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1 2017_GR_00002 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 december 2016 - goedkeuring

2 2017_GR_00003 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Uitbreiding recht 
van opstal containerpark aan Ivarem  - goedkeuring

Organisatie
Personeel
3 2017_GR_00004 Organisatie van personeel en loopbaan - bevoegdheid 

personeelsformatie, organogram en rechtspositieregeling - 
delegatie

4 2017_GR_00005 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement voor het 
gemeentepersoneel - goedkeuring

5 2017_GR_00006 Opmaak van reglementen - wijziging rechtspositieregeling voor 
het gemeentepersoneel - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
6 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Vrijhouden van voet- en fietspaden en het 

parkeergedrag van potentiële kopers tijdens de garageverkopen

7 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Aanpak van de ‘winterprik’ van zaterdag 7 
januari jl.

8 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: schepencollege 29/12

9 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Bouwen en betonstop in Berlaar

10 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: gemeentelijk 
informatieblad De Kiosk

11 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: bomen in Berlaar
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Samenstelling:

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

Verontschuldigd:
de heer Walter Horemans; de heer John Steurs

17 januari 2017 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie - Stafdienst
Secretariaat

1 2017_GR_00002 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 december 2016 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 20 december 2016 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 Notulen_gemeenteraad_20161220.pdf

2 2017_GR_00003 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Uitbreiding recht van opstal containerpark aan Ivarem  - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De gemeenteraad keurde op 16 oktober 2001 een recht van opstal goed voor de grond van het 
containerpark voor Igemo.

Er wordt uitbreiding van dit recht van opstal gevraagd wegens uitbreiding van het containerpark.
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Argumentatie
Het verlenen van het recht van opstal geschiedt om redenen van openbaar nut, nl.voor het oprichten 
en exploiteren van een containerpark.

Wetgeving
Wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal

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

Notulen
Koen Kerremans vraagt de schepen om meer toelichting.

Schepen Ingeborg Van Hoof legt uit dat er een nieuwe oprit is gemaakt aan het containerpark, 
waardoor de containers niet langer aan de zijkant geplaatst konden worden. De gemeente heeft 
daarom een klein stukje grond aangekocht, waarop nu recht van opstal wordt verleend.

Koen Kerremans merkt op dat er een stukje van de groene buffer wordt opgeofferd.

Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat; de mogelijkheden ter plaatse waren erg beperkt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp van uitbreiding van het recht van opstal aan Ivarem wordt goedgekeurd 

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van 
dit besluit.

De burgemeester, Walter Horemans en secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot 
ondertekening van de akte over te gaan.

 

Organisatie
Personeel

3 2017_GR_00004 Organisatie van personeel en loopbaan - bevoegdheid 
personeelsformatie, organogram en 
rechtspositieregeling - delegatie
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
Op 25 mei 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet tot wijziging van het Gemeente-, het OCMW- 
en het Provinciedecreet aangenomen.  Dit decreet werd afgekondigd op 3 juni 2016 en gepubliceerd 
in het staatsblad van 28 juni 2016.  Met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als 
verplicht instrument, die in werking treedt op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum, 
treden de wijzigingen in werking op 8 juli 2016.  Het gaat voornamelijk om personeelszaken. Hierbij 
werden ook de delegatiemogelijkheden van enkele personeelszaken naar het college van 
burgemeester en schepenen uitgebreid. 

 

Argumentatie
Om de besluitvorming rond enkele aspecten van het personeelsbeleid, namelijk de vaststelling van het 
organogram en de rechtspositieregeling en het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks 
personeelsbeheer moet worden verstaan, te vereenvoudigen is het aangewezen om deze 
bevoegdheden te delegeren naar het college van burgemeester en schepenen.

Wetgeving
Het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

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

Notulen
Dirk Aras stelt vast dat het bestuur elke kans grijpt om bevoegdheden weg te halen bij de 
gemeenteraad. Hij betreurt dat. Er zal nu slechts eenmaal per jaar gerapporteerd worden over 
personeelsbeleid, wanneer alles al voorbij is. Nog niet zo lang geleden heeft de gemeenteraad een 
heel uitgebreid punt over het organogram behandeld met specifiek aandacht ervoor tijdens een 
voorafgaande commissie, omdat dit zo belangrijk was in het licht van de inkanteling van het OCMW en 
dergelijke. Voortaan hoeft de gemeenteraad dit niet meer te weten en mag hij er niet meer over 
beslissen. Dirk Aras wenst om deze reden tegen te stemmen en zal zich voor punten 4 en 5 
onthouden, omdat hij niet inziet waarom deze punten nog ten gronde behandeld zouden moeten 
worden.

