziening definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 17 oktober 2010 en bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011 voor 
wat betreft de bindende bepalingen; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 18 januari 
2010, met als actiepunt 42 of R.1.01 bij de bindende bepalingen: opmaken van een RUP zonevreemde bedrijven; 
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
 
Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, aangepast bij besluit van 14 oktober 2011; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 23) houdende aanstelling van de intercommunale 
Igemo voor de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven voor een forfaitair bedrag variërend tussen 
73.400 € en 79.400 €: 
 - fase 1: inventaris, beleidsvisie, detailonderzoek: 41.400 € (ondertussen volledig afgesloten en betaald); 
 - fase 2: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 32.000 € en 38.000 € afhankelijk van het aantal op 

te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere detailkennis van de terreinen; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 26 maart 2013 (punt 11) houdende wijziging en specificatie van de 
overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Igemo inzake de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven, 
waarbij de kostprijs voor fase 2 uiteindelijk werd bepaald op 57.105 €; 
 
Gelet op de besprekingen van de voorontwerpen door de ambtelijke werkgroep op 7 september 2011 en 7 
september 2012; 
 
Gelet op het overleg over het voorontwerp tussen ontwerper, het gemeentebestuur en het provinciebestuur op 5 
oktober 2012; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 11 oktober 2012 houdende principiële goedkeuring van de inventaris, 
beleidsvisie, detailonderzoek en houdende het verzoek aan de ontwerper om het RUP in twee delen te splitsen, 
teneinde 4 bedrijven, die zich in een cluster bevinden, een prioritaire behandeling te kunnen verlenen: 

• Cannaerts Julien bvba (aluminium – ramen en deuren), Aarschotsebaan 156 Berlaar 
• Bad Weelde (sauna’s, zwembaden), Aarschotsebaan 140 Berlaar 
• Varosan bvba (sanitair), Heidestraat 109 Berlaar 
• Jos Leys en Zonen (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 136 Berlaar 
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Overwegende dat behalve deze 4 bedrijven uit het onderzoek nog 6 andere bedrijven in een tweede fase zullen 
worden behandeld: 

• Jacobs Marc bvba (tuinaanleg, grondwerken), Hemelshoek 241 Berlaar 
• Garage Van Hove NV, Steenbeek 2 Berlaar 
• Verelst FFT (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 268 Berlaar 
• Van den Broeck-Keuleers bvba (schrijnwerkerij), Melkouwensteenweg 127 Berlaar 
• Rombauts bvba (centrale verwarming), Melkouwensteenweg 65 Berlaar 
• Site Aarschotsebaan 316 Berlaar (voormalig bedrijf De Nieuwe Smid) 

 
Gelet op de principiële goedkeuring van het schepencollege d.d. 7 februari 2013 over het ontwerp van RUP; 
 
Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
opmaak van een planMER; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
 - 18 oktober 2012: aanschrijving adviesinstanties – de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 
 - 22 november 2012: advies Agentschap Ruimtelijke Ordening; 
 - 16 november 2012: advies provinciebestuur Antwerpen; 
 - 19 november  2012: advies Agentschap R-O Antwerpen – Onroerend Erfgoed; 
 - 19 november 2012: advies Departement Landbouw en Visserij; 
 - 13 november 2012: advies Wonen-Vlaanderen; 
 - 12 december 2012: verzending dossier naar de dienst Mer; 
 - 14 december 2012: besluit van de dienst Mer: “In de adviezen van de aangeschreven instanties wordt geen 

bezwaar gemaakt tegen een ontheffing van plan-MER-plicht voor dit dossier. De uitgebrachte adviezen 
bevatten geen elementen waaruit de dienst MER kan besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de 
aanzienlijkheid van de milieueffecten onvolledig of onjuist is. 
Rekening houdende met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig 
is.”                       

 
Overwegende dat via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad gemeld werd dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd 
kunnen worden op de webstek van de dienst MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 18 april 2013 waarbij volgende instanties werden 
uitgenodigd om een advies te formuleren: 
- Ruimte Vlaanderen / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Departement LNE, dienst VR  / verontschuldigd; 
- Departement LNE, dienst MER  / verontschuldigd; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- Agentschap Wegen en Verkeer, district Puurs  / verontschuldigd; 
 
Overwegende dat het dossier door de ontwerpers werd aangepast op basis van de adviezen en de vergadering 
zelf; 
 
Gelet op het voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport- en Recreatie – fase 1”, opgesteld door 
IGEMO en omvattende: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- een kaart “feitelijke toestand”; 
- een kaart “juridische toestand”; 
- een kaart “grafisch plan”; 
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Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 alle uitvoeringsplannen dienen te worden onderworpen aan een watertoets; dat voor het plangebied de 
watertoets werd onderzocht; dat het plangebied niet in een overstromingsgevoelig of waterziek gebied is gelegen 
volgens de meest recente watertoetskaart; 
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwing en de aanleg van een wegenis voorziet, doch dat de 
stedenbouwkundige voorschriften het aanleggen van verhardingen en het oprichten van constructies beperken; 
dat de verhardingen bovendien – in de mate van het mogelijke – voorzien worden in waterdoorlatende 
materialen; dat infiltratie op de meeste plaatsen in het plangebied goed mogelijk is en dat ter hoogte van niet-
infiltratiegevoelige gronden het regenwater vertraagd zal afgevoerd worden d.m.v. buffering; dat 
hemelwaterputten met voldoende capaciteit zullen voorzien worden conform de normen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen van 
het decreet integraal waterbeleid; 
 
Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat kan worden besloten dat het plan verenigbaar is met het 
watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding;  
 
Overwegende dat dat het de bedoeling is de hiernavolgende verkavelingsvergunningen conform artikel 4.6.5 § 1 
van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening op te heffen: 

• verkaveling V/112 afgeleverd door het schepencollege op 27 augustus 1968 (ref. RO 010/116 (1) voor  3 
vrijstaande kavels, gelegen Heidestraat 105, 107 en 109, 1e afdeling sectie C nrs. 788 k, 788 g, 788 m, 
788 p, voor zover gelegen binnen de perimeter van het RUP (kavel 1 en 2 enkel voor het achterste 
gedeelte en kavel 3 volledig); 

