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GEMEENTERAAD D.D. 20 JANUARI 2015 

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

Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Lies CEULEMANS, Swa DE BAKKER, 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  

 
Verontschuldigd: Jan HENDRICKX, schepen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 december 2014 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 december 2014 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd mits een aanpassing op pagina 11, waar het verslag een foutieve 
uitspraak weergeeft m.b.t. de delegatie van het veiligheidsbeleid aan de politie. 
 
2. Verkoop van grond gelegen te Kapellebaan 56 te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2006, inzonderheid artikel 42, §1; 43, §2, 12° en 248 tot en met 261; 

Gelet op de collegebeslissing van 8 januari 2015 

Overwegende dit perceel grond gelegen te Berlaar, aan de Kapellebaan, volgens titel bekend sectie D nummer 
136/C/4/deel, thans bekend ten kadaster sectie D nummer 136/G/4 met een oppervlakte van 3 are 28 centiare 
(328m²), geschat werd op 50.840 euro, zijnde 155 euro/ m². 

Overwegende dat dit perceel nummer 14 kreeg op het onteigeningsplan van studiebureel Stockmans nv, 
Dorpsstraat 76, 2950 Kapellen goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 januari 2010;  

Overwegende dat de gemeente wenst over te gaan tot verkoop van een deel van hogervermeld perceel, nl 
perceel nummer 12 met een oppervlakte van 91,30 m²,op het opmetingsplan van landmetersbureau Palmers-
Stockmans, Starrenhoflaan 44-19 te 2950 Kapellen, dd 18/12/2012;   

Overwegende dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden; 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop aangewend zal worden voor de financiering van een nieuw 
administratief centrum; 

Gelet op het bodemattest dd.16 januari 2014; 

BESLUIT met 12 ja-stemmen tegen 5 nee-stemmen bij 3 onthoudingen 
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Ja-stemmen: 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 

Nee-stemmen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Koen Kerremans, Leen Janssens 

Onthoudingen: Dirk Aras, Swa De Bakker, John Steurs 

Koen Kerremans peilt naar de bedoeling van deze verkoop. 

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat er een aantal kopers geïnteresseerd zijn in een deel van de grond die de 
gemeente vroeger heeft verworven. 

Leen Janssens vraagt wat er dan met de rest van de grond gebeurt. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er momenteel nog geen verdere plannen uitgetekend zijn. 

Ronny Van Thienen wil weten waarom de gemeente het perceel dan heeft aangekocht. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat er in de toekomst mogelijk een extra parkeerterrein wordt voorzien. 

Koen Kerremans vraagt of er een minimumprijs is afgesproken voor deze verkoop. 

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat. Het gaat om de prijs van het schattingsverslag, wat gelijk is aan de prijs 
die de gemeente bij aankoop heeft betaald. 

Artikel 1 

Er wordt overgegaan tot verkoop van het perceel grond gelegen te Berlaar, aan de Kapellebaan, volgens titel 
bekend sectie D nummer 136/C/4/deel, thans bekend ten kadaster sectie D nummer 136/G/4 met een 
oppervlakte van 91,30m² zoals opgenomen in het opmetingsplan van landmetersbureau Palmers-Stockmans  

Arikel 2 

De verkoop gebeurt openbaar. 

Artikel 3 

De koper is verplicht de integrale verkoopprijs te betalen tegen kwijting aan de notaris bij het verlijden van de 
authentieke akte.  Alle kosten voortvloeiend uit de verkoop vallen ten laste van de koper, waaronder de kosten 
voor publicatie, meetgeld, honoraria, registratierechten, overschrijvingskosten, vaste aktekosten e.d. 

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
3. Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein 
 
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en 
met 10; 



 4 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44; 

Overwegende dat volgens artikel 8 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement; 

Overwegende dat volgens artikel 9 § 1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 november 2007 houdende reglement m.b.t. de ambulante activiteiten op de 
openbare markten en op het openbaar domein dat dient opgeheven te worden; 

Gelet op bijgevoegd nieuw reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein rekening houdend met de opmerkingen van het Agentschap Ondernemen in het schrijven d.d. 16 
december 2014; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 
Het raadsbesluit d.d. 20 november 2007 houdende het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare 
markten en op het openbaar domein wordt opgeheven. 
 
Artikel 2 
Volgend reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein wordt 
goedgekeurd: 
 

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN HET 
OPENBAAR DOMEIN. 

AFDELING 1: Organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten 

Wet van 4 juli 2005 betreffende de uitoefening en de organisatie van openbare markten 

Artikel 1: Gegevens van de openbare markt (wet.art. 8 § 2) 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

Plaats: Markt en Smidstraat 
Dag: woensdag 
Uur: van 8 tot 12 uur 
Specialisatie: de uitstallingen zullen opgesteld worden in twee evenwijdige rijen zodat de doorgang van eventuele 
voertuigen van hulpdiensten niet belemmerd wordt. 
Plan van de standplaatsen: zie bijlage. 
De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de 
markten in te delen en wijzigingen door te voeren. Dit kan o.a. zijn wanneer gedeelten van de markt zijn bezet 
door vergunde festiviteiten, zoals bv. kermissen, foren, handelsbeurzen, circussen, enz… 
Het schepencollege zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik bepalen en zal zich hiervoor 
laten informeren door de leden van de marktcommissie. 
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Artikel 2 : Voorwaarden voor standplaatstoewijzing (wet art. 8 § 2, art. 10 § 1, KB art. 25) 
 
De standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen nl. houders van een 
“machtiging als werkgever”. 
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van 
een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging 
als werkgever”. 
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopsacties 
zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 
2006. 
 
Artikel 3: Abonnementen – Losse plaatsen (KB art. 24 § 1) 
 
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 
- hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen) 
- hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen) 
Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de stand-werkers tot 
5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt. 
Als standwerker wordt beschouwd de persoon van wie de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop, op 
verschillende markten, van producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door 
middel van argumenten en/of demonstraties gericht op een betere bekendheid bij het publiek en zodoende de 
verkoop ervan te promoten. 
 
Artikel 4: Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art. 27) 
 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.  
De marktleiding kan echter op elk moment beslissen om een andere plaats toe te wijzen dan diegene die werd 
gekozen, gelet op bepaalde specialisaties zoals product, breedte kraam, enz…. 
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de loting aanwezig zijn.  
De marktkramers die een losse standplaats bekomen hebben, mogen hun plaats innemen na toewijzing en 
betalen het verschuldigde standgeld aan de marktleiding tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  
De marktverantwoordelijke kan een handelaar een losse plaats weigeren om reden van openbare orde of 
veiligheid. 
 
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement 
 
5.1 Vacature en kandidatuurstelling standplaatsen per abonnement (KB art. 28 en 30) 
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend gemaakt 
worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht op 
het gemeentelijk infobord en/of via de website www.berlaar.be  en/of lokale pers.  
De kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.  
De kandidaturen moeten als volgt worden ingediend: 
- hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs hetzij bij ter post aangetekend schrijven eveneens met 
ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente; 
-  binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature. 
Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 
 

http://www.berlaar.be/
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5.2 Register van de kandidaturen (KB art. 31) 
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 
geraadpleegd worden.  
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 
Ieder jaar dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het register 
opgenomen te blijven. 
 
5.3 Volgorde van toekenning van de standplaatsen (kb art. 29 en 31) 
 
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de 
kandidaturen als volgt geklasseerd in het register, rekening houdend met de eventuele specialisatie: 
- aan standwerkers voor zover ze 5 % van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken; 
- dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorieën: 

  -a) personen die een standplaats vragen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven 
omwille van definitieve opheffing van een deel van de standplaatsen; 

   -b) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
  -c) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

   -d) de externe kandidaten; 
- en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie; 
- en tenslotte volgens datum. 
 
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als 
volgt voorrang gegeven: 

-a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die de 
hoogste anciënniteit op de markt van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit niet kan 
vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

-b) voor de externe kandidaten wordt voorrang bepaald bij loting. 
 

5.4 Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen 
 
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager: 
- bij een ter post aangetekend schrijven; 
- door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs. 
 
5.5 Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34) 
 
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: 
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd 

toegekend; 
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het 

adres van diens maatschappelijke zetel; 
- het ondernemingsnummer; 
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van de standwerker; 
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 
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- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds 
geraadpleegd worden. 
 
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt (KB art. 21) 
 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand 
van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het 
kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer 
deze alleen werken. 
 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor 

eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de 
voornaam van de persoon die het dadelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens 
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 

- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
- al naargelang het geval: de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de 

onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich bevindt; 
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien 

het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 
Artikel 7: Duur abonnement (KB art. 32) 
 
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf;. 
art. 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het 
gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig marktreglement. 
 
Artikel 8: Opschorting abonnement (KB art. 32) 
 
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één 
maand wanneer  hij ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen: 
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en 
houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteit. Na afloop van de opschorting 
krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. 
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats.  
 
Artikel 9: Afstand van het abonnement (KB art. 32) 
 
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzeg van tenminste 30 dagen; 
De inning der retributie voor de vaste standplaatsen gebeurt bij de aanvang van elk kwartaal, te betalen voor het 
ganse kwartaal, tellende dertien weken. De opzeg van de standplaats dient schriftelijk te gebeuren voor de 
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aanvang van het kwartaal waarin de standplaats niet meer zal worden ingenomen. Indien de opzeg niet tijdig of 
schriftelijk gebeurt, zal het kwartaal worden aangerekend. 
- indien hij definitief  ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit 

reglement; in dit geval is er geen vooropzeg nodig; 
- op ieder ogenblik mits een opzeg van tenminste 30 dagen. 
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij 
overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan de natuurlijke persoon houder was. 
 
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden ter kennis gebracht aan de 
gemeente volgens één van de vermelde modaliteiten: 
- per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 
- overhandigd tegen ontvangstbewijs 
- op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs. 
 
Artikel 10: Schorsing en opzegging van abonnementen (KB art. 32 laatste lid) 
 
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in 
volgende gevallen: 
- bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding; 
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van 

afwezigheid ervan op de hoogte te stellen.  
- bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 14 

van onderhavig gemeentelijk reglement; 
- wanneer andere waren verkocht worden of andere diensten worden aangeboden dan diegene vermeld op zijn 

abonnement; 
- bij niet naleven van de bepalingen van onderhavig gemeentelijk reglement. 
 
 
Artikel 11: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2) 
 
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van 
vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze personen krijgen voorrang 
bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3). 
 
Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37) 
 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op productie of diensten die 
wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden. 
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van bovenvernoemde activiteiten worden geschorst 
gedurende de periode van non-activiteit, die minstens aansluitend een maand dient te duren en die 
voorafgaandelijk dient meegedeeld te worden aan de marktleidsters. 
Na afloop van de schorsing krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  
De schorsing impliceert de opschorting van wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voortkomen. 
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse 
standplaatsen.  
 
Artikel 13: Inname standplaats (KB art. 26) 
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De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door: 
a)  1) de natuurlijk personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een 

“machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen; 
   2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is 

toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”; 
b) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van 

een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 
  
c) de echtgenoot of echtgenote en wettelijke samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de 

standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 

d) de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de 
standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig artikel 36 van voornoemd KB van 24 september 2006 
alsook aan de standwerker, houder van een “machtiging als aangesteld A en B” voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening of in dienst van een persoon aan wie de standplaats werd 
toegewezen of onderverhuurd; 

e) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als 
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon bedoeld in a) tot c); 

f) de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld 
in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een vaste standplaats innemen, 
toegewezen door de verantwoordelijke van de actie; desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de 
aanwezigheid van deze. 

De personen opgesomd in a)2) tot e) kunnen de standplaats innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de 
aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of 
onderverhuurd. 
 
Artikel 14: overdracht standplaats (KB art. 26). 
 
14.1 De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
1) wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon stopzet of 

overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij stopzetting bezorgt de 
overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 
2) en indien de overnemer(s) houder(s) is (zijn) van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 

activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen 
standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient schriftelijk aangevraagd te worden per 
aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen die, na het inwinnen van het advies 
van de marktcommissie, deze wijziging al dan niet zullen goedkeuren. In beide gevallen (behoud 
specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot 
het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.  

 
14.2 In afwijking van 14.1 wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen: 
-  echtgenoten bij feitelijke scheiding 
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen 
- echtgenoten bij echtscheiding 
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- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning 
op voorwaarde dat: 
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de vermelde toestand 

in 14.2 
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1.1) en 14.1.2) 
 
 
Artikel 15: Onderverhuur standwerkers (KB art. 36). 
 