Koen Kerremans sluit zich hierbij aan. Het gaat om belangrijke zaken, om personeel, om mensen. 
Inhoudelijk wenst hij drie bijkomende vragen te stellen:

* Hoe zit de situatie in de bib, waar een personeelslid niet vervangen zal worden en waar vragen 
bestaan omtrent de invulling van de continuïteit?

* Hoe staat het met de functie van de balie in het gemeentehuis? Houdt de verschuiving van 
opdrachten ook een verschuiving van mensen in en wat betekent dat voor de continuïteit? Is er 
gevaar voor werkdrukverhoging bij de dienst Bevolking?

* Het bestuur heeft gekozen voor zoveel mogelijk contractuele tewerkstelling. Nu wordt er toch een 
stap gezet om een medewerker statutair te benoemen, wat op zich zeker verdedigbaar is. Maar het 
vormt een soort van privilege. Wat is de reden achter deze stap? Creëert dit spanningsvelden?
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Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de vraag over de delegatie van de personeelsbevoegdheden 
door het managementteam is geïnitieerd om de zaken werkbaarder te maken. Soms moet er kort op 
de bal gespeeld worden en dan is het lastig om een gemeenteraad te moeten afwachten.

Dirk Aras repliceert dat het gemeentedecreet de samenkomst van de gemeenteraad niet beperkt tot 
eenmaal per maand. Voor dringende zaken kunnen er extra zittingen georganiseerd worden.

Voorzitter Jan Hendrickx voegt toe dat er voorzien wordt in een jaarlijkse rapportering aan de 
gemeenteraad.

Schepen Ingeborg Van Hoof beantwoordt de vraag van Koen Kerremans over de bibliotheek. In de 
tweede helft van december heeft er een overleg plaatsgevonden met de bibliothecaris. Voordien had 
het personeel ook al de kans gekregen om vragen te stellen bij het toekomstige scenario van werken 
met één personeelslid minder. Het gaat dan vooral om het huidige rotatiesysteem op het vlak van 
openingsuren, dat volgens hen in het gedrang zou komen. De bibliothecaris heeft de opdracht 
meegekregen om dit alles heel grondig te bestuderen. Daarnaast wordt het kaften van boeken vanaf 
2018 volledig uitbesteed, waarvoor in de huidige werking een halftijds personeelslid nodig is. Ten 
slotte zal ook de digitalisering van het uitleenproces een verschuiving van taken tot gevolg hebben. 
De baliefunctie kan hierdoor ontdubbeld worden ten voordele van administratieve taken en van 
publieksbegeleiding. De goede dienstverlening blijft zeker behouden zonder de werkdruk te verhogen. 
Er is ook gevraagd om het werken met vrijwilligers op te starten, net zoals in veel andere 
bibliotheken.

Koen Kerremans wil weten of de ongerustheid van de bibmedewerkers is weggenomen. 

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt bevestigend. Er is intussen duidelijk gecommuniceerd. 
Praktisch worden de zaken verder uitgewerkt. Het gaat nog niet om een dringende situatie; deze 
wordt pas van kracht wanneer het betrokken personeelslid met pensioen gaat.

Voorzitter Jan Hendrickx gaat in op de tweede vraag van Koen Kerremans. Voor het bemannen van de 
onthaalbalie bestaat er al een samenwerking met het OCMW. Daarnaast zal er in de toekomst meer 
en meer op afspraak worden gewerkt. De uitbouw van het e-loket, waarlangs een hele reeks 
documenten kunnen worden opgevraagd, zal er zeker bij de dienst Bevolking voor zorgen dat er 
minder fysieke interacties nodig zijn, waardoor de continuïteit aan de balie geen probleem zou mogen 
vormen. 

Secretaris Anja Neels vult aan dat er in eerste instantie geen medewerkers 'verschoven' worden, 
parallel met de taken. In 2017 wordt de eerstelijnsdesk stelselmatig op punt gesteld, waar klanten 
tegen het einde van het jaar ongeveer 80% van de producten zouden moeten terugvinden. Het loket 
van Bevolking wordt op deze manier een tweedelijnsdesk. Het verschuiven van producten gebeurt in 
golven, om de kennisoverdracht te garanderen, en wordt nauwkeurig opgevolgd, zodat er bepaald 
kan worden wat de marge is binnen de huidige personeelsinvulling van het onthaal.

Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt op de derde vraag van Koen Kerremans dat het om de statutaire 
benoeming van het afdelingshoofd Ruimte gaat. De collega in kwestie is een 'goudhaantje', die sinds 
haar komst naar Berlaar al bergen werk heeft verzet. Zij verdient dit privilege zonder enige twijfel.

Koen Kerremans is geen voor- of tegenstander hierin, maar stelt zich wel de vraag of dit geen 
precedent creëert.

Secretaris Anja Neels licht toe dat er rekening wordt gehouden met een aantal criteria. Zo is de 
functie van afdelingshoofd Ruimte een knelpuntberoep, waardoor de gemeente opgetogen is over het 
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feit dat ze de betrokken collega heeft kunnen aanwerven. Daarnaast is de continuïteit binnen de 
afdeling Ruimte erg belangrijk en dit belang zal de komende jaren alleen maar toenemen. Bovendien 
is er de gelijkwaardigheid binnen het managementteam. De andere afdelingshoofden van het bestuur 
zijn alle statutaire functies, waardoor het aangewezen is om ook deze functie op dezelfde manier in te 
kleuren.

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

Besluit
Artikel 1
De volgende bevoegdheden worden vanaf heden gedelegeerd naar het college van burgemeester en 
schepenen: 

1. de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van het organogram

2. de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de lokale rechtspositieregeling

3. de bevoegdheid tot het vaststellen en wijzigen van de invulling van het begrip 'dagelijks 
personeelsbeheer'

 Het college van burgemeester en schepenen rapporteert hierover jaarlijks aan de gemeenteraad.

Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen kan de bevoegdheid over het organogram niet verder 
delegeren.

4 2017_GR_00005 Opmaak van reglementen - wijziging arbeidsreglement 
voor het gemeentepersoneel - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Enkele bepalingen i.v.m. de uurroosters van de administratie en de technische dienst dienen 
aangepast te worden. De uurroosters in bijlage III worden eveneens geüpdatet.

Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk te verwijzen naar bepaalde bepalingen in de 
rechtspositieregeling i.p.v. deze geheel over te nemen.



7/18

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

Besluit
Artikel 1
Het arbeidsreglement van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de herwerkte versie - met 
wijzigingen aangeduid - in bijlage bij dit besluit.

5 2017_GR_00006 Opmaak van reglementen - wijziging 
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
In de laatste wijziging van het gemeentedecreet werd bepaald dat de aanstellende overheid van de 
leden van het managementteam niet langer de gemeenteraad is. Deze bevoegdheid wordt bij het 
college van burgemeester en schepenen gelegd.

Het wijzigingsbesluit van 9 oktober 2015 m.b.t. kinderopvang legt niet langer op dat er voor de 
begeleiders van de kinderopvang 3-jaarlijks een uittreksel uit het strafregister dient opgevraagd te 
worden. Als organisator dient men er wel voor te zorgen dat een aanvulling op het uittreksel 
onmiddellijk wordt doorgegeven. VVSG suggereert om een bepaling in de rechtspositieregeling op te 
nemen die aan de begeleiders van de kinderopvant toch oplegt om 3-jaarlijks een uittreksel uit het 
strafregister te bezorgen.

De evaluatieperiode werd bij een vorige wijziging vastgelegd op 1 jaar. Hierdoor dient de bepaling in 
artikel 55 van de RPR aangepast te worden.

In de RPR werd tot nu toe enkel een procedure van functiewijziging voorzien. Het is aangewezen om 
eveneens een procedure van graadverandering te voorzien. Voor beide procedures wordt eenzelfde 
selectieprocedure voorzien.

Artikel 180 - uitgewerkte salarisschalen wordt vereenvoudigd.

Momenteel kan er enkel privé-anciënniteit aan een nieuw personeelslid toegekend worden indien de 
functie als een knelpuntenberoep werd openverklaard en met een maximum van 12 jaar. Om meer 
kandidaten aan te trekken is het aangewezen om de toekenning van privé-anciënniteit te 
veralgemenen. 
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Er werden nog foute grensbedragen vermeld in artikel 201 (haard- en standplaatstoelage) en de 
bepaling van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage in artikel 215 wordt vereenvoudigd.