• verkaveling V/112/1  afgeleverd door het schepencollege op 18 april 1988 (ref. RO: 010/116(2) voor het 
wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en p; 

• verkaveling V/112/2  afgeleverd door het schepencollege op 15 december 2004 (ref. RO: 010/116(3) 
voor het wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en 
p; 

 
Gelet op de collegebeslissing d.d. 4 juli 2013 (punt 12) om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 
Zonevreemde bedrijven fase 1, bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een nota 
verzoek tot raadpleging Mer-plicht, een kaart “feitelijke toestand”, een kaart “juridische toestand” en een kaart 
“grafisch plan” te onderwerpen aan een openbaar onderzoek vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 oktober 2013; 
 
Overwegende dat het openbaar aangekondigd werd volgens de bepalingen vastgelegd in artikel 2.2.14 §2 en §3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name door aanplakking in de gemeente, door publicatie van 
het aankondigingsbericht in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2013, in de Gazet van Antwerpen van 6 en 7 juli 
2013, in De Morgen van 8 juli 2013 en in Het Laatste Nieuws van 8 juli 2013 en door het plaatsen van dit bericht 
op de gemeentelijke website; 
 
Overwegende dat het dossier in het kader van het openbaar onderzoek op 4 juli 2013 werd verstuurd aan de 
vereiste adviesinstanties, met name het provinciebestuur van Antwerpen, het departement Ruimte Vlaanderen, 
het agentschap Ondernemen, het departement Landbouw en Visserij, het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie, diensten Veiligheidsrapportering en Milieu-effectenrapportage, het agentschap Wegen en Verkeer en de 
Gecoro; 
 
Overwegende dat er in totaal 3 adviezen en geen bezwaarschriften werden binnen gebracht bij de Gecoro; 
 
Overwegende dat het de volgende 3 adviezen betreft: 
- provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 26 september 2013 (ref. GemRUP-

2012-0064 – Poststuk PU-2013-00042453); 
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- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte Vlaanderen, advies d.d. 30 september 2013 
(ref. 2.14/12002/105.1); 

- Departement Landbouw en Visserij, duurzame Landbouwontwikkeling, niet gedateerd (ontvangen 3 
september 2013) (ref. 2013_025781); 

 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 7 oktober 2013, waaruit blijkt dat de 3 voornoemde adviezen gunstig waren, zij 
het dat er in het advies van het provinciebestuur enkele aandachtspunten vermeld staan;; 
 
Overwegende dat de adviezen werden geordend door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de 
Gecoro en dat de Gecoro in vergaderingen van 19 december 2013 advies heeft uitgebracht over het ontwerp van 
RUP; 
 
Overwegende dat de Gecoro zijn adviezen heeft overgemaakt aan de gemeenteraad en het schepencollege 
d.m.v. een schrijven van 23 december 2013; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het hiernavolgend standpunt inneemt omtrent de uitgebrachte opmerkingen 
en adviezen en omtrent de adviezen van de Gecoro: 
 
inhoudelijke thema’s waarbij het standpunt van de Gecoro wordt bijgetreden: 

- opmerking1 van het provinciebestuur (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de zekerheid dat 
zonevreemde bedrijven die niet kunnen bestendigd worden, moeten terecht kunnen in de KMO-zone De 
Hutten, moet gewaarborgd worden via criteria van verkoop (zie ook het bestaand schriftelijk 
engagement tussen Igemo en het gemeentebestuur hieromtrent) en niet via stedenbouwkundige 
voorschriften; 

- opmerking 2 van het provinciebestuur (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): de verwijzingen naar 
het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (inzake hoofddorp en deelgebieden) worden aangepast 
zoals gevraagd door het provinciebestuur; 

- opmerking 4 van het provinciebestuur (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): op blz. 10 van de 
stedenbouwkundige voorschriften zal er worden verwezen naar de zone voor landelijk wonen zoals 
gevraagd door het provinciebestuur; 

 
inhoudelijke thema’s waarbij het standpunt van de Gecoro niet wordt bijgetreden: 

- opmerking 3 van het provinciebestuur (zie tabel gevoegd bij de Gecoroverslagen): in de 
stedenbouwkundige voorschriften mag niet staan dat het inplanten van de gebouwen op de 
perceelsgrens afhangt van de toestemming van de aanpalende; in tegenstelling tot de Gecoro, volgt de 
gemeenteraad de redenering van het provinciebestuur, maar stelt wel dat bij de toelichting van dit artikel 
moet verwezen worden naar de van kracht zijnde bepalingen van het burgerlijk wetboek, wat impliceert 
dat in praktijk die toestemming toch vaak noodzakelijk is; 

 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging;  
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans merkt op dat dit RUP de facto bijkomende KMO-zone creëert. 
Schepen Eddy Verstappen legt uit dat het om bestaande bedrijven gaat die door dit RUP rechtszekerheid krijgen. 
Destijds werd het RUP in twee fasen gesplitst om korter op de bal te kunnen spelen. In deze fase gaat het om 
vier bedrijven die in aanpalende gebieden liggen. 
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John Steurs treedt Koen Kerremans bij in de zin dat hij eveneens van oordeel is dat de KMO-zone hierdoor 
vergroot. Het gaat immers over het omzetten van agrarisch gebied naar KMO-zone. 
Koen Kerremans argumenteert dat de nieuwe KMO-zone ooit gemotiveerd is geweest vanuit de redenering dat 
de zonevreemde bedrijven hier zouden worden ondergebracht. Dat is blijkbaar veranderd door de jaren heen. 
Maar de bedoeling van de wetgever blijft dezelfde: alles bij elkaar brengen qua werkgelegenheid in een mooie 
KMO-zone. Het bestuur kiest nu voor de regularisering van een paar zonevreemde bedrijven; deze zullen dus 
alvast niet moeten herlocaliseren. Andere bedrijven krijgen daardoor meer kans om zich daar te vestigen. Hoe zal 
hiermee worden omgesprongen? 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat bedrijven niet verplicht kunnen worden om zich te vestigen in de KMO-
zone. De adviezen van stedenbouw en van de provincie stellen in ieder geval dat bij de realisatie van De Hutten 
een percentage vrij moet worden gehouden om de eigen zonevreemde bedrijven te herlocaliseren. 
 