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats verkregen hebben, kunnen hun tijdelijk 
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers, namelijk: 
- rechtstreeks aan een andere standwerker 
- via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 
 
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het tijdelijk 
gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementsprijs voor de duur van de 
onderverhuring. 
 
Artikel 16: Marktcommissie – marktleiding 
 
Er wordt een marktcommissie opgericht met als doel het gemeentebestuur advies te verlenen omtrent zaken 
i.v.m. de openbare markt. 
Deze marktcommissie wordt samengesteld uit: 
- de burgemeester-voorzitter 
- de schepen die de markten onder zijn bevoegdheid heeft 
- de gemeentesecretaris of een gemeenteambtenaar door de secretaris aangeduid 
- maximum 6 externe personen zijnde leden-marktkramers en/of personen die een plaatselijke, officiële 

ambulante organisatie vertegenwoordigen 
- 2 marktleiders (personeelsleden gemachtigd door het gemeentebestuur van Berlaar). 
Bij afwezigheid van de burgemeester zal het voorzitterschap worden waargenomen door de schepen. 
De commissie komt samen op verzoek van één of meerdere van haar leden. 
Bij beslissingen die hun weerslag hebben op het algemeen marktverloop zal het college van burgemeester en 
schepenen steeds het advies inwinnen van deze marktcommissie. 
 
Artikel 17: Regels van de orde. 
 
Eenieder, die valt onder het toepassingsgebied van onderhavig gemeentelijk reglement, dient zich te houden aan 
de hiernavolgende regels van orde. 
 
17.1 De betaling van de retributie op de standplaatsen per trimester geeft recht op een vaste standplaats voor de 
betreffende periode van 3 maanden. Indien de markt tijdelijk moet verplaatst worden naar aanleiding van werken 
of vergunde festiviteiten, dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een andere 
standplaats ter beschikking te stellen. 
De houders van een vaste standplaats zijn steeds verplicht de kwijtschriften van de betaling van de retributie op 
hun standplaats (hetzij het afgetekende bewijs van betaling bij de bank, hetzij het rekeninguittreksel) aan de 
marktleider of aan één der leden van de marktcommissie te tonen. 
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17.2 De markthandelaars mogen het marktterrein betreden vanaf 6.30 uur en hun waren uitstallen. 
Personenwagens dienen geparkeerd te worden op de reglementaire plaatsen; de vrachtwagens + 3,5 ton dienen 
geparkeerd te worden in de daarvoor voorziene zone (tussen uitgang Balderdorp en het begin van de markt 
(eerste kraam in de Smidstraat). 
Voertuigen die niet als verkoopsinrichting worden gebruikt, moeten van het marktterrein worden verwijderd voor 
aanvang van de markt. Zij mogen terug worden aangereden voor het opladen van de kramen en de niet 
verkochte goederen vanaf 12 uur, waarna ook de doorgang op de markt ongehinderd moet kunnen verlopen. 
Ten laatste om 13 uur moet het marktterrein volledig ontruimd zijn. 
Het is verboden het handelsverkeer op de markt op gelijk welke wijze te hinderen of de orde te verstoren.  
Gedurende de markturen is het verboden zich op de markt te begeven met een rijwiel of motorvoertuig, 
uitgezonderd de voertuigen ten behoeve van mindervaliden waarmee niet sneller dan stapvoets mag gereden 
worden. 
De maximum diepte van de kramen wordt vastgesteld op 4 meter en de opstelling van de kramen dient derwijze 
te gebeuren dat de voorkant van de marktkramen en wagens met geopend luik één lijn vormen. De marktkramers 
dienen steeds de aanwijzingen van de marktleiding te volgen. 
In de gangen voor de kramen mag geen bijkomende inname  (uitstaltafels, rekken, enz…) gebeuren. De 
doorgang moet volledig vrij blijven. 
Voor de opstelling van de kramen of voor de vasthechting van dekzeilen of dergelijke is het verboden om pinnen 
of andere voorwerpen in de openbare weg te bevestigen. 
Voor de afbakening van de standplaats is het verboden om enige schildering op het wegdek aan te brengen, 
tenzij door de marktleiding zelf. 
 
17.3 Bij het verlaten van de markt dienen de marktkramers het afval, afkomstig van de markt, zelf mee te nemen 
en dienen zij maatregelen te treffen om de toegewezen plaats vrij van vuil achter te laten. 
De marktkramen moeten zo worden opgesteld dat er geen vloeistoffen op de openbare weg kunnen lopen. De 
markthandelaars moeten deze vloeistoffen kunnen opvangen.  
 
17.4 De  marktkramers die erom verzoeken, kunnen, mits toelating door het college van burgemeester en 
schepenen, gebruik maken van de elektrische stroomverdeelkasten op de “Markt” en in de “Smidstraat”. Zij 
dienen hiervoor een positief keuringsverslag van hun installatie te kunnen voorleggen en zij dienen dit ook te 
allen tijde te kunnen tonen op vraag van de marktleidsters. Ingeval van toelating en mits betaling van de 
geleverde elektriciteit dienen de gebruikers zelf in te staan voor de benodigde kabels en aansluitingsstukken. 
Het is verboden, behoudens bijzondere toelating van de burgemeester, verwarmingstoestellen van welke aard 
dan ook op de markten te gebruiken. Ingeval van toelating zijn de markthandelaars verplicht hun burgerlijke 
aansprakelijkheid tegen brand te laten verzekeren. Op elk verzoek van de marktleiding moet het bewijs worden 
voorgelegd dat aan deze verplichting werd voldaan.  
 
17.5 Het is aan de leurders verboden tijdens de markturen op de markt rond te gaan. Zij moeten zich op een 
afstand van minstens 200 meter van de markt verwijderd houden. 
Het is verboden voorbijgangers op de markt tegemoet te gaan of aan te klampen om aanbiedingen te doen.  
 
17.6 Mits voorafgaandelijke toelating van de burgemeester is het toegestaan om folders uit te delen tijdens de 
markturen. 
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Artikel 18: Klachten. 
 
Alle klachten, voorstellen, onvoorziene gevallen of geschillen die niet onder de toepassing vallen van huidige 
verordening, moeten schriftelijk bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen dat hierover 
zal beslissen na toelichting door de marktleiding en na advies te hebben ingewonnen bij de marktcommissie. 
 
Artikel 19: Overtredingen. 
 
De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden o.m. wat betreft het plaatsen van de kramen, 
uitstallen en opruimen van koopwaar, af- en aanrijden van de markt, verwijderen van afval, enz… 
Bij overtreding van deze regels, kan het abonnement door het college van burgemeester en schepenen 
geschorst of opgezegd worden of de toekenning van een losse standplaats ontzegd worden, na een eerste 
verwittiging en op advies van de marktleiding. 
 
Artikel 20: betalingen 
 
De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen zijn bepaald volgens het huidig 
geldende in de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglement op éénvormige plaatsrechten op markten. 
 
AFDELING 2: Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten. 
 
Artikel 1 : Toepassingsgebied (KB art. 43). 
 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein, buiten 
de openbare markten, of op plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op commerciële parkeerplaatsen, om 
aldaar ambulante activiteiten uit te voeren, dient één maand voorafgaand aan de activiteit een toelating te vragen 
bij de gemeente. 
 
Artikel 2: Voorafgaande machtiging. 
 
2.1 Aanvraag machtiging 
Een standplaats zoals vermeld in artikel 1 kan enkel toegekend worden aan: 
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen zijnde houders van “een 

machtiging als werkgever” 
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst 

van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de 
“machtiging als werkgever”. 

Om de standplaats in te nemen dient men ook te beschikken over een machtiging die wordt aangevraagd bij de 
gemeente bij de dienst Ruimte, Afdeling Lokale Economie voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante 
activiteit. 
 
2.2 Beslissing machtiging 
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: 
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
- de plaats 
- de datum en de duur van de verkoop 
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De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: 
- redenen van openbare orde 
- redenen van volksgezondheid 
- bescherming van de consument 
 
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager 
en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 
 
Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen.  
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. afdeling 1, art. 2) en innemen van de 
standplaatsen op de openbare markt (cf. afdeling 1, art. 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein 
verkrijgen en innemen. 
 
Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 42§2). 
 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in 
functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via 
loting.  
 
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement. 
 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten. Voorwaarden inzake melding van vacature (cf. 
Afdeling 1, art. 5.1) en absolute voorrang voor standwerkers (cf. Afdeling 1, art. 5.3§1) gelden niet. 
 
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen van ambulante activiteiten (KB art. 21). 
 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren aan de 
hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op zijn kraam of het voertuig, indien hij een activiteit aan 
zijn kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden aangebracht worden wanneer 
deze alleen werken.  
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
- hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijke persoon 

voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, 
de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens 
rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend. 

- de firmanaam en/of de benaming van de onderneming 
- al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; indien de 

onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich bevindt 
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, 

indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
 
Artikel 7: betalingen. 
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De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen langs de openbare weg op 
openbaar domein zijn bepaald volgens het huidig geldende in de gemeenteraad goedgekeurde 
retributiereglement op standplaatsen langs de openbare weg op openbaar domein. 
 
De tarieven en de reglementering ter betaling van de inname van standplaatsen langs de openbare weg op 
privédomein zijn bepaald volgens de huidig geldende in de gemeenteraad goedgekeurde belasting op 
standplaatsen langs de openbare weg op privédomein. 
 
 
AFDELING 3:  
 
Artikel 1: bevoegdheid marktleidsters (KB art. 44). 
 
De marktleidsters zijn bevoegd om de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit 
uitoefenen te controleren. 
 
Artikel 2: In werking treden van het reglement (cf. wet, art. 10§2). 
 
Dit reglement wordt binnen de maand na aanneming ervan gestuurd naar de minister van middenstand en treedt 
in werking na kennisgeving aan eenieder die valt onder dit toepassingsgebied en op datum van 4 maart 2015. 
 
4. Brandweer - Opheffing retributiereglement 
 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 
 
Gelet op de beslissing van de prézoneraad om de brandweerzone Rivierenland van start te laten gaan op 01 
januari 2015. 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar deel uitmaakt van deze hulpverleningszone. 
 
Gelet op de beslissing van de prézoneraad Rivierenland van 07 maart 2014 houdende de intentie om in het 
najaar van 2014 een zonaal uniform retributiereglement betreffende de brandweerkosten op te maken en goed te 
keuren in de prézoneraad Rivierenland. 
 
Overwegende dat een ontwerp van zonaal retributiereglement betreffende de brandweerkosten werd opgemaakt 
en dat dit ter definitieve goedkeuring zal worden voorgelegd aan de prézoneraad op datum van 29 december 
2014. 
  
Gelet dat gemeenteraad van de gemeente Berlaar,  in zitting van 17 december 2013 een retributiereglement tot  
vaststelling van tarieven voor prestaties geleverd door de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst aanslagjaren 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 vestigde.  
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de prézoneraad Rivierenland van het zonaal retributiereglement 
betreffende de brandweerkosten, het gemeentelijk retributiereglement tot vaststelling van tarieven voor prestaties 
geleverd door de gemeentelijke vrijwilligersbrandweerdienst aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019, 
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 17 december 2013 op te heffen met ingang van 1 januari 2015. 
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5. BIJKOMENDE PUNTEN: 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden: Koen Kerremans, Leen Janssens, Swa De Bakker, John Steurs, Rudy Nuyens, Ronald Van 
Thienen, Liesbeth Ceulemans, Dirk Aras 
 
5.I. Interpellatie met het oog op openheid van het gemeentebestuur aangaande gemeentelijke projecten 
en transparantie van het gemeentelijk beleid 
 
Motivatie: 
 
Het gemeentedrecreet kondigde aan dat de rol van de gemeenteraad sterk zou veranderen. De gemeenteraad 
zou zich niet meer inlaten met ‘detailpolitiek’, maar zou sturen op de hoofdlijnen en zich voortaan bezig houden 
met het ontwikkelen van ‘een visie in brede zin’. Deze nieuwe taakinvulling zou de raad verdiepen en mondiger 
maken en de kwaliteit van de politieke debatten verbeteren. 
 