Artikel 243 - toekenning en berekening maaltijdcheques dient nog aangepast te worden aan het 
werken met elektronische i.p.v. papieren maaltijdcheques.

Artikel 244 - voorwaarden voor toekenning hospitalisatieverzekering: hier wordt een beperking 
toegevoegd. 

Artikel 251 - geschenk bij oppensioenstelling dient aangepast te worden aan het werken met 
Berlaarbons.

Artikel 254 - leeftijdsgrens bij disponibiliteit wegens ambtsopheffing dient aangepast te worden aan de 
nieuwe pensioenregels.

Aan artikel 258 wordt de informele werkwijze ingevolge het nemen van verlofdagen in de 
kerstvakantie geformaliseerd.

Hoofdstuk VII het verlof voor deeltijdse prestaties en hoofdstuk Xbis loopbaanonderbreking worden 
aangepast aan de gewijzigde reglementering omtrekt loopbaanonderbreking en de invoering van een 
zorgkrediet. Er wordt geopteerd om zoveel mogelijk te verwijzen naar de reglementering i.p.v. deze 
volledig in de RPR uit te werken.

Wetgeving
Het raadsbesluit van 16 december 2008 houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 
22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Procedurebesluit van 9 mei 
2014.

Het decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

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

Besluit
Artikel 1
De rechtspositieregeling van de gemeente Berlaar wordt aangepast volgens de herwerkte versie - met 
wijzigingen aangeduid - in bijlage bij dit besluit. 

Bijlagen
 20170117_RPR_met_wijzigingen.docx



9/18

BIJKOMENDE DAGORDE

6 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Vrijhouden van voet- en fietspaden en 
het parkeergedrag van potentiële kopers tijdens de garageverkopen
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Zogenaamde garageverkopen trekken heel wat bezoekers van buiten de gemeente. Spijtig genoeg vinden 
sommigen daarvan dat fiets- en voetpaden dan toebehoren aan de auto. Maar ook straatbelijning en 
parkeerstroken spelen voor hen dan een bijkomstige rol. 

Op 21 september 2013, eerste garageverkoop, werden zes boetes van 110 euro uitgeschreven. Uit het 
raadsverslag: “De burgemeester was het eens met het Vlaams Belang dat de verkeersveiligheid op de eerste 
plaats komt en gaf aan dat volgende keer betere afspraken met de organisator zullen gemaakt worden, voegde hij 
eraan toe. Maar volgende keer zal nog strenger worden opgetreden, beloofde hij.”

Op 20 september 2014 vond opnieuw een garageverkoop plaats en opnieuw werd de veiligheid van fietsers en 
voetgangers in het gedrang gebracht door kijklustigen die uit waren op een tweedehandskoopje

 

Uit het raadsverslag van 21 oktober 2014: “Burgemeester Walter Horemans kan niet beoordelen of er dit jaar 
strenger werd opgetreden. Het aantal boetes is in ieder geval gedaald tot twee boetes van 110 euro. Dit 
onderwerp is echter nog niet aan bod gekomen tijdens het politiecollege, maar er zijn weinig reacties geweest of 
meldingen van problemen. De organisatoren hebben, zoals toegezegd, alle betrokkenen verwittigd via het 
formulier dat door kandidaat-verkopers moest worden ingeleverd. Dit document, waarop duidelijk vermeld stond 
dat iedereen zich moest houden aan de verkeersregels en dat de politie een oogje in het zeil zou houden, zal nog 
worden bezorgd.

Vaststelling: De belofte over het optreden werd niet nagekomen. Dat vertaalt zich in het aantal boetes.

Vragen:

-  Op welke afspraken werden de deelnemers in het bijzonder gewezen ?

-  Het onderwerp is intussen, veronderstel ik, wel ter sprake geweest op het politiecollege. Wat was het resultaat 
?

-  Welke rol nemen de organisatoren tijdens de garageverkoop op ?

Tijdens de derde garageverkoop op zaterdag 17 september jl. werden weer diverse verkeersovertredingen begaan 
door potentiële kopers. Vooral allerlei vormen van fout parkeren konden worden vastgesteld: parkeren op het 
fietspad, parkeren op het voetpad, hinderlijk parkeren op de rijbaan terwijl er een parkeerstrook aanwezig is en 
belijning.