Artikel 1 
Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven – fase 1”, bestaande uit een memorie van 
toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht en het besluit van het 
Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst MeR  en een plan feitelijke toestand, een plan juridische 
toestand en een grafisch plan, wordt definitief vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De verkavelingsvergunningen 

• verkaveling V/112 afgeleverd door het schepencollege op 27 augustus 1968 (ref. RO 010/116 (1) voor  3 
vrijstaande kavels, gelegen Heidestraat 105, 107 en 109, 1e afdeling sectie C nrs. 788 k, 788 g, 788 m, 
788 p, voor zover gelegen binnen de perimeter van het RUP (kavel 1 en 2 enkel voor het achterste 
gedeelte en kavel 3 volledig); 

• verkaveling V/112/1  afgeleverd door het schepencollege op 18 april 1988 (ref. RO: 010/116(2) voor het 
wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en p; 

• verkaveling V/112/2  afgeleverd door het schepencollege op 15 december 2004 (ref. RO: 010/116(3) 
voor het wijzigen van kavel 3, gelegen Heidestraat 109, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 788 m en 
p; 

worden opgeheven conform artikel 4.6.5 § 1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 
 
12. Actie “Met belgerinkel naar de winkel” dj. 2014 – wedstrijdreglement  
 
Gelet op de organisatie van de actie “Met belgerinkel naar de winkel” door de gemeente Berlaar in samenwerking 
met ZOB, Bond Beter Leefmilieu en UNIZO die dit jaar loopt van 26 april tot 31 mei 2014. 

Overwegende dat het opportuun is om een wedstrijdreglement op te stellen voor deze actie; 

BESLUIT EENPARIG 

Koen Kerremans vraagt zich af of elke deelnemer wel met een computer kan werken. 

Schepen Willy Beullens antwoordt dat de Bond Beter Leefmilieu dit blijkbaar geen bezwaar vindt. Deelnemers 
kunnen ook via de bibliotheek, via familie of vrienden werken. 

Koen Kerremans juicht de actie toe, maar vindt het jammer dat het om een zeer tijdelijk initiatief gaat. Dit jaar is 
dat des te spijtiger, omdat er vanuit het meerjarenplan geen prioriteit wordt gemaakt van een fietspaden-
masterplan in Berlaar. 

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat de gemeente de bedoeling heeft om een fietspaden- en 
voetpadenplan te maken. Dat is alvast een goed begin om wat we hebben in betere staat te brengen. 
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Enig artikel  

Het onderstaande wedstrijdreglement wordt goedgekeurd:  

WEDSTRIJDREGLEMENT 
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 

 
 

1. De gemeente Berlaar organiseert in samenwerking met ZOB, Bond Beter Leefmilieu en UNIZO een 
wedstrijd onder de naam: “Met belgerinkel naar de winkel”. Een wedstrijd waarvan de procedures in het 
onderhavige reglement worden gespecificeerd. 

 
2. De wedstrijd staat open voor iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen of naar school gaat. De 

wedstrijd vindt plaats vanaf zaterdag 26 april 2014 tot zaterdag 31 mei 2014. 

 
3. In het kader van deze wedstrijd krijgt iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen een tombolalotje.  

De klant dient het unieke nummer op dit lotje te registreren via www.belgerinkel.be om kans te maken 
op een prijs.  
 

4. In de scholen krijgen de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen ook één of meerdere 
tombolalotjes volgens een door de school te bepalen systeem (per dag, per rit, per week, …).  

 
5. Elke school krijgt een rieten fietsmand als hoofdprijs, die wordt door de school zelf verloot onder de 

deelnemers volgens een eigen te bepalen systeem. De naam van de winnaar wordt doorgegeven aan 
het gemeentebestuur en zal gepubliceerd worden. Daarenboven kunnen deze tombolalotjes ook 
geregistreerd worden en kunnen de kinderen nog meedingen naar de hoofdprijs. 

 
6. Men mag zoveel tombolalotjes registreren als men wil.  

 
7. De trekking van de winnaars gebeurt uiterlijk twee weken na de campagne in aanwezigheid van de 

vertegenwoordiger(s) van de ZOB en het gemeentebestuur, wier beslissingen onherroepelijk zijn. 

 
8. De winnaars zullen schriftelijk door het gemeentebestuur verwittigd worden. De hoofdwinnaars worden 

telefonisch uitgenodigd om hun prijs op een persmoment in ontvangst te komen nemen. 

 
9. De lijst met winnaars wordt openbaar gemaakt op de website van de gemeente (www.berlaar.be) en van 

ZOB (www.zobvzw.be), alsook in “den Balder” en/of “de Kiosk”.  Elke handelaar ontvangt bovendien een 
lijst om op te hangen in de zaak. 

 
10. De prijsuitreiking waarop de hoofdwinnaars worden uitgenodigd vindt plaats op een persmoment uiterlijk 

een maand na afloop van de wedstrijd. 

http://www.belgerinkel.be/
http://www.berlaar.be/
http://www.zobvzw.be/
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11. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën. 

 
12. Er wordt per persoon maar 1 prijs toegekend. 

 
13. De prijzen dienen afgehaald te worden op de dienst Ruimte (Markt 2), uiterlijk 7 weken na de trekking. 

De prijzen die dan niet opgehaald zijn, worden toegewezen aan de reservewinnaars. Zij dienen de 
prijzen op te halen binnen de 3 weken. 

 
14. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van de 

wedstrijd om redenen van overmacht. 

 

13. 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: 
 
13.I. Interpellatie annex voorstel naar aanleiding van de afbouw van Den Balder en de ‘opwaardering’ van 
het gemeentelijk informatieblad Kiosk 
 
Vorige maand vernamen we dat het gemeentebestuur een hervorming van de gemeentelijke informatiekanalen 
Den Balder en Kiosk zal doorvoeren. Concreet zal de inhoudelijke participatie in Den Balder teruggebracht 
worden van tien naar twee pagina’s en zal het infoblad Kiosk opgewaardeerd worden van een trimestriële naar 
een tweemaandelijkse uitgave. 
 