De nieuwe manier van budgetteren die sinds deze legislatuur volop van toepassing is, benadrukt die veranderde 
rol van de raad nog meer. De kern van de financiële planning van de gemeente ligt immers niet langer in het 
begroten van elke mogelijke budgetpost, maar in het uitstippelen van een meerjarig beleidsplan waaraan de 
jaarbudgetten dan uitvoering moeten geven. De taak van de gemeenteraad ligt ook hier in het bepalen van de 
hoofdlijnen van het beleid. 
 
Vanuit die nieuwe taakstelling moet de gemeenteraad het sluitstuk kunnen vormen van beleidsplanning die in 
raden en commissies wordt voorbereid en waarin ook de oppositie een inbreng kan hebben. 
Doorstroming van informatie van meerderheid naar oppositie is daarbij essentieel. 
 
Daarom vragen wij dat elk lid van het college van burgemeester en schepenen voor de thema’s die zijn of 
haar bevoegdheid aangaat, toelichting geeft over de elementaire projecten die hij of zij deze legislatuur 
wil waar maken, de kostprijs ervan toelicht en aangeeft in welke mate die projecten dit jaar worden 
aangepakt / gerealiseerd. 
 
Daarbij hadden wij graag een antwoord op volgende vragen: 
 
1. Sport: We hebben vernomen dat er reeds verregaande plannen bestaan voor de bouw van een nieuwe 
sporthal op de Doelvelden. Blijkbaar zijn er mensen die menen te weten hoe de hal er concreet zal uitzien. 
Bestaan deze concrete plannen effectief ? Zo ja, zijn ze het resultaat van een bevraging bij alle Berlaarse 
sportverenigingen die van de nieuwe sporthal gebruik kunnen maken ? Zo ja, dan wensen wij van die concrete 
plannen kennis te nemen op deze gemeenteraad. Kan de schepen de bouw van de nieuwe sporthal plaatsen in 
het geplande sportbeleid dat hij ons zal schetsen ? 
 
Schepen Eddy Verstappen verwijst wat het geplande sportbeleid betreft naar het programma van CD&V/N-VA 
voor de verkiezingen in 2012. De standpunten die hier ingenomen werden, worden in de loop van deze 
legislatuur uitgevoerd. Eén daarvan is de bouw van een nieuw sportcomplex op de Doelvelden. Intussen heeft er 
een behoefteonderzoek plaatsgevonden bij de gebruikers van de huidige sporthal. Daarnaast was er eind 2014 
een verkennend gesprek met SK Berlaar om ook hun behoeften in kaart te brengen. We wachten nog op hun 
feedback tegen eind januari. Voor de rest bestaan er nog geen plannen voor het nieuwe sportcomplex. Wellicht 
zijn een aantal elementen uit het behoefteonderzoek of het gesprek met SK Berlaar uit hun context gehaald. 
 
Koen Kerremans vraagt zich af waarom sommige mensen dan al beweren dat er een aparte cafetaria gebouwd 
zou worden. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat dit ter sprake is gekomen tijdens het overleg met SK Berlaar, echter 
alleen in het kader van het peilen naar noden en behoeften. 
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Dirk Aras wil weten of alle sportclubs hierover bevraagd zijn. 
 
Schepen Eddy Verstappen vertelt dat dit inderdaad deel uitmaakte van het behoefteonderzoek. 
 
Koen Kerremans wil graag inzage in dit onderzoek. 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat dat geen probleem vormt. Zodra de feedback van SK Berlaar verwerkt 
is, zal alles gebundeld en ter beschikking gesteld worden. 
 
John Steurs vraagt of er ook een gesprek is gevoerd met Lyra. 
 
Schepen Eddy Verstappen ontkent dat. De gemeente heeft geen contract met Lyra en hoeft dus ook geen 
rekening te houden met de behoeften van die club. 
 
Koen Kerremans vraagt welke sporten terecht zullen komen in het nieuwe complex. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het sowieso gaat om alle sporten die nu in het Stapveld terecht kunnen, 
aangevuld met een aantal nieuwe sporten die in de pijplijn zitten, bijvoorbeeld gevechtssporten en dans. 
 
Dirk Aras haalt aan dat er in het verleden een aantal clubs uitwijkmogelijkheden hebben moeten zoeken. De 
behoefte is dus groter dan wat het Stapveld nu kan bieden. 
 
Schepen Eddy Verstappen is zich daarvan bewust. In het behoefteonderzoek werd hier eveneens naar gepeild. 
De huidige capaciteit van het Stapveld zal in het nieuwe complex uitgebreid moeten worden tot drie volwaardige 
binnenvelden. Zo ontstaan er meer verhuurkansen op die terreinen. De aparte lokalen voor gevechtssporten en 
dans ontlasten eveneens het gebruik van de centrale terreinen. 
 
Koen Kerremans peilt naar de visie op de clubs die bijna verdwenen zijn, omdat ze plaats hebben moeten maken 
voor de klassieke sporten. Hij houdt een pleidooi voor ruimte voor nieuwe sporten, ook wat buiteninrichting 
betreft. Op dat vlak zal eveneens een grote reorganisatie nodig zijn.  
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat het een optie is om een Finse piste aan te leggen. Ook het skatepark zal 
mee verhuizen. 
 
Koen Kerremans vraagt of er ook plaats gemaakt zal worden voor atletiek in het sportbeleidsplan. Dat is ooit 
beloofd tijdens de gemeenteraad. De herinrichting van een domein als de Doelvelden zou heel wat betrokkenen, 
ook de politici, rond de tafel moeten brengen om van gedachten te wisselen en een plan uit te tekenen. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit zeker tot de mogelijkheden behoort. Het is belangrijk om nu eerst de 
behoeften in kaart te brengen. 
 
Koen Kerremans is van mening dat er daarnaast ook een lijn naar de toekomst moet worden uitgezet om te 
bepalen waar de gemeente wil staan over tien jaar, over twintig jaar, … 
 
Burgemeester Walter Horemans vat samen dat het om een belangrijk dossier voor de gemeente gaat, waarin de 
oppositie zal worden betrokken vooraleer er definitieve beslissingen worden genomen. 
 
Dirk Aras merkt nog op dat ook het prijzenbeleid herbekeken zou moeten worden. In vergelijking met naburige 
gemeenten is Berlaar niet de meest uitnodigende partner op het vlak van verhuurtarieven. Een nieuwe 
infrastructuur mag niet gehypothekeerd worden door te hoge prijzen. Voor bijvoorbeeld startende clubs is de 
huurprijs vaak een drempel. 
 
Schepen Eddy Verstappen reageert dat er pas vorig jaar een prijsherziening is doorgevoerd, na jarenlang 
gelijkblijvende tarieven te hebben gehanteerd. 
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Schepen Stefaan Lambrechts voegt daaraan toe dat er bepaalde inspanningen zijn gebeurd voor de jeugd. De 
inkomsten uit verhuur zijn de laatste jaren gedaald. 
 
Ronny Van Thienen kaart aan dat er nog andere gemeentelijke sportinfrastructuur bestaat, De Weerdt 
bijvoorbeeld, waar de accommodatie dateert uit de jaren vijftig en niet meer up to date is. Wat gaat de gemeente 
daar ondernemen en tegen wanneer? 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat er een afspraak gemaakt is met de verantwoordelijke van De Weerdt om de 
noden te bespreken. Voorlopig is hiervoor echter niets voorzien in het meerjarenplan. 
 
Ronny Van Thienen repliceert dat er desondanks toch een visie kan worden ontwikkeld. Waarom heeft de 
gemeente dit aangekocht en wat zal dit betekenen in de toekomst? Wat is het doel? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de club een voorstel heeft gedaan, maar dit moet nog worden 
onderzocht op haalbaarheid. We zullen dit in de toekomst opnieuw opnemen, maar op dit ogenblik is hierover 
nog geen visie gevormd. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er ook gesprekken zullen worden gevoerd met de zusters van het 
Heilig Hart van Maria. In 2017-2018 bouwen zij immers ook een nieuwe sporthal, waarvan de capaciteit ’s avonds 
verhuurd kan worden aan de sportclubs. 
 
Koen Kerremans wil nog weten waar de kinderen van de nieuwe gemeentelijke basisschool naartoe moeten om 
te sporten wanneer het Stapveld wordt afgebroken? 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat er een eigen turnzaal wordt voorzien in de nieuwe school. 
 
 
2. Openbare werken: Twee maal intussen kwam het nieuwe administratieve centrum aan bod op een 
commissievergadering openbare werken. Tijdens de jongste vergadering werd de oppositiepartijen gevraagd ‘hier 
en nu’ een voorstel te doen omtrent het aantal te voorziene fietsstallingen en het aantal te voorziene 
autostaanplaatsen, bovengronds of ondergronds. Dat voorstel moest geheel ‘uit de losse pols’ worden gedaan. 
Er waren immers geen (cijfer)gegevens ter beschikking die een voorstel enigszins zouden kunnen richten. Zulke 
losse voorstellen dragen echter zeer waarschijnlijk niets bij. Indien het begeleidingsbureau achteraf argumenteert 
dat het voorstel niet kan behouden blijven, zal het immers zonder meer van tafel worden geveegd. Niet ? Om te 
vermijden dat het betrekken van de oppositie alvast in dit dossier vervaagt in schijninspraak, hadden we graag nu 
vernomen in welke fase van ontwikkeling het NAC zich bevindt ? Omtrent welke zaken nog beslissingen moeten 
worden genomen waarbij de oppositie de kans op het formuleren van een voorstel zal worden gegeven ? Tevens 
hadden we graag een volledige kostenschets die resulteert in het budget dat het gemeentebestuur voor dit 
project uiteindelijk voorziet. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat de documenten ter voorbereiding van de commissie twee weken 
voordien ter beschikking werden gesteld via het extranet. Alle commissieleden werden hiervan op de hoogte 
gebracht via een uitnodiging per mail. Deze documenten bevatten berekeningen omtrent een aantal uitgebreide 
en beperkte voorstellen voor de parking van het NAC, zowel ondergronds als bovengronds, met het bijhorende 
budget en de eenheidsprijzen. Op deze manier kon elke partij zich voorbereiden op de commissievergadering. Er 
werd eveneens een nota toegevoegd over het E-peil van het NAC, waarin een aantal voorstellen werden 
toegelicht. In de uitnodiging voor de commissie werd duidelijk aangegeven dat eventuele vragen vooraf konden 
worden gesteld, zodat ze uitgeklaard zouden zijn voor de vergadering van start ging. Er werden echter geen 
vragen gesteld, zodat wij ervan uitgingen dat de documenten voldoende duidelijk waren om tijdens de commissie 
een advies te kunnen geven. De vraag tot advies werd trouwens expliciet vermeld in de uitnodiging. Tijdens de 
commissie zelf werden alle documenten toegelicht en werd de procedure uitgelegd. Er lag ook een planning op 
tafel, waarin adviesmomenten voor de commissie waren opgenomen. Het is dan ook verwonderlijk dat het niet 
duidelijk is waar en wanneer advies gevraagd zal worden. Tijdens de commissie werden hier alleszins geen 
opmerkingen over gemaakt. Wat het totaalbudget voor het NAC betreft, verwijzen we naar de documenten die 
werden voorgelegd tijdens de begrotingscommissie, waarin het NAC in een aparte investeringsenveloppe is 
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opgenomen. Gedetailleerde info over dit budget is terug te vinden in de financiële haalbaarheidsstudie die in een 
eerdere fase reeds werd toegelicht. Al deze studies en documenten zijn ter inzage. 
 
Dirk Aras haalt aan dat het vooral gaat om de manier waarop de commissie is verlopen, om de vragen die ter 
plaatse gesteld zijn. Het was onmogelijk om de bomen nog door het bos te zien. Tijdens de vergadering werd er 
geen vertaling gemaakt naar de raadsleden toe. Bijvoorbeeld over de fietsstalling-kwestie; het enige wat duidelijk 
was, was dat er geen duidelijkheid was. Er werd uit de losse pols gewerkt, de meerderheid kon geen antwoorden 
bieden. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het zeker niet de bedoeling was om een schijnvertoning op te 
voeren. In de stuurgroep is veel aandacht besteed aan de manier waarop het volledige dossier moet worden 
voorbereid en opgevolgd. Het is niet zo dat het volledige college in deze stuurgroep zit, wat niet evident is. Een 
les die we bijvoorbeeld al geleerd hebben, is dat wat in de stuurgroep wordt besproken, ook moet doorstromen 
naar het voltallige college. Het is de kunst om alles zo gebald mogelijk over te brengen en daar de nodige 
beslissingsmomenten aan te plakken. Het kan niet de bedoeling zijn om met de volledige gemeenteraad de 
vergaderingen van de stuurgroep over te doen. De manier waarop er wordt teruggekoppeld naar de commissie 
en naar de gemeenteraad is wellicht voor verbetering vatbaar. Er werden intussen een aantal momenten en 
onderwerpen vastgelegd waarover er advies zal worden gevraagd. Wat de parking betreft, werden er meerdere 
scenario’s uitgetekend en ook binnen de oppositie blijkt hierover geen eensgezindheid te bestaan. N.a.v. de 
opmerkingen tijdens de commissie hebben stuurgroep en college zich opnieuw gebogen over deze problematiek. 
Er is een parkeeronderzoek gebeurd, het aantal te realiseren plaatsen werd verhoogd. Er is dus wel degelijk actie 
ondernomen na de feedback van de commissie. 
 