Op mijn vraag hieromtrent werd geantwoord: “De korpschef Jan Van Asch meldt dat er op 17 september 2016 
een extra ploeg werd ingezet naast de interventieploeg omwille van de garageverkoop. Er werden door de politie 
inspecteurs geen processen verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken tijdens deze garageverkoop. Er werden op 
de dag zelf ook geen parkeerproblemen gemeld via de dispatching.

Vragen:
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-  Wat was de taak van die extra ploeg ?

-  Blijkbaar stelt de politie tijdens de garageverkopen niet actief verkeersovertredingen vast. Wat stelt de 
burgemeester voor opdat burgers die verkeersovertredingen met gevolg zouden kunnen aankaarten; er rekening 
mee houdend dat de overtreding allicht niet meer kan vastgesteld worden wanneer de politie moet worden 
opgebeld, een verklaring (met vermelding van de nummerplaat) door een burger niet de waarde heeft van een 
vaststelling door een beëdigd ambtenaar, een burger niet naar believen gerichte foto’s van inbreuken kan nemen 
en die foto’s ook weinig waarde hebben ? Of kan de burgemeester mij aantonen dat vaststellingen door burgers 
meer waarde hebben dan ik veronderstel ? 

-  Wat zijn de afspraken in verband met het innemen van openbaar domein tijdens de garageverkopen ? 

Het blijkt niet uit het aantal vaststellingen, maar de hinder blijft zich herhalen. Er zijn voorbeelden van 
(deel)gemeenten waar garageverkopen worden georganiseerd op een afgebakend terrein (kan openbaar domein 
zijn, zoals een plein met aanpalende straten) met parkeertoezicht en waar de verkoopstanden enkel te voet 
kunnen worden bereikt. Inderdaad ook voor fietsen is er dan de mogelijkheid ze te stallen buiten de 
verkoopzone.

Dat vraagt natuurlijk wat inspanning van het gemeentebestuur, maar het Vlaams Belang stelt voor die inspanning 
in de toekomst te leveren. Of ermee te stoppen.

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx antwoordt dat de organisatoren een aanvraag moeten doen bij de gemeente, 
waaraan ze het reglement en de deelnemerslijst moeten toevoegen. Dit dossier bevat ook een extra 
verzoek aan de deelnemers om het verkeersreglement te respecteren. De gemeente verleent dan een 
toelating en brengt de politie op de hoogte, maar ook de organisatoren doen dit zelf nog eens. Op de 
vraag of het onderwerp tijdens het politiecollege ter sprake is gebracht, moet hij het antwoord 
schuldig blijven. Het is alleszins niet terug te vinden als punt op de agenda na de garageverkoop van 
september.

Dirk Aras dringt aan om dit na te vragen bij de burgemeester. Indien dit niet gebeurd is, zijn er loze 
beloften gedaan.

Voorzitter Jan Hendrickx heeft contact opgenomen met de organisatoren van de garageverkoop. Zij 
zorgen voor het onthaal van de kopers op de dag zelf en geven hen een stratenplan en een 
deelnemerslijst mee. Op dat ogenblik wordt er nog eens extra gevraagd om de verkeersregels te 
respecteren en overlast te beperken. De organisatie staat ook in voor een controletoer. De extra 
politieploeg surveilleert en let vooral op foutparkeren en andere inbreuken. Er werden in 2016 geen 
boetes uitgeschreven, maar de chauffeurs werden wel persoonlijk aangemaand om hun auto te 
verplaatsen. Er waren trouwens heel wat minder deelnemers dan bij eerdere edities.

Dirk Aras stelt dat het aantal deelnemers niets te maken heeft met het aantal boetes.

Voorzitter Jan Hendrickx gaat verder over de afspraken qua openbaar domein. Het reglement bepaalt 
dat de goederen enkel mogen worden uitgestald op de private eigendom van de deelnemers, namelijk 
in en voor de garage, op de oprit en in de voortuin, dit tot aan de grens van het openbaar domein.

Dirk Aras zegt dat dit niet gerespecteerd wordt. Hij kent een aantal plaatsen waar ook het voetpad 
wordt ingenomen.

Voorzitter Jan Hendrickx licht nog toe dat er in 2016 minder deelnemers waren. De organisatoren zijn 
op zoek naar opvolgers. Daartoe hebben ze verschillende verenigingen in Berlaar aangeschreven, 
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maar voorlopig zonder succes. In 2016 viel de datum van de garageverkoop ook samen met die van 
Heist-op-den-Berg en Koningshooikt, waardoor het succes veel kleiner was. 