Naar aanleiding van die beslissing hebben we alvast volgende vragen: 
-  Waarom werd die beslissing genomen ? 
-  Is er echt zo veel nieuws te melden ? Of wat verandert het gemeentebestuur aan zijn informatieverstrekking 

dat een herschikking van deze infokanalen zich opdringt ? 
-  Welke functie zal Den Balder als infokanaal nog hebben ? 
-  Wanneer gaat deze herschikking in ? 
-  Kan er vanaf dan ook in het blad Kiosk geadverteerd worden (commercieel en/of niet commercieel) ? 
-  Wat is de budgettaire weerslag van deze herschikking ? We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het totale 

kostenplaatje hetzelfde blijft. In Den Balder wordt ‘slechts geadverteerd’ terwijl extra edities van het blad Kiosk 
extra kosten aan opmaak, druk en – niet in het minst – aan bedeling zullen meebrengen. 

-  Worden er nieuwe prijsoffertes gevraagd ? Worden de Berlaarse drukkers (lay-outers die samenwerken met 
drukkers) aangeschreven of blijft het bij een uitbreiding van de overeenkomst met de huidige drukker ? 

Het gemeentelijk informatieblad Kiosk was tot nog toe een kanaal louter van het gemeentebestuur. 
Initiatieven vanuit de oppositie, die nochtans ook bijdragen aan het bestuur van de gemeente, kwamen nooit aan 
bod. Ook niet in de toelichting van de gemeenteraad. 
 
Gelet op: 
-  Het feit dat het blad Kiosk wordt opgewaardeerd tot het gemeentelijk informatieblad. 
-  De verhoogde financiële uitgaven die daaraan verbonden zijn. 
-  Het feit dat het uitgeven en verspreiden van dit blad betaald wordt met belastinggeld. 
 
Ervan uitgaande dat het gemeentebestuur: 
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-  Streeft naar een objectieve informatieverspreiding. 
-  De nodige kiesheid aan de dag wil leggen inzake het gebruik van dit gemeentelijk informatieblad en dan ook 
wil vermijden dat dit blad zou dienen om louter de verwezenlijkingen van het gemeentebestuur op een rijtje te 
plaatsen. 
 
Vraagt de verenigde oppositie de stemming over volgend voorstel: 
Voorstel: 
1. De gemeenteraad draagt het gemeentebestuur op in elke editie van het blad Kiosk naast de column die is 
voorzien voor het gemeentebestuur, een gelijke ruimte te voorzien die kan ingevuld worden door de oppositie. 
2. Binnen de dertig dagen een overleg met de fractievoorzitters van alle partijen, vertegenwoordigd in de 
gemeenteraad, te organiseren waarop de invulling van beide columns wordt afgesproken. 
 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat deze herschikking reeds werd aangekaart tijdens de vorige 
begrotingscommissie. Oorspronkelijk werd een budget voor de opwaardering van één gemeentelijk infoblad, 
namelijk De Kiosk, voorzien. Deze beslissing werd genomen op basis van een aantal elementen. Ten eerste is 
De Kiosk kwalitatief gezien een betere formule om als gemeentebestuur aantrekkelijk te communiceren naar de 
inwoners. Het blad leest aangenamer, heeft een betere lay-out met meer mogelijkheden, is gedrukt op mooier 
papier, er wordt niet in geadverteerd. Het gaat bovendien niet om een meeruitgave, eerder om een besparing. 
Dat heeft te maken met het BTW-tarief. Als we adverteren in Den Balder gaat het om 21%. Een eigen blad 
uitgeven is slechts 6%. Daarnaast stellen we in de praktijk vast dat het in de maanden waarin tegelijk een Kiosk 
en een Balder verschijnt niet eenvoudig is om de twee bladen te vullen. Soms lopen er artikels dubbel, omdat we 
echt op zoek moeten gaan naar nieuws. Dat is niet efficiënt. Ten slotte veroorzaakt het tegelijkertijd in stand 
houden van twee bladen een zware werkdruk bij de communicatiedienst. We willen daar de druk wat verlagen, 
zodat de vrijgekomen tijd besteed kan worden aan andere, moderne communicatiemiddelen. Er zal in de 
toekomst dus niet méér nieuws gepubliceerd worden, zelfs niet na de uitbreiding van De Kiosk. Het tegendeel is 
waar. Op dit ogenblik zijn er twaalf edities van Den Balder, met telkens tien pagina’s van de gemeente. De Kiosk 
kent vier edities per jaar; dat zijn nog eens tachtig bladzijden. In totaal zijn er nu zo’n 200-tal bladzijden. In het 
toekomstig concept wordt het 24 pagina’s per editie van De Kiosk en twee bladzijden per editie van Den Balder. 
Oorspronkelijk was dit laatste niet voorzien, maar achteraf zijn we tot de conclusie gekomen dat we een kanaal 
achter de hand moeten houden voor dringende communicatie, wat moeilijker ligt in een tweemaandelijks blad. 
Daarnaast is het een signaal van het bestuur naar Den Balder toe dat we dit blad belangrijk blijven vinden als 
kanaal voor de lokale middenstand, voor de verenigingen, … In Den Balder zal de gemeente zich voortaan dus 
beperken tot dringende communicatie. Het ruimere informatie-aanbod zal dan een plek vinden in De Kiosk. De 
herschikking hangt samen met het vervallen van het lopende contract van De Kiosk in juli. Hiervoor is een nieuwe 
gunning opgestart, waarvoor vijf bedrijven zijn uitgenodigd, waarvan één van Berlaar. Wat de vraag omtrent 
advertenties betreft, is het niet de bedoeling om dit toe te staan in De Kiosk. Het aantal pagina’s wordt 
gereduceerd, zodat het niet opportuun is om een deel hiervan aan advertenties te besteden. Bovendien is het de 
bedoeling om naar een echt informatieblad toe te werken. Hierin passen advertenties niet. Qua budget hadden 
we in 2013 voor Den Balder en De Kiosk 33.000 euro voorzien. In het budget 2014 is er 20.000 euro voorzien. Dit 
is echter zonder de bijdrage in Den Balder. Dit zal bijgeschaafd worden via budgetwijziging. In de toekomst zal 
voor beide bladen ongeveer 25.000 euro voorzien worden, wat een besparing van ongeveer 8.000 euro oplevert. 
Over de laatste vraag omtrent de inbreng vanuit de oppositie kan gesteld worden dat De Kiosk en Den Balder 
gemeentelijke infobladen zijn met de bedoeling om de informatie over wat er reilt en zeilt in Berlaar door te 
geven. Het zijn geen politieke infobladen van de meerderheid. Daarvoor heeft iedere partij haar eigen politieke 
blaadje. Dat soort nieuws hoort niet thuis in Den Balder of De Kiosk. 
 