Dirk Aras vindt het niet onmiddellijk fair dat er van uitgegaan wordt dat de commissieleden op basis van 
toegezonden documenten hun plan moeten trekken. De toelichtingen die in stuurgroepen en in het college 
worden gegeven, zijn niet weggelegd voor de oppositie. Maar in de commissie worden deze leden wel gevat over 
bepaalde onderwerpen, zonder over de uitgebreide informatie te beschikken. De betrokkenheid van de oppositie 
is op bepaalde vlakken marginaal. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts legt uit dat het de bedoeling was om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en 
betreurt dat dit doel niet bereikt werd. 
 
Burgemeester Walter Horemans trekt hier lessen uit voor de toekomst. Het NAC moet gedragen worden door de 
voltallige gemeenteraad. Het dossier is volop aan het groeien, maar zoals al aangehaald zit niet iedereen in alle 
stuur- en werkgroepen. Daarom is het belangrijk om de informatiekanalen open te houden, zodat we met z’n allen 
op één lijn blijven. Het is een complex dossier, waarvoor we nu voldoende tijd uittrekken vooraleer we op de 
markt gaan. Er moet nog één en ander uitgediscussieerd worden. Iedereen krijgt volop de kans om zijn mening te 
geven en pas nadien zal het bestek gefinaliseerd worden. Grontmij begeleidt de gemeente in heel dit proces. 
Alles moet nu stap voor stap uitgewerkt geraken. 
 
Dirk Aras wil graag een overzicht krijgen van de momenten waarop de commissie opnieuw gevat zal worden en 
van de onderwerpen die zullen worden besproken. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit opvragen en bezorgen.  
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de stuurgroep hierover een voorstel heeft geformuleerd. Dit is een 
project zonder voorgaande, waarin wij zelf moeten aangeven wie we wanneer willen betrekken op welke manier. 
 
Dirk Aras voegt nog toe dat de structuur vorige keer niet erg duidelijk was. Het ging eigenlijk om een 
verkeerscommissie die dan overliep in een commissie openbare werken. 
 
Koen Kerremans is blij over het debat dat gevoerd wordt. Het geeft aan dat het inderdaad om een complex 
dossier gaat, waarin de informatie duidelijk moet kunnen doorstromen. Tijdens de commissie is de indruk 
ontstaan dat bepaalde keuzes niet meer mogelijk waren, bijvoorbeeld over de parkeerplaatsen of over de 
fietsenstallingen. Hij is verheugd dat er toch openheid bestaat om bepaalde standpunten opnieuw te bekijken. 



 19 

 
Dirk Aras polst naar de andere projecten die op stapel staan. 
 
Burgemeester Walter Horemans vertelt dat 2015 het jaar is van plannen maken. Er zal nog niet veel gebouwd 
worden, wel veel vergaderd. De belangrijkste projecten zijn het fietspad van Kessel, waarvoor dit jaar de 
onteigeningen zullen plaatsvinden, de Pastorijstraat en de Ballaarweg, waarvoor nog participatievergaderingen in 
de pijplijn zitten, de Aarschotsebaan, waarvoor de eerste fase ingaat onder de vorm van onteigeningsgesprekken 
door Igemo, de heraanleg Kegelstraat-Aarschotsebaan, gekoppeld aan de Aquafin-werken tot aan de 
Hemelshoek. Een delegatie van Vlaamse wegen en verkeer is de situatie van de Aarschotsebaan komen 
bekijken en is tot de conclusie gekomen dat het wegdek aan vervanging toe is. Een grondige vernieuwing zal 
ongeveer zes maanden in beslag nemen, wat waarschijnlijk ergens in 2017 of 2018 zal gebeuren. Samen met de 
sporthal en het NAC betekent dit allemaal voldoende hooi op onze vork. Daarnaast zijn er ook budgetten 
voorzien voor het onderhoud van wegen en fietspaden. We maken een prioriteitenlijst op van de pijnpunten, 
ondersteund door de nodige software, zodat we alles heel planmatig kunnen aanpakken. 
 
Ronny Van Thienen wil weten of de Aquafin-werken inclusief de Hemelshoek zijn en of het fietspad 
doorgetrokken wordt tot aan de Brandestraat. 
 
Burgemeester Walter Horemans veronderstelt van wel. Het fietspad doortrekken zit in ieder geval in de planning. 
Hij vervolledigt zijn toelichting met de werken aan het kerkhof in het centrum, waar het merendeel afgerond moet 
zijn tegen november 2015, en met de heropstart van De Hutten, waarvoor de gesprekken met het OCMW van 
Lier opnieuw worden opgepakt. 
 
 
3. Trage mobiliteit: In 2012 toonden verkiezingsbevragingen aan dat de burger wakker ligt van de huidige 
verkeersonveiligheid, meer bepaald als het gaat over de plaats van de fietser en de voetganger. De prioriteit van 
de burger lag toen, en ligt nog steeds op de aanleg van veilige fietspaden en goede voetpaden. Ondertussen zijn 
we 2015 en blijft de burger op zijn honger zitten. In dit punt peilen we naar het beleid terzake. Niet enkel wat 
betreft fiets- en voetpaden maar bij uitbreiding het beleid rond de trage mobiliteit in Berlaar. We willen vernemen 
wat het streefbeeld is van dit bestuur, op de lange termijn, rond fietspaden, voetpaden, rolstoelgebruik en andere 
rollende gebruikers, toegankelijkheid openbare gebouwen, trage wegen. Dit alles zowel in de woonkernen als 
daarbuiten. 
 
Burgemeester Walter Horemans gaat eerst in op de vraag rond de fietspaden en de voetpaden in het centrum. 
Arcadis heeft de opdracht gekregen om hiervoor een plan op te maken. De discussie over parkeerplaatsen is 
daarin een belangrijk punt, maar er moet zeker voldoende aandacht worden besteed aan de voetganger en de 
fietser. Intussen worden er ook een aantal pijnpunten aangepakt. De voorbije jaren heeft de gemeente daarnaast 
heel wat ingezet op het vlak van trage wegen: de Tulpenstraat, de Broekweg, de Meistraat en de Pastorijstraat. 
Voor de rest bestaat er voor het centrum nog geen visie wat trage wegen betreft. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er nog één trage weg in de pijplijn zit, namelijk de verbinding van de 
Venushoek naar de Broekweg. De goedkeuring van de eigenaars is rond en in 2015 wordt het eerste gedeelte 
aangelegd. De rest volgt in 2016. Ook de trage weg aan Van Ham zal heraangelegd worden. Er zijn nog een 
aantal andere opties geweest in het verleden, maar hiervoor was het niet mogelijk om met de eigenaars tot een 
overeenkomst te komen. Deze projecten zijn voorlopig op on hold gezet. Zodra alle voorziene trajecten 
aangelegd zijn, zal er een plan worden gemaakt om het netwerk duidelijk in kaart te brengen en om hieraan de 
nodige ruchtbaarheid te geven.  
 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat bijkomende suggesties voor de realisatie van trage wegen welkom 
zijn. 
 
Leen Janssens vraagt wat de stand van zaken is van de trage weg naar de Doelvelden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente een offerte heeft gevraagd voor het plaatsen van 
verlichting. Daarna kan de trage weg gerealiseerd worden. 
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Ronny Van Thienen wil weten wat er zal gebeuren met de rest van het oorspronkelijke plan. Een aantal wegen 
zijn nu gerealiseerd, maar wat is de visie van de gemeente over de andere wegen? Worden die dossiers ook 
opgestart, eventueel via onteigeningen? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er heel wat gesprekken werden gevoerd met de betrokken eigenaars, 
maar soms stoot de gemeente op een ‘njet’. Dan moeten er inderdaad andere paden bewandeld worden, maar 
daarvoor is voorlopig nog geen budget voorzien. Dat zijn toekomstplannen, waarschijnlijk niet voor deze 
legislatuur. De aanleg van wat nu wel voorzien is, namelijk de verbinding Venushoek-Broekweg, creëert al een 
behoorlijk kostenplaatje, omdat er een aantal bruggen moeten worden gemaakt. Daarnaast is er ook reeds een 
niet-voorziene verbinding aangelegd, namelijk tussen de Constant Verhulststraat en de Pastorijstraat. 
 
Ronny Van Thienen merkt op dat dit proces reeds twee legislaturen bezig is. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De gemeente heeft moeten vaststellen dat de wetgeving hierover 
niet eenvoudig is en dat de realisatie moeilijk wordt wanneer er geen medewerking is. 
 
Koen Kerremans vindt het jammer dat het kopen van grond voor trage wegen geen prioriteit is. De gemeente 
heeft in het verleden grond gekocht in de Doelstraat voor een parking die niet wordt aangelegd en in de 
Kapellebaan zonder uiteindelijke bestemming. Hij vindt de verbinding tussen zachte wegen heel belangrijk. 
Daarnaast is hij van oordeel dat in het centrum de auto koning blijft, terwijl de mensen wachten op horizontale 
voetpaden. Voor grote projecten worden aanzienlijke bedragen gereserveerd, wat leidt tot een blokkering van 
middelen voor noodzakelijke initiatieven voor zwakkere doelgroepen. 
 
 
4. Middenstandsbeleid: We kunnen er niet omheen. De kleine middenstander heeft het moeilijk in onze 
gemeente. Het voorbije jaar werd het reeds aangebracht door een van de oppositiepartijen. Er zijn al niet heel 
veel kleine middenstanders en het aantal wordt nog kleiner. Een van de aanwijsbare oorzaken is de 
aanwezigheid van meerdere supermarkten. De gemeente zuigt daardoor een kooppubliek aan dat hier enkel voor 
een bepaald soort aankopen snel even in Berlaar passeert maar de kleine zelfstandige buurtwinkel links laat 
liggen. Andere oorzaken zijn wellicht aanwijsbaar. Wij willen peilen naar het beleid terzake. Waar willen we met 
onze gemeente naartoe wanneer het gaat over de buurtwinkel, de kleine zelfstandige. Een goed doelgericht 
beleid kan leiden tot een heropleving. Welk beleid heeft het bestuur in petto, op de lange termijn wel te verstaan ? 
 
Schepen Willy Beullens is van mening dat de aanhoudende crisis rechtstreeks en onrechtstreeks de oorzaak is 
van het verdwijnen van een aantal winkels in Berlaar. Als bestuur kunnen we hier niet veel aan doen. Wel kunnen 
we een aantal ondersteunende maatregelen nemen, die op dit ogenblik in onderzoek zijn. Eén daarvan is het 
vormen van een hub tussen eigenaars van leegstaande panden en kandidaat-handelaars die een zaak willen 
starten in de gemeente. Zij willen vaak het risico niet meer lopen om op lange termijn te moeten huren, wat 
standaard voorzien is in de wetgeving rond handelshuur. 
 
Koen Kerremans kaart aan dat er dorpen in deze regio zijn waar er op dit ogenblik zelfs winkels bijkomen dankzij 
een aangepast beleid dat gevoerd wordt door het gemeentebestuur. Dat houdt onder meer omgevingsfactoren in, 
aandacht voor fietsers en voetgangers, naast de auto, gezelligheid, … 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is om dit ook in Berlaar zoveel mogelijk uit te 
voeren. Maar vooralsnog zijn we nog niet zo ver. De herinrichting van de markt zal een doorslaggevend project 
zijn, dat via dorpskernversterkende maatregelen ervoor moet zorgen dat het hier aangenaam vertoeven en 
winkelen is. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat de schepen van middenstand toch reeds een beeld moet hebben van waar 
het naartoe moet met de handel in de dorpskern. 
 