Rudy Nuyens vraagt wie de redactie van de bladen op zich neemt. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een deel vanuit het MAT wordt gestuurd en verder wordt 
behartigd door de communicatiedienst. Een aantal mensen lezen de proefdruk telkens na op fouten. 
 
Dirk Aras argumenteert dat de oppositie in het verleden al een aantal zaken heeft aangekaart tijdens de 
gemeenteraad die zelfs unaniem werden goedgekeurd, maar die nooit vermeld worden in het infoblad. In de 
weergave vanuit de gemeenteraad gaat het steevast om meerderheidspunten. Zal deze rubriek dan verdwijnen of 
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zal er moeite worden gedaan om de bijdragen vanuit de oppositie te vermelden? Dat kan perfect onder een 
neutrale vorm. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts roept op om de informatiebladen niet vanuit politiek oogpunt te bekijken. De eerste 
bedoeling is informatieverstrekking, niet de weergave van een meerderheid versus een minderheid. Het 
gemeentelijk nieuws gaat om beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen. 
 
Dirk Aras houdt vol dat er in het verleden ook voorstellen vanuit de oppositie werden goedgekeurd zonder dat 
deze terechtkwamen in het infoblad. Dat is een discrepantie. Ook de oppositie maakt deel uit van het bestuur 
vanuit haar eigen rol. De vraag is gewoon om ook melding te maken van punten die door de oppositie worden 
aangedragen en worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De discussie kan toch opengetrokken worden? 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft deze vraag te zullen bespreken met de communicatiedienst. 
 
De stemming levert 8 ja-stemmen tegen 13 nee-stemmen op. 
 
Ja-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
Nee-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
 
 
13.II. Interpellatie omtrent de dienstverlening van de intercommunale Ivarem en de manier waarop deze 
de afvalophaling factureert 
 
Nog maar pas hadden we de heisa rond de invoering van de nieuwe forfaitaire afvaltaks van 54 euro per gezin en 
de intercommunale Ivarem zorgt alweer voor opschudding. Dit maal is de oorzaak een schijnbaar geruisloze 
beslissing om de provisie die de inwoners van de Ivarem-gemeenten voor de afvalophaling moeten betalen, op te 
trekken van 60 euro naar 150 euro. 
De verenigde oppositie heeft naar aanleiding van deze beslissing, maar ook omtrent de dienstverlening van de 
intercommunale graag een antwoord op volgende vragen: 
 
Wat de provisie betreft: 
-  Hoe kwam de beslissing om de provisie zo fors op te trekken tot stand ? Welk aandeel heeft het 

gemeentebestuur hierin gehad ? 
-  Om welke reden werd deze beslissing genomen ? 
-  Waarom werd er zo’n korte betaaltermijn van slechts twee weken opgelegd ? Gaat het gemeentebestuur 

ervan uit dat dit voor iedereen in Berlaar haalbaar is ? Zo niet, welke maatregelen heeft het gemeentebestuur 
intussen genomen om hieraan individuele oplossingen te kunnen bieden ? 

-  Beschikt Ivarem door deze verhoging over een soort ‘permanente provisiepot’ (een reserve) ? Zo ja, hoeveel 
bedraagt die ? Indien niet, welke kosten moet deze verhoging dan precies dekken ?  

 
Wat de dienstverlening betreft: 
-  Welke wijzigingen aan de dienstverlening van Ivarem brengt de provisieverhoging mee ? 
-  Hoe komt het dat aan het probleem van het ter beschikking stellen van een afvalcontainer aan nieuwe 

inwoners (wijziging container t.a.v. vorige bewoner) of voor mensen die een nieuwbouw betrekken (afleveren 
container) nog altijd geen oplossing is gegeven ? Blijkbaar moeten die mensen zich nog steeds wekenlang 
met dure piekzakken behelpen. 

-  Hoe wordt de ophaling van afval (huishoudelijk of daarmee te vergelijken afval) van verenigingen momenteel 
geregeld ? 

-  Zelfde vraag voor wat bedrijven betreft. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de maximale facturatie in 2013 nog 60 euro bedroeg. Vanaf 1 januari 
2014 is dit opgetrokken tot 150 euro. Dat werd op deze manier goedgekeurd in december vorig jaar, toen de 
contantbelasting hier voorlag. Het bedrag van 150 euro is er niet zomaar gekomen. Bij de oorspronkelijke 60 euro 
werd 54 euro bijgeteld voor de belasting; daarnaast is de aanbiedings- en verwerkingskost ook opgetrokken, wat 
voor veel mensen al resulteerde in een totaalbedrag van 127 euro. Op basis daarvan heeft men, naar analogie 
met de gemeente Putte waar het maximum bedrag al jarenlang op 150 euro ligt, het bedrag opgetrokken. Voor 
Berlaar is het gefactureerde bedrag op de reeds verstuurde facturen in de helft van de gevallen lager dan 110 
euro. Op de betalingsuitnodiging staat ook vermeld dat men in geval van problemen steeds gratis contact kan 
opnemen via de infolijn om een afbetalingsvoorstel te doen. Dat is altijd zo geweest en het gebeurt ook in de 
praktijk. De betalingstermijn van twee weken werd samen met het contantbelastingreglement goedgekeurd. Deze 
termijn was hetzelfde in het verleden. Deze problematiek werd intussen echter aangekaart binnen het 
directiecomité van Ivarem, waardoor beslist werd om de termijn te verlengen tot vier weken bij nieuwe facturaties. 
De bedragen die gestort worden, worden op de rekening van Ivarem gestort. Enkel de verbruikte bedragen 
worden geïnd door Ivarem zelf; de niet-verbruikte bedragen krijgen de mensen, bijvoorbeeld bij een verhuis, 
teruggestort. De facturatie naar de gemeente zal dus duidelijk afnemen. In de toekomst zal de maximum factuur 
in Berlaar slechts 80 euro bedragen. In de praktijk betekent dat dat mensen sneller opnieuw een factuur 
aangeboden zullen krijgen. Deze bijkomende facturen moet de gemeente zelf betalen, wat een kostprijs van 1,50 
euro per extra factuur betekent. De ter beschikkingstelling van containers loopt normaal gezien vlot. De 
containers worden wekelijks op vrijdag geleverd. Indien mensen naar de infolijn bellen, krijgen ze de volgende 
vrijdag een container geleverd. Indien ze niet bellen, kan het twee tot drie weken duren, omdat het dan langs het 
rijksregister moet lopen. Het reglement contantbelasting vermeldt onder aansluitpunt: 
 