Schepen Willy Beullens bevestigt dat hij inderdaad een visie heeft over wat er idealiter aanwezig moet zijn in een 
dorp om het winkelen aangenaam te maken en om winkels aan te trekken. Hij zal dan ook zijn bijdrage leveren 
wanneer de herinrichting van de markt op tafel ligt. Daarnaast wil hij ervoor zorgen dat de aanwezige handelaars 
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ten volle ondersteund worden en zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de geplande werken, zodat er geen 
bijkomende slachtoffers vallen. 
 
Koen Kerremans peilt naar de visie van de volgende schepen van middenstand. 
 
Suzy Put antwoordt dat zij die bij haar aantreden zal toelichten, na overleg met de huidige schepen. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat dit geen verhaal is van Berlaar alleen. De meeste gemeenten 
kampen met gelijkaardige problemen. Ook op Berlaar Heikant geraken de winkelpanden in de nieuwe gebouwen 
niet verhuurd. 
 
Ronny Van Thienen meent dat de Aarschotsebaan ook niet meteen uitnodigt om te gaan winkelen. 
 
Schepen Willy Beullens repliceert dat Berlaar geen fun shop-kern is, wel een run shop-kern. Mensen passeren 
hier als ze van hun werk naar huis rijden.  
 
Koen Kerremans is van oordeel dat dit voortvloeit uit het feit dat Berlaar verstikt ligt tussen nieuwe wegen die het  
bestuur heeft aangelegd. 
 
Schepen Willy Beullens antwoordt dat het nog steeds de klant is die bepaalt welke winkels overeind blijven en 
welke niet. Dat is een economisch gegeven, waar het bestuur weinig aan kan veranderen. 
 
Koen Kerremans werpt op dat er iets schort wanneer er in Berlaar geen winkels in leven gehouden kunnen 
worden. Het cliënteel is er, de mensen zijn aanwezig. 
 
Schepen Willy Beullens zegt dat het bestuur de wetgeving moet respecteren en de komst van supermarkten niet 
kan tegenhouden. Het feit dat er hier zoveel supermarkten zijn, wijst op het feit dat het hier blijkbaar toch 
rendabel is. 
 
Dirk Aras heeft in de voorafgaande discussie nog geen oorzaak van de leegloop gehoord, noch ideeën om dit te 
kenteren. Mensen zijn blijkbaar bereid om zich per auto te verplaatsen om op het dak van een groot gebouw te 
gaan staan en dan in shopping centra rond te lopen, waar zowel winkels als warenhuizen ondergebracht zijn. Het 
moet toch mogelijk zijn om hier eenzelfde soort omgeving te creëren. 
 
Schepen Willy Beullens meent dat dit ingrepen veronderstelt die geëvalueerd kunnen worden n.a.v. de 
herinrichting van de dorpskern. Maar een sfeer creëren waardoor iedereen naar Berlaar wil komen winkelen, zal 
hier niet onmiddellijk lukken. Kernversterkende maatregelen zijn niet heiligmakend. Het gaat eerst en vooral om 
handelaars, die zich willen vestigen en die ook potentieel moeten hebben. Sommige zaken zullen hier nooit 
slagen. Het bestuur zal zoveel mogelijk ondersteunen, bijvoorbeeld door starters te helpen d.m.v. een beperkte 
huurperiode, maar de bal ligt in het kamp van de handelaars. Berlaar blijft een run-markt, geen fun-markt. 
 
Ronny Van Thienen verwijst naar Lier, waar men in de kerstperiode in de winkelstraten over de koppen kon lopen 
en waar aan de andere kant het verkeer van ’s ochtend tot ’s avonds stil staat. De conclusie is dat mensen graag 
komen winkelen, wanneer ze niet gehinderd worden door verkeer. 
 
Schepen Willy Beullens rondt af door te stellen dat de situatie in Berlaar zo goed mogelijk zal worden afgestemd 
op de versterking van de plaatselijke handel door een mooie vernieuwde dorpskern met ruime mogelijkheden. 
 
 
5. Geïntegreerd sociaal beleid: OCMW’s hebben een duidelijke sociale taakstelling. Ook gemeenten hebben een 
sociale opdracht. Zoals blijkt uit de bevoegdheidsverdeling binnen het college erkent het gemeentebestuur dat de 
gemeente zich moet inlaten met sociale zaken en armoedebestrijding. Kan de schepen toelichten welke taken de 
gemeente in dat kader momenteel specifiek op zich neemt en die dus niet door het OCMW worden behartigd ? 
Welke budgetten worden daaraan gekoppeld ? We zijn het er in onze gemeente intussen over eens dat er meer 
samenwerking moet komen tussen gemeente en OCMW. De inrichting van het NAC zal daar rekening mee 
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houden. Het komt de oppositie voor dat het gemeentebestuur die samenwerking momenteel vooral opvat als een 
zoeken naar financiële winsten. 
Met andere woorden: het drukken van de kosten. Berlaar zal echter meer moeten doen. Vanaf volgende 
legislatuur zal immers de gemeenteraad het gehele sociale beleid bepalen. Dit voorjaar nog zal de Vlaamse 
overheid starten met het integreren van het sociale beleid in de gemeente. De bouw van het NAC is voor onze 
gemeente een opportuniteit om daar nu al actief mee om te gaan. Welke stappen zal de schepen in de periode 
2015 t.e.m. 2018 nemen opdat het sociale beleid niet langer een luik OCMW en een luik gemeente zal hebben, 
maar vervangen wordt door één Berlaars sociaal beleid ? 
 
Schepen Nadine Boekaerts licht toe dat er in deze legislatuur aan een aantal taken samengewerkt wordt door 
medewerkers van gemeente en OCMW, bijvoorbeeld de gezamenlijke seniorenwerking. Nieuw is dit jaar dat de 
gemeente en het OCMW samen een seniorenbeurs zullen organiseren. Daarnaast wordt er gewerkt rond het 
thema ‘vereenzaming’, wat betekent dat er huisbezoeken op het programma staan bij bejaarden en kansarmen. 
Ook willen we de mobiliteit van de burgers verhogen door deelname aan de werking van de minder 
mobielencentrale. Dat is een vrijwilligersvereniging en daarvoor wordt nu een gezamenlijk reglement opgemaakt. 
Ook in de jeugdadviesraden zijn zowel gemeente als OCMW vertegenwoordigd. Een nieuw initiatief is de 
welzijnsraad, waaraan ook het OCMW deelneemt. Daarnaast zal de oprichting van het Huis van het Kind 
ondersteund worden. Al deze initiatieven moeten samen uitmonden in en uitgroeien tot een lokaal sociaal beleid 
in 2019. Volgende week start de Ronde van Vlaanderen van het VVSG, waar de Vlaamse en federale 
regeerakkoorden worden toegelicht en waar specifiek dieper wordt ingegaan op de toekomstige relatie tussen 
gemeente en OCMW. In Berlaar valt de integratie van beide organisaties samen met de huisvesting onder één 
dak. Zoals eerder gezegd, gaat het niet enkel om een financiële bijdrage vanuit het OCMW. In elke stuurgroep is 
vanaf de start van het project minimaal één persoon van het OCMW aanwezig geweest, zodat de noden en 
behoeften van het OCMW vervat zitten in de bouw van het NAC. Er zijn geen specifieke budgetten voorzien, alles 
is inbegrepen in de exploitatiekosten van gemeente en OCMW, aangezien de werking voor een deel overlappend 
is. 
 
Dirk Aras merkt op dat de website van de gemeente expliciet vermeldt dat armoedebeleid aan een schepen is 
toegewezen, niet aan het OCMW. Dan moet er toch een zicht bestaan op wat de gemeente op dit vlak doet? 
 
Schepen Nadine Boekaerts verduidelijkt dat het initiatief hiervoor niet van de gemeente uitgaat. De eerder 
vermelde huisbezoeken worden in dit kader opgezet. Dat valt onder de OCMW-werking. 
 
Dirk Aras concludeert dat er dus wel een sociale werking is bij het OCMW, maar geen gemeentelijk sociaal 
beleid. 
 
Burgemeester Walter Horemans merkt op dat de schepen van welzijn ook de voorzitter is van het OCMW, zelfs al 
tijdens de vorige legislatuur, vooraleer het een verplichting werd, omdat het bestuur er zich toen reeds van 
bewust was dat de integratie op komst was. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voegt hieraan toe dat de welzijnsraad/gezondheidsraad specifiek de werking rond 
kansarmen op zijn agenda heeft gezet. Dit jaar staat het thema ‘bewegen en blijven bewegen’ centraal met een 
specifieke sensibilisering van die doelgroep. 
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er eveneens gezamenlijk overlegd wordt over woondossiers om tot 
een oplossing te komen. Meer en meer zal de integratie van diensten doorgevoerd worden, bijvoorbeeld het 
onthaal, zodat deze samenwerking al een feit is op het ogenblik dat de verhuis plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor 
informatica, boekhouding, … 
 
Schepen Nadine Boekaerts haalt aan dat ook de beleidsmedewerker van het OCMW vanaf dit jaar één dag per 
week in het gemeentehuis werkt om de integratie zo goed mogelijk voor te bereiden. 
 
Rudy Nuyens vraagt wat er zal gebeuren met de eigendommen van het OCMW. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit aspect nog bekeken moet worden. 
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Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat er in het kader van het NAC al een aantal zaken in de meerjarenplanning 
zijn ingeschreven, bijvoorbeeld de bijdrage van het OCMW, de integratie van het huis naast het politiekantoor in 
de site van het NAC, …  
 
Ronny Van Thienen merkt op dat er al geruchten zijn dat er eigendommen van het OCMW verkocht zullen 
worden. Er is toch al een visie op wat de kosten zullen zijn en welk budget er nodig is. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat. Alles staat ook duidelijk in de meerjarenplanning. Het OCMW zal één 
miljoen euro bijdragen aan het NAC. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt. 
 
Schepen Nadine Boekaerts vult aan dat er voor de rest nog geen bestemmingen bekend zijn.  
 
 
6. Cultuurbeleid: eerder een mistig verhaal. Berlaar heeft geen centrale cultuurtempel. Er is wel een cultuurraad, 
maar welke rol speelt die in het cultuurbeleid ? Hoeveel keer is dit orgaan deze legislatuur al samen geweest ? 
Welke voorstellen lanceerde die raad en welke werden daarvan uitgevoerd ? Streeft Berlaar naar een centraal 
cultuurpunt ? Kortom, kan de schepen benoemen welke maatschappelijke facetten het cultuurbeleid in onze 
gemeente vormen en bepalen ? En op welke manier ? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er voor een cultuurtempel niet onmiddellijk budget beschikbaar is, 
maar dat betekent geenszins dat er geen cultuur beoefend kan worden. De cultuurraad is samengesteld uit 
afgevaardigden van alle socio-culturele verenigingen in Berlaar. Dit adviesorgaan komt viermaal per jaar samen. 
Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen, bijvoorbeeld rond de 11 juli-viering, open monumentendag, tijd voor 
creativiteit, … Dit om het geheel werkbaar te houden. De cultuurraad formuleert advies over bepaalde projecten 
die worden voorgesteld, ook naar de toekomst toe. Bijvoorbeeld in 2014 de opmaak en gratis ter 
beschikkingstelling van een placemat met een agenda van alle grote evenementen. Ook de muzikale tuinen en 
tijd voor creativiteit zijn hieruit ontstaan. In 2015 zal de placemat opnieuw gedrukt worden, er vindt een 
erfgoeddag plaats op 19 april, de 11 juli-viering gaat door op 10 juli, muzikale tuinen wordt opnieuw 
georganiseerd, er is open monumentendag op 13 september. Nieuw is een feest voor alle vrijwilligers, 
waarschijnlijk op 11 september. Op dit moment zijn we volop bezig met de aanpassing van de 
subsidiereglementen, waardoor de subsidie met 50% verhoogd wordt. Daarnaast zullen ook de verenigingen die 
meewerken aan activiteiten van de gemeente hiervoor beloond worden met een extra subsidie. Bovendien is er 
de samenwerking met Kempens Karakter, omdat het voor kleinere gemeenten niet altijd vanzelfsprekend is om 
grotere culturele activiteiten te organiseren. Ook uit deze hoek komen heel wat waardevolle voorstellen, waaraan 
wij graag participeren, bijvoorbeeld het nieuwjaarszingen, waar de kindjes een nieuwjaarszak aangeboden 
hebben gekregen. Dit jaar brengen we een boek uit met de liedjes van oudjaar, zodat deze traditie niet verloren 
gaat. 
 