“iedere entiteit (gebouw, constructie, appartement, woongelegenheid, infrastructuur, domein, openbaar 
gebouw en andere) op het grondgebied van de gemeente die geïnitialiseerd is als ophaalpunt en die per 
ophaalpunt van afvalstoffen als dusdanig gekend is als afvalproducent en gebruik maakt van de 
(inter)gemeentelijke dienstverlening inzake het inzamelen van afvalfracties” 

Dat betekent dat een vereniging die zelf een lokaal heeft, verplicht is om een diftar-bak te plaatsen. Indien de 
vereniging gebruik maakt van een zaal, vindt ze in het huurcontract de stipulaties omtrent afval. Bedrijven moeten 
zich in regel stellen met het Vlarema. Ze zijn verplicht om een contract af te sluiten voor hun bedrijfsafval met 
eender welke ophaler. Hun huishoudelijk afval moet worden aangeboden via de diftar-bak. 
 
Koen Kerremans vat samen dat de bedragen en de betalingstermijn iedereen wel verrast hebben. Als niet-
stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur getuigt hij ervan dat dit via dit orgaan aangekaart werd. Het is 
onbekend waar de beslissing is genomen, maar intussen werd eraan gesleuteld en werd de termijn blijkbaar 
aangepast. Op een gegeven moment heeft de gemeente beslist om in te gaan op het voorstel van 
contantbelasting. Er werd een bedrag vastgesteld van 54 euro per huisnummer, waarvan telkens een stukje van 
de provisierekening wordt afgeknabbeld. Deze 54 euro werd vroeger door de gemeente betaald vanuit de 
aanvullende personenbelasting. Dat betekent dus een verhoging van de belasting. Het verhoogt de financiële 
druk op de inwoners. De vraag is dan ook wat het bestuur met deze som zal doen. 
 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de gemeente nog steeds 300.000 euro blijft toeleggen aan 
afvalverwerking. Met de opbrengst van de contantbelasting worden een aantal zaken ondersteund die in de 
pijplijn zitten, bijvoorbeeld de nieuwe school, maar eveneens het nieuw administratief centrum. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat in de communicatie met de burgers nergens wordt gesproken over een 
belastingverhoging, terwijl dit er in de praktijk wel één is. Het zou daarom logisch zijn om ook te communiceren 
over wat er met het geld zal gebeuren. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de burgers in de meerjarenplanning kunnen lezen wat het bestuur 
van plan is. Dat het om een verhoogde belasting gaat, heeft iedereen uitgebreid in de kranten kunnen lezen. Het 
is ook de bedoeling om mensen te sensibiliseren om minder afval te produceren, meer te composteren, meer te 
sorteren om zo de afvalbak lichter te maken. 
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Ronny Van Thienen werpt op dat de contantbelasting hetzelfde blijft voor iedereen. De belasting heeft niets te 
maken met meer of minder afval produceren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat een deel van de vaste kost een bijdrage is aan de werking van het 
containerpark, wat ook een dienstverlening is naar de burgers toe. 
 
Ronny Van Thienen zegt dat men vroeger vuilniszakken moest kopen en dat er daarnaast een huisvuilbelasting 
bestond. Eigenlijk is deze contantbelasting de terugkeer daarvan. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
 
13.III. Principebeslissing aangaande het ‘oude gemeentehuis’ in het kader van de oprichting van een 
nieuw administratief centrum  
 
Vooraf: Met ‘oude gemeentehuis’ wordt het centrale gebouw van de huidige administratieve gebouwen op de 
markt bedoeld, zoals dat is aangeduid in scenario 1 van de “Financiële haalbaarheid AC Berlaar”, Grontmij 
Belgium NV, 22 januari 2014 en ook daarin ‘oude gemeentehuis’ wordt genoemd.  
 
Op de vergadering van de commissie Openbare Werken die plaatsvond eergisteren maandag 10 maart, werden 
in het kader van de geplande bouw van het nieuw administratief centrum drie mogelijke scenario's voorgelegd.  
Slechts een ervan voorziet in het behoud van het oude gemeentehuis.  
 
Gelet op het feit dat:  
- Het Berlaarse marktplein weinig historische gebouwen / gebouwen die het dorpsgezicht karakteriseren telt.  
- Het oude gemeentehuis dan wel geen geklasseerd gebouw blijkt te zijn, maar alleszins is opgenomen in de 
inventaris onroerend erfgoed en een gebouw is dat wel het uitzicht van het dorpsplein mee bepaalt.  
 
Is het perfect verdedigbaar dat dit gebouw zou worden behouden en worden gerestaureerd en verder functioneel 
deel zou blijven uitmaken van de gemeentelijke administratieve gebouwen, bijvoorbeeld als ceremoniële- of 
ontvangstruimte.  
 
Gelet op de berichten die begin november vorig jaar in de pers zijn verschenen en waarin melding wordt gemaakt 
dat de afbraak van het oude gemeentehuis een optie is die het gemeentebestuur in overweging neemt, legt het 
Vlaams Belang volgende principebeslissing ter stemming voor aan de gemeenteraad:  
 
Principebeslissing:  
 
Het gemeentebestuur van Berlaar wordt door de gemeenteraad opgedragen alles in het werk te stellen opdat het 
oude gemeentehuis bij de bouw van een nieuw administratief centrum kan worden behouden en daarin een 
plaats zal krijgen.  
 
Hiervan kan enkel worden afgeweken indien het gemeentebestuur de gemeenteraad voldoende argumenten kan 
voorleggen die doorslaggevend pleiten contra behoud van het oude gemeentehuis en doorslaggevend pro een 
vervanging door nieuwbouw. Deze argumenten moeten verder reiken dan enkel financiële overwegingen. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Grontmij de opdracht heeft gekregen om een behoeftestudie op te 
maken en om de financiële haalbaarheid te bekijken. Deze firma heeft een aantal suggesties gedaan, voorzetten 
gegeven, louter indicatief. Het is nu de bedoeling om een bureau aan te duiden, waarschijnlijk in een PPS-
constructie, zodat een architect voorstellen kan doen over welke richting in te slaan. Eén ding staat vast: Markt 1 
zal niet afgebroken worden, behalve misschien de achterbouw die er achteraf is bij geconstrueerd. Stellen dat 
Markt 1 een plaats zal krijgen binnen het nieuw administratief centrum is dan weer een stap te ver, omdat we niet 
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weten welke (niet noodzakelijk administratieve) functie het pand zal krijgen. Voorlopig is dit echter nog niet aan 
de orde. 
 
Dirk Aras stelt dat het een streefdoel moet zijn om Markt 1 te bewaren. 
 
Burgemeester Walter Horemans is het hiermee volkomen eens. Hij wil echter geen hypotheek leggen op de 
mogelijkheden qua uiteindelijke bestemming voor het pand. De creativiteit van het aan te stellen bureau mag niet 
in het gedrang komen. 
 
De stemming levert 6 ja-stemmen tegen 13 nee-stemmen bij 2 onthoudingen op. 
 
Ja-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs 
Nee-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
 
13.IV. Interpellatie omtrent het nemen van inbraakpreventieve maatregelen en het voeren van een 
inbraakpreventieve campagne door de gemeente Berlaar  
 
Eind oktober vorig jaar vernamen we dat het zonaal veiligheidsplan dat geldt van 2014 tot 2017, naast verkeer en 
drugs ook inbraken als prioritair aan te pakken probleem vooropstelt.  
 
Uit de criminaliteitscijfers blijkt dat in 2012 het aantal inbraken in woningen in Berlaar opnieuw sterk is 
toegenomen. Dit criminaliteitsfenomeen kende ook in 2006, 2007 en 2010 een lichte piek, maar verdrievoudigde 
in 2012 bijna ten opzichte van 2011. Met 83 geregistreerde feiten klimmen we stilaan opnieuw naar recordjaar 
2000 toen 111 woninginbraken werden geregistreerd. Het Vlaams Belang stelt al jaren dat inbraken (samen met 
vandalisme en drugs) een eerste aandachtspunt van de politie in de Berlaarse criminaliteitsbestrijding moeten 
zijn. Maar ook het Berlaarse gemeentebestuur heeft hier een taak: preventie.  
 
SDNA is een markeringsvloeistof die onzichtbaar voor het blote oog op waardevolle goederen kan aangebracht 
worden. Ze bevat een unieke code die enkel met speciale UV-lampen zichtbaar kan gemaakt worden en met een 
microscoop kan worden gelezen. Hierdoor kan de eigenaar altijd vlug en eenduidig worden geïdentificeerd wat 
voor dieven de buit al onmiddellijk minder interessant maakt. Mits een goede communicatie en een goed 
preventieplan kan dit dan ook een doeltreffend preventief middel tegen woninginbraken zijn. We weten dat de 
politiezone Berlaar-Nijlen al een hele tijd beschikt over de apparatuur die nodig is om SDNA te lezen. Daar is 
echter nog nooit wat mee gedaan.  
 
Graag had ik dan ook een antwoord op volgende vragen:  
-  Is het gemeentebestuur van plan nog wat met SDNA te doen ? Indien ja, wat, wanneer, hoe ? Zo niet, 

waarom niet ?  
-  Heeft Berlaar een inbraakpreventieplan of wordt daaraan gewerkt ? Zo ja, wat omvat dit plan dan ?  
-  De idee bestaat al even om ook in de politiezone Berlaar-Nijlen, naar aanleiding van het hoge aantal 

inbraken, BIN’s op te starten. Graag een stand van zaken hieromtrent.  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de apparatuur voor het detecteren van SDNA regelmatig gebruikt 
wordt. Telkens er gestolen of vermoedelijk gestolen goederen worden aangetroffen, worden die systematisch 
gescreend op de aanwezigheid van SDNA. Een aantal gemeenten geven hiervoor subsidies. Berlaar doet dat 
niet, maar het is niet omdat er geen subsidies worden verleend, dat burgers geen SDNA kunnen kopen. 
 
Dirk Aras zegt dat er niet verwacht kan worden dat mensen SDNA aankopen als dat niet gepromoot wordt, in een 
plan kadert en als ze er niet van op de hoogte zijn dat het onderdeel van een controle kan uitmaken. 
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Burgemeester Walter Horemans vindt het een goed idee om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. In het 
zonale veiligheidsplan is een actieplan BIN opgenomen. In april worden een aantal interne opleidingsdagen 
georganiseerd bij de politie. Daarnaast wordt er een stappenplan opgemaakt op maat van de zone Berlaar-Nijlen, 
dat klaar moet zijn in mei. Intussen is er een folder klaar over BINs die uitgedeeld wordt aan alle mensen die 
geconfronteerd zijn met een inbraak. Er komen artikels op de website en in de gemeentelijke infobladen, zodat de 
mensen op de hoogte zijn. Vanaf juni zal de wijkagent opnieuw een bezoek brengen aan iedereen die het 
slachtoffer is geworden van een diefstal of een poging tot diefstal om de BIN-folder opnieuw te overhandigen, 
samen met de vraag of er een geïnteresseerde buurt is om een BIN op te starten. We zouden bijvoorbeeld een 
peiling kunnen doen in de buurt Ezenhoek, Venushoek, achterkant Itegembaan en Hertstraat, waar er nogal wat 
inbraken plaatsgevonden hebben. Dat zou een afgebakend gebied zijn, waar we een BIN kunnen testen. Er 
worden dan borden geplaatst aan de rand van het gebied, maar het is vooral belangrijk dat we een trekker 
vinden, een vrijwilliger die dit mee wil organiseren en hiervoor opgeleid wordt. Het is belangrijk dat er voldoende 
draagvlak is. Het creëert vaak een samenhorigheidsgevoel, maar het kan ook snel verwateren. Waar het goed 
werkt, is de tevredenheid hoog en wordt een daling van de criminaliteit vastgesteld. Als we de cijfers voor Berlaar 
bekijken, zien we een verdubbeling van de inbraken in 2012 en 2013. Procentueel gezien valt dit nog mee en 
blijft Berlaar een veilige gemeente. Maar het is zeker nodig om actie te ondernemen. Dat vraagt wel wat 
medewerking van de buurt; het is aan de gemeente om te informeren en te stimuleren in de hoop dat er een 
aantal kandidaten zich willen engageren. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
13.V. Stemlokaal 
 