Dirk Aras kaart aan dat de affiche van het nieuwjaarszingen niet bij iedereen verspreid is geraakt, waardoor er 
minder publiek kwam zingen dan normaal het geval is. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof heeft toch veel affiches zien hangen, maar het ging om de eerste editie van dit 
initiatief, dat nog ingeburgerd moet geraken. 
 
Rudy Nuyens vraagt wie er beslist welke punten er op de agenda van de cultuurraad worden gezet. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dit door de leden van de cultuurverenigingen zelf gebeurt. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat het CD&V-verkiezingsprogramma de omvorming van een kerk tot cultuurtempel 
bevatte. Er is wel degelijk nood aan een degelijke cultuurzaal. Dat is een gemis in het cultuurbeleid. 
 
Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat dit zeker niet in de vergeethoek is geraakt, maar er wordt nog 
gewacht op de reactie van het kerkbestuur. Er zijn nog geen concrete actieplannen en er zijn nog gegadigden. 
Maar de nodige gesprekken zullen zeker tijdig gevoerd worden. Indien we deze kans zouden krijgen, zullen we 
die niet onbenut laten. 
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Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
5.II. Grachtenbeheer. Een jaar na datum 
 
Op de gemeenteraad van februari 2014 stelden we de vraag naar de stand van zaken. Naar aanleiding van de 
met bijna zekerheid aankomende voorjaarsstormen willen we nog eens terug geïnformeerd worden naar de 
huidige situatie wat het grachtenbeheer betreft. 
Is het beheer van de waterlopen van 3de categorie al overgedragen aan de provincie? 
Zijn er bepaalde grachten opgewaardeerd naar 3de cat. waterlopen? 
Is de frequentie waarmee geruimd wordt (op elk niveau) voldoende? 
Worden de verantwoordelijken voor het niet-ruimen van privégrachten op hun plichten gewezen? 
Hoe degelijk en hoe regelmatig wordt dit opgevolgd? Uit het antwoord van de vorige keer bleek dat verscheidene 
burgers verzocht werden hun grachten te ruimen, maar dat er nog geen enkele keer ambtshalve moest 
opgetreden worden. Is dat nog steeds zo? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de waterlopen van derde categorie zijn overgedragen aan de 
provincie. Vier bestaande waterlopen werden opgewaardeerd naar categorie twee, namelijk de Plasloop, de 
Ebroekloop, de Heerebeek en de Smetloop. Daarnaast werden vier nieuwe waterlopen erkend in categorie twee, 
namelijk de Laarloop, de Alflaerbeek, de Ezenloop en de Leemputtenloop. Het onderhoud voor die waterlopen ligt 
bij de provincie, in samenspraak met Pidpa. In 2014 werden in het najaar de Berlaarse Laak, de Gestelbeek met 
de zijtakken Elzenloop, Heerebeek, Alflaerbeek en Reetbeek geruimd. Voor eind maart staan de Ebroekloop, de 
Smetloop, de Laarloop en de Plasloop op het programma. Van de Smetloop en de Laarloop zijn de stukken 
stroomafwaarts van de Itegembaan reeds geruimd. Er zijn geen nieuwe grachten opgewaardeerd tot derde 
categorie. Wel is er het nieuwe begrip ‘waterlopen van algemeen belang’, waarin een aantal nieuwe grachten zijn 
ondergebracht. De ruimingsfrequentie is momenteel voldoende. Een belangrijk onderdeel op de planning is het 
onderspuiten van de spoorwegbedding. Dat gebeurt binnenkort. Samen met de provincie en Pidpa werden ook 
de ooit opgemaakte plannen rond infiltratiebekkens en retentiezones bekeken en doorgegeven ter studie. De 
verantwoordelijkheid voor de privé-grachten wordt nu vastgesteld op vraag, dikwijls op basis van klachten en 
meldingen. De verantwoordelijken worden dan op hun plichten gewezen via een aangetekend schrijven. Bij 
blijvende nalatigheid wordt het verder opgevolgd door de technisch toezichter en indien nodig wordt de politie 
erop af gestuurd met eventueel een pv tot gevolg. In het voorbije jaar is er zo één dossier geweest. 
 
Ronny Van Thienen peilt naar het beleid rond grachten. Er werd toch een grachtenreglement opgesteld. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt dat. Ook het grachtenbeheersplan is intussen volledig klaar en doorgegeven 
aan Pidpa. 
 
Ronny Van Thienen verwijst naar de vele privé-grachten die in de loop van de jaren verdwenen zijn. Indien deze 
geruimd zouden kunnen worden, zou er veel extra capaciteit ontstaan. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat deze grachten stuk voor stuk aangepakt worden, zodat ze open blijven, 
bijvoorbeeld recent nog een stukje gracht aan Alflaar dat volledig geruimd werd. Het heeft echter voor- en 
nadelen, want het water kan ter plaatse niet insijpelen in een ruime gracht, omdat het te snel doorspoelt. Zo 
kunnen er dan weer stroomopwaarts andere problemen ontstaan. 
 
Koen Kerremans wil weten of er in Berlaar een bijkomend overstromingsgebied zal worden gecreëerd om 
Antwerpen te beschermen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat er ooit gesprekken zijn gevoerd over bijkomende overstromingsgebieden 
tussen Lier en Berlaar, een stukje voorbij de Netekant, en aan de overkant in Kessel aan de Bartstraat. Dat gaat 
echter niet over Berlaars grondgebied. Van andere plannen heeft de gemeente op dit ogenblik geen weet. 
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Ronny Van Thienen is van oordeel dat er meer werk gemaakt moet worden van het openhouden van privé-
grachten, wat onder het beheer van de gemeente valt. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
5.III. Pesticidengebruik in onze gemeente, in 2015 en volgende jaren 
 
Nieuwe Vlaamse wetgeving pesticidengebruik van kracht op 1 januari 2015.  
 
Vanaf 1 januari 2015 verstrengen de regels voor het gebruik van pesticiden. Gemeenten maar ook 
zorginstellingen, scholen, kinderdagverblijven, sportclubs… mogen geen pesticiden meer gebruiken. Ook burgers 
mogen vanaf dan hun trottoir niet meer met pesticiden behandelen.  
 
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. 
We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als 
kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar.  
 
Groen vraagt aan de schepen van milieu een uitgebreid overzicht van de stappen die gezet werden om zich voor 
te bereiden op de nieuwe wetgeving, van de aanpak vanaf 1/1/2015 en van het beleid dat zal gevoerd worden in 
de komende jaren en rond alle facetten van deze nieuwe wetgeving. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat er twee uitzonderingsplaatsen werden aangevraagd, namelijk de 
begraafplaats van Berlaar centrum en de Doelvelden, waar maximaal eenmaal per jaar met Bofix mag worden 
gewerkt. Na de heraanleg van de begraafplaats in het centrum zal deze uitzondering waarschijnlijk niet meer 
nodig zijn. Alle aannemers en onderaannemers worden telkens gewezen op het verbod op pesticiden, 
bijvoorbeeld in bestekken, en we zullen daar nog strenger op toezien via een sensibiliseringscampagne. De 
afspraken met Igemo werden intussen gemaakt. De gemeente blijft subsidies geven voor onkruidbranders voor 
particulieren en indien burgers pesticiden zouden gebruiken op het openbaar domein, zal er daadwerkelijk 
opgetreden worden. Dat kan perfect via de GAS-reglementering en het zal ook op die manier gecommuniceerd 
worden. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat de parkeerplaats op de Doelvelden niet meer bespoten mag worden. Hoe zal dit 
worden opgevolgd? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het een groene parking zal worden. We zullen dit snel merken, 
omdat het praktisch niet te onderhouden is. De veegwagen zal in de mate van het mogelijke worden ingezet. 
 
Koen Kerremans verwijst naar zijn aanbod om Natuurpunt hierin te betrekken. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de milieuambtenaar reeds tweemaal contact heeft proberen te leggen 
met de verantwoordelijke van Natuurpunt, voorlopig echter zonder gevolg. 
 
Koen Kerremans is hiervan, als verantwoordelijke van Natuurpunt Lier, niet op de hoogte en vraagt om de mail 
door te sturen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof belooft hiervoor te zorgen. 
 
 
5.IV. Sneeuwruimen 
 
Bijna 2 jaar geleden gaven wij een pluim aan de gemeentediensten omdat er grote inspanningen geleverd 
werden voor het ruimen van de eerste sneeuw, ook op de fietspaden. Na de laatste sneeuwval, zaterdag 27 
december, stelden meerdere fietsers vast dat de fietspaden er nog steeds levensgevaarlijk bij lagen. Graag 
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vernamen we waarom de gemeente nu minder inzette op het berijdbaar houden van de fietspaden. Welk beleid 
wordt hier gevolgd?  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er tijdens het aangehaalde weekend iets fout is gelopen, doordat 
de politie blijkbaar vrij laat – pas om 4.10 uur – een oproep heeft gedaan om te strooien. Toen was er al wel wat 
sneeuw gevallen. Twintig minuten later is er een stand-by ploeg vertrokken. Deze ploeg kon de chauffeur van de 
tractor met de sneeuwborstel niet bereiken. Er is op dat ogenblik beslist om te beginnen keren met de manuele 
ploegen om de dorpskern alvast sneeuwvrij te maken. Maar er was weinig verkeer, waardoor het effect van het 
strooien veel minder doorwerkte, ook op de fietspaden. Op de schaduwplekken is de weg dan nog sneeuw- en 
ijzelvrij gemaakt. 
 
Ronny Van Thienen verwondert zich erover dat de weg in Kessel perfect geruimd was, maar dat dit ophield aan 
de grens met Berlaar. Hetzelfde gold voor Koningshooikt. Deze situatie heeft drie dagen geduurd. Zelfs op 
maandag lag het er nog glad bij. Nochtans behoort Kessel/Nijlen tot dezelfde politiezone. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit doorspreken met de ploegbazen. 
 
 
5.V. Sportschuur 
 
Enkele maanden geleden (september 2014) brachten we de lamentabele toestand van de Sportschuur nog eens 
ter sprake brachten. Toen kregen we te horen dat de werken aan de sportschuur nog voor 2014 gepland waren. 
Ondertussen vernemen we dat de keuken niet langer mag gebruikt worden.  
 
Is dit juiste informatie?  
 
Kan en wil de gemeente deze keuken opnieuw in orde brengen? Welk beleid zal hier leidraad zijn?  
 
Hoe en op welke termijn wil de gemeente dit doen? Welke kosten zullen hiermee gepaard gaan?  
 
Welke aanpassingen gebeurden ondertussen reeds om de Sportschuur gebruiksvriendelijker te maken en welke 
zijn nog gepland en op welke termijn? 
 
Schepen Eddy Verstappen is verbaasd over het woord ‘lamentabel’. De binnenwanden zijn volledig opgekuist in 
de week van 13 oktober, de buitenkant is enkele jaren geleden volledig gerenoveerd. De voorziene werken, 
namelijk de douches en het mindervalidentoilet, staan in het budget 2015. Dit wordt de volgende maanden verder 
besproken met de technische dienst, zodat er een bestek opgemaakt kan worden. Zodra de offertes hiervoor 
ontvangen worden, weten we ook meteen wat het kostenplaatje zal zijn. De keuken is nooit een volwaardige 
keuken geweest en hiertoe bestaan ook geen verdere plannen. De gebruikers van de Sportschuur weten dat en 
houden daarmee rekening bij hun geplande activiteiten. 
 
 
5.VI. Wateroverlast 
 
Bij langdurige of hevige regenbuien, houden we in Berlaar de adem in. De riolen kunnen het water onvoldoende 
afvoeren en de grachten lopen over. Als oorzaken van de toenemende wateroverlast spelen klimaatverandering 
maar ook de ruimtelijke ordening een duidelijke rol.  
 
Meer bebouwing betekent meer verharde oppervlakte, waardoor het water nog minder kans heeft om te infiltreren 
in de bodem. Dit gecombineerd met de nattere winters zorgt dus ook in Berlaar de laatste jaren steeds vaker voor 
problemen.  
 
Als belangrijkste oplossingen worden niet bouwen in overstromingsgevoelig gebied en ruimte geven aan water 
voorgesteld.  
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Graag vernamen we of het bestuur ook aanvoelt dat wateroverlast een toenemend probleem is in Berlaar. Waar 
liggen volgens het bestuur de pijnpunten en welke maatregelen wil men hiertegen nemen.  
 
Enkele voorstellen:  
Terug open maken van grachten langs weides en akkerlanden.  
Parkings laten aanleggen met waterdoorlatende verharding.  
Niet langer aanleggen van grote verharde oppervlakten .  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het college zich, op vraag van de dienst Stedenbouw/Milieu, 
recent akkoord heeft verklaard om bijkomende verhardingen slechts in bepaalde gevallen toe te staan, namelijk 
enkel in waterdoorlatende materialen, bij voorkeur in dolomiet of grasdallen en enkel indien zij de oppervlakte van 
15 m² niet overschrijden. Elke stedenbouwkundige aanvraag wordt sinds kort op verhardingen nagekeken op een 
zeer kritische manier. Daarnaast wordt in de vergunning extra vermeld dat er geen bijkomende verhardingen 
aangelegd mogen worden of enkel onder strikte voorwaarden. Aan het loket worden aanvragen tot bijkomende 
verhardingen voor het merendeel negatief geadviseerd. Op deze manier wordt er getracht om de verhardingen in 
te perken. Het laatste decennium zijn de winters doorgaans eerder nat dan koud. Daardoor blijft de grond lange 
tijd verzadigd en krijgen we vaker stevige regenbuien in plaats van sneeuw. We ervaren ook dat regenbuien 
blijkbaar vaker samenvallen en we relatief meer korte periodes met veel hemelwater kennen dan wel langgerekte 
periodes met regelmatige, zachte buien.Enerzijds is er het klimatologisch verschijnsel dat de buienactiviteit zich 
ogenschijnlijk meer en meer in pieken samenbalt, waardoor piekafvoer ontstaat. Anderzijds zorgt onze ruimtelijke 
structuur met zijn vele ondoorlaatbare verhardingen en de historisch rechtgetrokken afwateringen voor een 
beperkte lokale retentie van het hemelwater  en dus extra grote en snelle waterafvoer ten koste van 
stroomafwaartse wateroverlast. Wat kunnen we hiertegen doen? Enerzijds een verhardingsbeperking opleggen, 
zoals daarnet vermeld. Ook in de eigen dossiers wordt de nodige aandacht aan dit probleem geschonken en is 
een gesloten verharding enkel mogelijk waar een open of halfopen type niet tot de mogelijkheden behoort. Wat 
grachten en waterlopen betreft, zijn de openbare grachten in goede onderhoudsstaat. Het verbeteren van de 
doorstroming van private grachten wordt opgevolgd op basis van ondervonden hinder of meldingen Deze goede 
afwatering houdt echter het risico in dat er stroomafwaarts te veel water toekomt met wateroverlast tot gevolg. 
Soms kan het dus beter zijn om buitengebied minder goed af te wateren, zodat het water er ter plaatse in de 
grond kan dringen. Op het vlak van wateropvang, heeft de recente zware neerslag weer duidelijk aangetoond dat 
retentie van water een belangrijk element is in een goede waterhuishouding. Er zijn een aantal voorstellen om in 
dit kader lokale opvang te voorzien en we hopen dit via de nieuwe samenwerking met de provincie in een 
stroomversnelling te krijgen. Het blijft natuurlijk de vraag of wateroverlast bij zware neerslag na een lange natte 
periode, waarbij de ondergrond verzadigd is geraakt en eventuele opvangbekkens ook hun maximale capaciteit 
bereikten, kan worden voorkomen. We wachten af wat het Sigmaplan concreet zal betekenen voor Berlaar. 
Mogelijk komen er oplossingen, bijvoorbeeld voor de Rumoldusstraat, waar er een rioleringsprobleem is en waar 
we aan het bekijken zijn of er een buffer onder het Kardinaal Cardijnplein kan worden aangelegd. 
 
Koen Kerremans wil weten of hiervoor geld is voorzien. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Er is een budget voorzien voor de heraanleg van het plein, liefst te 
combineren met de Hidrorio-werken, zodat het voor een deel gesubsidieerd kan worden. Het zal een beperkte 
heraanleg zijn, omdat er rekening gehouden moet worden met Heikant kermis. 
 
Koen Kerremans vraagt waar er zich nog problemen hebben voorgedaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er ook wateroverlast geweest is op Alflaar en in de Smidstraat. 
 
Ronny Van Tienen voegt toe dat er ook op de Itegembaan problemen waren. 
 
Koen Kerremans geeft nog mee dat bij de heraanleg van de Pastorijstraat en de marktomgeving de benutting van 
de aanwezige collectoren goed moet worden opgevolgd. 
 
Burgemeester Walter Horemans rekent hiervoor op de ingenieurs van Arcadis. 
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Koen Kerremans is van oordeel dat ook de gemeente hierbij betrokken moet zijn. Op Melkouwensteenweg is 
men op een gegeven moment opnieuw moeten beginnen, omdat het werk niet goed was uitgevoerd. 
 
Leen Janssens vraagt nog of de nadars die bij wateroverlast geplaatst worden aan het begin van een straat 
kunnen worden gezet. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal navragen of dit mogelijk is. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
5.VII. Voorstel tot het opmaken van een plan van aanpak om het gehele kerkhof Hemelshoek op te 
smukken, maar alvast – nog voor de lente aanvangt – de hoek waar de kinderen liggen aan te pakken 
 
Het oude kerkhof in het centrum kwam al enkele keren aan bod op de gemeenteraad. Meer bepaald de 
erbarmelijke staat waarin het zich bevindt en de mutatie ervan naar parkkerkhof. De bedoeling daarvan is 
alleszins het kerkhof te verfraaien en meteen ook ongewenste fenomenen als vandalisme aan te pakken. 
 
Echter, een wandeling over het kerkhof Hemelshoek toont al snel aan dat ook daaraan dringend aandacht moet 
worden besteed: slechte wandelpaden, gebroken stenen, ‘verwilderde’ beplanting, … 
 
Gunstig is dat daar met een aanpak van de fenomenen die het uitzicht van het kerkhof bezwaren al heel snel tot 
een veel beter resultaat kan worden gekomen. Een soort van totaalheraanleg is niet nodig, niettemin wel een 
totaalaanpak. 
 
Met deze stelt het Vlaams Belang dan ook voor een inventaris op te maken van alle gebreken en daarna een 
plan van aanpak zodat tegen november dit jaar het kerkhof een sterk opgefriste uitstraling zal hebben. 
 
Bijzondere aandacht vragen we voor de hoek waar de kinderen begraven liggen. De beplanting die de hoek 
omzoomd, is onaangepast en erg verwilderd. De snoei ervan is ook niet bepaald een toonbeeld van fraaiheid. We 
vragen dan ook dat zeer snel de doorgeschoten beplanting daar (indicatief) een vijftal meter wordt weggekapt 
zodat ook achter de graven gras kan worden gezaaid. Een nieuw aan te planten haag kan de achterzijde 
afschermen. Bedoeling is dat de hoek meer open wordt. 
 
Het is niet prettig voor de ouders die deze graven duidelijk goed willen onderhouden, telkens vast te stellen dat 
de graven heel snel terug zijn vervuild voornamelijk omdat ze niet met aangepaste en goed te onderhouden 
beplanting zijn omzoomd. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat de bevoegde schepen veertien dagen geleden op verkenning is 
getrokken en afspraken heeft gemaakt voor de opkuis van de planten in de hoek van de kinderen. Dat zal dit 
voorjaar aangepakt worden. In het verleden is er in Berlaar niet echt een kerkhofbeleid geweest. Nu wordt eerst 
het kerkhof in het centrum heraangelegd, maar ook Hemelshoek is inmiddels dertig jaar oud en moet worden 
aangepakt. Dat kan gebeuren zodra de werken in het centrum rond zijn.  
 
 
5.VIII. Interpellatie omtrent het inzetten van gemachtigde opzichters 
 
Gemachtigde opzichters worden ingezet tijdens spitsmomenten, onder meer aan scholen en op drukke 
kruispunten waar zij er dan voor zorgen dat de kinderen (en hun begeleiders) veilig de baan kunnen oversteken. 
Ook Berlaar zet gemachtigde opzichters in. 
 
Wellicht is er echter ook in onze gemeente – net als in zovele andere – een structureel tekort aan mensen die de 
taak van gemachtigd opzichter op zich willen nemen. 
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Graag had ik dan ook een antwoord op volgende vragen: 
 

• Over hoeveel gemachtigde opzichters zou Berlaar moeten kunnen beschikken om tijdens bijvoorbeeld 
schooldagen op alle noodzakelijke punten het oversteken te begeleiden ? 

• Over hoeveel gemachtigde opzichters beschikt onze gemeente momenteel ? 
• Welke punten kunnen – desgevallend – als gevolg van een tekort aan gemachtigde opzichters niet 

worden bemand ? Zijn er punten waar als gevolg van een tekort aan gemachtigde opzichters politie 
wordt ingezet omdat daar in principe een gemachtigde opzichter zou moeten ingezet worden ? 

• Zijn er binnen afzienbare tijd opleidingen voorzien voor nieuwe gemachtigde opzichters ? Hoeveel 
mensen staan dan op de wachtlijst voor deze opleiding ? 

• Klopt het dat schoolverplaatsingen met de fiets (wegens snoei in het budget) geen politiebegeleiding 
meer krijgen, tenzij er meer dan 100 deelnemers aan die verplaatsing zijn ? Indien dit zo is dan staan 
bepaalde schoolverplaatsingen wellicht onder druk. Welke desgevallend ? 

• Kunnen gemachtigde opzichters bij de schoolverplaatsingen een taak vervullen ? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de politie in het verleden heel veel capaciteit besteedde aan het 
begeleiden van scholen, waar dat niet altijd noodzakelijk was. Dat wordt inderdaad afgebouwd. Het aantal 
gemachtigde opzichters is gedaald. Er zijn wel wat cursisten, maar het merendeel daarvan zijn leerkrachten, die 
daardoor gemachtigd worden om hun klasgroep te begeleiden. In Berlaar zijn er negen plaatsen, waar het 
aangewezen is om een gemachtigde opzichter te plaatsen, met name Heistsebaan, Aarschotsebaan, Misstraat, 
Markt/Legrellestraat, Markt/ING, Pastorijstraat, Kapellebaan en Schoolstraat. Dit kan uitgebreid/veranderd 
worden na het voltooien van de nieuwe gemeenteschool en na de werken in de Pastorijstraat. Jarenlang werden 
die negen plaatsen effectief ingevuld, maar vanwege langdurige ziekte, oppensioenstelling en dergelijke zijn er 
momenteel nog vijf gemachtigde opzichters, namelijk op de Heistsebaan, Aarschotsebaan, Misstraat, 
Pastorijstraat en Schoolstraat. De eerste twee locaties driemaal iemand per dag (dus ook ’s middags), de overige 
tweemaal iemand per dag (’s ochtends en ’s avonds). We zijn al lang oproepen aan het doen voor deeltijdse 
opzichters om zo een pool van kandidaten te vormen, zonder echter veel resultaat. Tweemaal per jaar wordt de 
cursus gemachtigd opzichter georganiseerd en ook de gemeentediensten leveren de nodige inspanningen om dit 
te promoten, maar het is geen gemakkelijk verhaal. De politie krijgt maandelijks een kopie van de uurroosters van 
de gemachtigde opzichters, dus is ook op de hoogte van de onbemande locaties en van eventueel vooraf 
doorgegeven afwezigheden. Indien het gaat om echte pijnpunten, proberen zij ook mensen hiervoor vrij te 
maken. Wat zeker meespeelt, is het verhaal van de PWA. Waar dit vroeger goed draaide, is dat intussen wat 
afgebouwd, waardoor er minder en minder kandidaten uit die hoek komen. We blijven oproepen lanceren, ook via 
de scholen, voorlopig echter zonder veel reactie. 
 
Dirk Aras concludeert dat dit dreigt uit te sterven. 
 
Burgemeester Walter Horemans hoopt van niet. Het is niet mogelijk om overal politiemensen te voorzien. Er zijn 
nu al scholen die op het vlak van schooluitstappen hun eigen boontjes doppen. De opleidingen zullen blijven 
doorgaan, ook voor leerkrachten, maar ze kunnen niet verplicht worden om gemachtigd opzichter te spelen. 
 
Dirk Aras zegt dat dit vroeger toch de gewoonte was. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat, maar dat is niet meer opgenomen in het takenpakket van een 
leerkracht. 
 
 
5.IX. Vraag aangaande het aanbod NMBS-ticketautomaten in Berlaar 
 
Een treinticket kopen in het station kan in Berlaar al lang niet meer. Intussen heeft de NMBS dat opgelost door 
het installeren van een ticketautomaat aan de spoorwegovergang zowel aan ‘het station’ als dat op Melkouwen. 
 