We lazen in de krant dat de gemeente het stemlokaal voor de bewoners van ‘kieswijk Berlaar-centrum’ inricht in 
sporthal ‘t Stapveld.  
 

• Waarom deze keuze voor een locatie buiten het centrum?  
• Wordt er gedacht aan een oplossing voor de minder mobiele stemmers?  
• Kan er voor de mensen van het rusthuis een stemlokaal in het rusthuis worden georganiseerd?  
• Op verkiezingsdag werd in de Schoolstraat enkelrichting ingevoerd. Hoe denken jullie aan de sporthal 

het aan en af rijden van de auto’s vlot te laten verlopen?  
• Wat zijn de gevolgen van deze keuze voor de sporthalgebruikers?  

 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de verandering van locatie is ingegeven door de gigantische 
rompslomp die het organiseren van verkiezingen in een school met zich meebrengt. Het onderwijzend personeel 
was hier absoluut niet gelukkig mee; ook voor de werklieden betekende dit heel veel extra werk. Een sporthal is 
een rechte zaal en kan efficiënt ingedeeld worden in lokalen door het gebruik van nadars en stemhokjes. 
Daarnaast kijken we vooruit naar 2018. Indien we op dat ogenblik digitaal zouden stemmen, is de organisatie 
hiervan veel eenvoudiger in een sporthal dan in afzonderlijke lokalen. Voor de minder mobiele stemmers is de 
sporthal veel toegankelijker dan de school. Er zijn namelijk geen trappen en er zullen voldoende parkeerplaatsen 
voorzien worden. Wat een stemlokaal in het rusthuis betreft, werd de vraag n.a.v. de vorige verkiezingen reeds 
gesteld aan de directeur of er eventueel interesse zou zijn. Maar om een stemlokaal in te richten, moeten er 
wettelijk gezien 150 kiezers zijn en die hebben we niet in het rusthuis. Daarnaast heeft de directeur te kennen 
gegeven dat de interesse heel beperkt is. De bewoners van het rusthuis geven liever een volmacht of gaan niet 
stemmen. Het verkeer wordt samen met de politie bekeken. Er wordt enkelrichting georganiseerd op de parking 
van de sporthal en op de Heistsebaan. De gevolgen voor de sporthalgebruikers zijn beperkt, aangezien zij reeds 
heel lang op de hoogte zijn van het feit dat de sporthal niet toegankelijk is van 23 tot 26 mei. De vloer zal 
uiteraard beschermd worden. We zijn op zoek naar een vloerbekleding die hergebruikt kan worden voor andere 
initiatieven, zoals bijvoorbeeld het personeelsfeest en de seniorennamiddag. 
 
Leen Janssens vraagt of er gedacht werd aan een fietsenparking. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Mensen worden aangemoedigd om per fiets te gaan stemmen. 
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13.VI. Dokter Van Hoofstraat 
 
Op dit ogenblik is het voor ons noch voor de bewoners duidelijk wat op korte termijn met de bomen in de Dokter 
Van Hoofstraat staat te gebeuren.  
 
Daarom wensen we volgende vragen te stellen:  
 
• Hoeveel en welke bomen worden gekapt?  
• Wanneer begint men met het onderhoud van de bomen en hoe en door wie zal dit gebeuren?  
• Hoe ver staat het met het masterplan bomen?  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er elf bomen gekapt zullen worden, conform de verkregen 
kapvergunning. Dit gebeurt op 22 maart en wordt uitgevoerd door de brandweer. De bomen worden gerooid en 
de wortels uitgefreesd door een erkende firma. De rest van de bomen vraagt degelijk onderhoud, zodat er geen 
verdere problemen ontstaan. 
 
Koen Kerremans weerlegt dit. Het gaat niet om zieke bomen. Omdat enkele bomen splitsen, vindt het bestuur dat 
ze verwijderd moeten worden. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit standpunt wordt ingenomen door de specialist van Treexpert. Hij 
heeft een plannetje opgemaakt en aangeduid over welke bomen het gaat en wat er specifiek moet gebeuren. Dat 
gebeurt in nauw overleg met onze milieu-ambtenaar. Intussen is de inventaris van groen en bomen voor Berlaar 
klaar. Op 9 mei is de volgende vergadering gepland, waarop het groenonderhoudsplan voor de gemeente wordt 
voorgesteld. Het onderhoud van de rest van de bomen is ingepland in het najaar, samen met dat van de 
lindebomen op de Markt. 
 
Schepen Jan Hendrickx vult aan dat het kappen van de bomen gekoppeld is aan een oefening van de 
brandweer. Een paar jonge brandweerlieden maken van deze gelegenheid gebruik om hun brevet bomen vellen 
en hout zagen te behalen. Eigenlijk koppelen we zo het onaangename aan het aangename. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof rondt af door te vertellen dat er voor de werklieden een opleidingstraject 
groenonderhoud en snoeien in de maak is. Daarnaast worden de inwoners van de Dokter Van Hoofstraat op de 
hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden door middel van een brief. 
 
 

De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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