Waarom beperkt de NMBS zich telkens tot één automaat ? Het kan best comfortabel zijn, maar vooral ook 
veiliger dat ook aan de andere zijde van de overweg een automaat zou staan. 
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Is het gemeentebestuur bereid dit aan de NMBS voor te stellen ? 
 
De perrontoegang langs de Spoorweglei, maar ook die van Melkouwen, geeft met een bord nog steeds aan dat 
een ticket op de trein kan worden gekocht (zonder toeslag) en verwijst helemaal niet naar de automaat. Het bord 
is achterhaald en verstrekt onze treingebruikers niet de juiste informatie. 
 
Kan het gemeentebestuur hier zelf het nodige doen om die achterhaalde informatie aan te passen of moet ook 
hiervoor de NMBS worden gekend ? Zal in dat geval het gemeentebestuur contact met de NMBS opnemen zodat 
een bord wordt aangebracht dat minstens de mogelijkheid een ticket aan de automaat te kopen, kenbaar maakt ? 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft deze vraag over te maken aan de NMBS. 
 
 
5.X. Interpellatie omtrent het vervolledigen van het scala oplichtende zone-30-borden in Berlaar 
 
Al meer dan eens stelde het Vlaams Belang het vervangen voor van het vaste zone-30-bord in de Kapellebaan 
door een oplichtend. Het blijft een raadsel waarom deze plaats niet van in het begin op dezelfde manier werd 
uitgerust als de andere plaatsen (aan scholen) waar wel oplichtende zone-30-borden zijn aangebracht. 
 
Al meer dan eens werd beloofd dat dit zou gebeuren. Tot op vandaag is dat echter niet het geval. Omdat deze 
situatie absurd is, had het Vlaams Belang graag vernomen wanneer dit nu wel effectief zal worden uitgevoerd ? 
 
Zijn er misschien negatieve ervaringen met de oplichtende zone-30-borden ? Of zijn die geregeld stuk ? Hoeveel 
meldingen van defecten zijn er bijvoorbeeld vorig jaar geweest ? 
 
Burgemeester Walter Horemans heeft geen weet van defecten. Hij voegt hieraan toe dat er nog één bord zal 
worden geplaatst aan de Kapellebaan. Er wordt ook onderzocht of er borden moeten komen in de Zomerstraat en 
de Doelstraat. Destijds werden er een aantal borden betaald vanuit het boetefonds. Hij belooft om het eventueel 
budget voor bijkomende borden te agenderen op de volgende politieraad. Zodra de Pastorijstraat heraangelegd 
is, zullen hier ook oplichtende borden worden geplaatst. 
 
 
5.XI. Zwerfvuil in Berlaar, een onderschat probleem ? 
 
Om maar één voorbeeld te noemen: de afgelopen weken puilde de gracht langs Ebroek uit van het zwerfvuil. 
 
Het Vlaams Belang twijfelt er niet aan dat elke fractie zo uit het hoofd verscheidene plaatsen kan noemen die 
enorm zwerfvuilgevoelig zijn. De kans is groot dat elke fractie denkt aan bijvoorbeeld de Doelvelden. Niet alleen 
zwerfvuil treffen we daar aan, maar ook hele  vuilzakken en bijvoorbeeld afgedankte kastjes. 
 
Graag had ik vernomen: 
 

• Hoeveel zwerfvuil in onze gemeente in 2013 en in 2014 werd verzameld ? 
• Of het gemeentebestuur de zwerfvuilgevoelige plaatsen in kaart heeft en zo ja, welke plaatsen dan 

prominent opduiken ? 
• Of er een oorzaak aan te duiden is of een verband te leggen met een omgevingssituatie waarom 

bepaalde plaatsen zo gevoelig zijn voor zwerfvuil ? 
• Staan er op die plaatsen (genoeg) vuilbakjes ? 
• Welke middelen zet het gemeentebestuur in om zwerfvuil te vermijden en welke middelen om zwerfvuil 

te verwijderen en welke kostprijs is daaraan verbonden (op jaarbasis) ? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat het gewicht aan verzameld zwerfvuil afkomstig is vanuit de 
scholenacties. Wat door de werklieden wordt bijeengebracht, wordt niet apart gewogen. Zij verzamelen al het 
afval uit de vuilbakjes en de hondenpoepbakjes, maar dat kan niet als zwerfvuil worden beschouwd. Bovendien is 
er ook nog een verschil tussen zwerfvuil en sluikstort. Via de scholenacties werd in 2013 110 kilogram 
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bijeengebracht en in 2014 240 kilogram. Dat heeft uiteraard te maken met het aantal deelnemende scholen en 
welke straten worden aangepakt. Opvallend is wel dat de actie ‘groene peters en meters’ tot nog toe al 25 zakken 
of 212 kilogram zwerfvuil heeft opgeleverd op een half jaar tijd. Het zwerfvuil bestaat voornamelijk uit blikjes en 
uit afval dat uit auto’s wordt gegooid. Zo vormt bijvoorbeeld de Pastorijstraat een groot probleem, omdat dit een 
verbindingsbaan is waar ’s morgens en ’s avonds veel verkeer passeert. De pijnpunten zijn voornamelijk de 
Kesselsesteenweg, Ebroek, Alflaar, Schooldreef, Rameyenstraat, Heistsebaan, Heidestraat, Bastijnstraat, 
Schaarbroek, Kraaienweg en het skatepark aan het Stapveld. De vuilbakken hier puilen uit en het afval wordt dan 
gewoon tussen het groen gegooid. Ook sluikstort heeft zijn vaste plaatsen, voornamelijk op De Beerslaan, in de 
Bastijnstraat en aan De Weerdt. De oorzaak van zwerfvuil is voornamelijk te linken aan het traject dat fietsers van 
en naar de scholen afleggen. In 2015 zal het bestuur hierrond gericht actie ondernemen in de vorm van een 
campagne i.s.m. Ivarem. Op de schoolroutes kunnen er eventueel vuilbakjes geplaatst worden; eerder werd er al 
eens gewerkt met ‘vangnetten’, maar hierin wordt ook veel ander materiaal gedumpt. Sensibilisering zal dus heel 
belangrijk zijn, vooral ook gericht naar de jongeren van de secundaire school. Uiteraard zetten we ook onze 
zwerfvuilacties verder en hopen we op meer groene peters en meters, want zodra een buurt proper is, blijft die 
ook langer proper. Qua personeelskost komt het voor de inzet van de werklieden neer op 1/3e VTE, wat ongeveer 
670 werkuren betekent, een aanzienlijk aantal dus. 
 
Dirk Aras haalt aan dat ook de Doelvelden een pijnpunt vormt op het vlak van zwerfvuil en sluikstort. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat.  
 
Ronny Van Thienen wil weten hoeveel huishoudelijk afval in de vuilbakjes belandt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof heeft deze cijfers niet ter beschikking, maar zal dit navragen. Er zijn inderdaad 
vuilbakjes, onder andere op FC De Weerdt, maar ook in het centrum, waarin mensen regelmatig hun 
huishoudelijk afval dumpen. Sociale controle is hierin belangrijk. 
 
Leen Janssens meldt dat er steeds meer zwerfvuil bijkomt op Ebroek en Alflaar. Hoe vaak wordt dit opgeruimd? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit bespreken met haar collega-schepen. Het is wellicht mogelijk om tijdens de 
ronde van vuilbakjes legen ook meteen het zwerfvuil op te ruimen. 
 
Dirk Aras verkeerde in de veronderstelling dat dit systematisch gebeurde. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
5.XII. Rijkswachtwoningen in de Pastorijstraat (huisvestingsproject De Rijkswacht)  
 
In het schepencollege hebben we kunnen lezen dat de huurovereenkomst werd opgezegd voor Pastorijstraat nr. 
29 en nr. 31 gezien de gemeente zelf wenst te beschikken over de woningen. Het college wenst de 
overeenkomsten op te zeggen tegen 1/9/2015. Is er voor de huidige huurders een oplossing voorzien? Het gaat 
hier om huurders die op de private markt waarschijnlijk zeer moeilijk een woning binnen hun budget kunnen 
vinden.  
 
Terzelfder tijd werd de opzeg niet doorgevoerd voor Pastorijstraat nr. 27 (strijkatelier).  
Waarom niet ?  
Punt 10. Beëindigen samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Berlaar-O.C.M.W. Berlaar en Landelijk 
Dienstencoöperatief werd verdaagd. Waarom werd dit punt verdaagd ? Is dit reeds besproken op de O.C.M.W. – 
raad ? Zo neen, waarom niet ?  
Graag hadden we ook hier het standpunt gekend van de O.C.M.W.-voorzitter.  
 
SamBA is voorstander van de realisatie van een sociaal huisvestingsproject door Zonnige Kempen c.v. in de 
Pastorijstraat. Ideaal gelegen over de nieuw te realiseren school. Voordeel is dat de gemeente Berlaar eigenaar 
blijft van haar patrimonium en enkel erfpacht verschaft aan de sociale huisvestingsmaatschappij.  
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Vroegere ontwerpen boden plaats aan minimum 8 woongelegenheden. Nu het Rode Kruis bijna kan verhuizen is 
het hoog tijd om de draad terug op te nemen. We wensen immers op te merken dat de huidige bestuurders nog 
geen enkel sociaal huisvestingsproject hebben opgestart. Rekening houdende met de lange doorlooptijd van een 
dossier (soms tot 10 jaar) is het beter nu dossier op te starten.  
 
Graag hadden we geweten hoeveel energiekost (water, gas, elektriciteit) de gemeente al ten laste heeft genomen 
sinds de opening van het strijkatelier door het Landelijk Dienstencoöperatief ? Volgens ons kosten die het 
Landelijk Dienstencoöperatief zelf had moet dragen en niet de gemeente Berlaar. Van een grote 
dienstenchequeorganisatie met zetel in Wijgmaal kan men verwachten dat ze zelf de vaste kosten van een 
project kunnen betalen, gelet op het feit dan ze ook geen maandelijkse huur hoeven te betalen. Het 
gemeentebestuur hoeft geen sinterklaas te spelen als men zelf veel belastingen vraagt aan zijn inwoners..  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de huurcontracten van de particulieren onlangs zijn opgezegd, 
zodat ze voldoende tijd hebben om naar een alternatief uit te kijken. Het bestuur wil hierin wel assisteren, maar 
het initiatief moet van hen uitgaan. De woningen worden niet gerenoveerd, omdat ze echt afgeleefd zijn. In het 
verleden werd er al eens geopperd dat dit een geschikt project zou zijn voor Zonnige Kempen, maar ook een 
privé-ontwikkeling is zeker interessant in het licht van de geplande investeringen. In Berlaar zitten er immers 
voldoende andere sociale huisvestingsprojecten in de pijplijn, onder meer in Balderdorp. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat de inkomsten van deze ontwikkeling zijn voorzien in de 
meerjarenplanning. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het strijkatelier ook op de hoogte is gebracht dat het verhaal in de 
Pastorijstraat op zijn einde loopt. In Berlaar blijft het strijkatelier goed werken, zodat zij vragende partij zijn voor 
een andere huisvesting. Eén van de mogelijke oplossingen hiervoor is een wissel met PWA, die nu een grote 
ruimte ter beschikking heeft, maar die eigenlijk niet nodig heeft. Indien PWA terecht zou kunnen in het lokaaltje 
waar vroeger de sportdienst zat, kan het strijkatelier misschien de grotere ruimte in gebruik nemen. Over de 
huurprijs moet dan nog onderhandeld worden. Het voordeel hiervan is dat er geen pand leeg komt te staan op de 
markt. De verbruiksgegevens zijn nog niet voorhanden, maar zullen achteraf worden bezorgd. 
 
John Steurs vraagt of het strijkatelier ook moet verhuizen tegen september. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat; het zou zelfs eerder kunnen. 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 

6. Kennisname vrijwillig ontslag brandweerman 
 
Neemt kennis van het schrijven d.d. 10 december 2014 van vrijwillig stagiair-brandweerman Tom Geudens, 
waarbij hij zijn ontslag indient als vrijwillig brandweerman. Beslist hiermee met onmiddellijke ingang met 
eenparigheid van stemmen akkoord te gaan. 

 
 
De vergadering wordt gesloten om 23.15 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
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Anja Neels Walter Horemans 
_____________________________ 
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