Dirk Aras is geen voorstander van de manier waarop de garageverkoop wordt georganiseerd. Hij pleit 
ervoor om de verkopers bij elkaar te brengen op één bepaalde plek, die kan worden afgebakend. 
Zoals het nu loopt, worden er veel overtredingen begaan door chauffeurs met auto's met Nederlandse 
nummerplaten, die er zonder boete mee wegkomen. Hij vindt het ook niet kunnen dat er beloftes 
worden gedaan over strenger optreden, die niet worden nagekomen. Wat kan een burger doen op het 
ogenblik dat hij een overtreding opmerkt? De politie bellen? Het initiatief zal van de gemeente moeten 
komen of van de organisatoren zelf. Toezicht is nodig, zeker in de zogenaamde vervoersstraten.

Voorzitter Jan Hendrickx belooft dit met de burgemeester te zullen bespreken.

7 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Aanpak van de ‘winterprik’ van 
zaterdag 7 januari jl.
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Zaterdag 7 januari jl. was een winterdag: vrieskoude, sneeuw, ijzel, aanvriezende (mot)regen, glad op de weg, 
… 

Er werd de afgelopen weken gestrooid in Berlaar, maar hoe werd de openbare weg die zaterdag aangepakt ? En 
het voet- en fietspad voor openbare gebouwen ? 

Waar en hoe werd de veegwagen ingezet ? 

Waren er die zaterdag verkeersincidenten in Berlaar ?

Graag een toelichting dus over het plan en de aanpak gladheid van onze wegen sinds december 2016.

Antwoord
Voorzitter Jan Hendrickx licht toe dat de verantwoordelijke van de strooidienst in de bewuste nacht 
van 6 op 7 januari om 3 uur is opgestaan om de staat van de wegen te controleren. Op dat ogenblik 
waren de straten nog droog en veilig en was het niet nodig om te starten met strooien. Om 6 uur is er 
een tweede controle gebeurd en toen bleek dat de wegen intussen spekglad waren. De standby-
ploegen zijn opgeroepen en na een half uur zijn de twee strooiwagens op eigen initiatief uitgerukt. 
Tot op dat moment was er immers nog geen telefoon van de politie binnengekomen, wat normaliter 
de manier van werken is. Er waren nochtans twee politieploegen op de baan.

Dirk Aras herinnert zich soortgelijke voorvallen uit het verleden.

Ronny Van Thienen antwoordt dat het vroeger soms ging om de discussie of er al dan niet te snel 
wordt uitgerukt. Hij is van oordeel dat er duidelijke afspraken met de politie moeten worden gemaakt.

Voorzitter Jan Hendrickx repliceert dat deze afspraken bestaan, maar in dit geval hebben de twee 
patrouilles niets doorgegeven. De twee strooiwagens hebben rondgereden van 6.30 uur tot 13.30 uur 
over het volledige grondgebied en hebben dertien ton zout gestrooid. Het probleem was dat het zout 
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niet voldoende tijd kreeg om zijn werk te doen, maar onmiddellijk vastvroor aan de grond. Vanaf 6.30 
uur zijn er eveneens twee medewerkers gestart met het sneeuw- en ijsvrij maken van de dorpskom 
en met strooien. Maar iedereen heeft aan den lijve kunnen ervaren dat het onbegonnen werk was. 
Door de sneeuw weg te ruimen, werd het nog eens extra glad. Er is getracht om de fietspaden proper 
te maken met de borstel die op de tractor gemonteerd wordt, maar dat lukte niet wegens de dikke 
ijslaag. Uit navraag bij de politie blijkt dat er zich geen verkeersincidenten hebben voorgedaan. Sinds 
december 2016 is onze winterploeg al zesmaal uitgerukt met de grote en de kleine strooiwagen. Per 
keer werden er drie tot vijf personen opgevorderd aan de hand van de zogenaamde strooilijst. Dat is 
een beurtenlijst die per maand wordt opgemaakt, zodat medewerkers weten wanneer ze van wacht 
zijn. Tot nog toe is er zestig ton zout gestrooid.

Wegens de recente berichten over onnuttig strooien heeft Dirk Aras het niet vermeld in zijn 
mondelinge vraag. Strooien vormt blijkbaar niet altijd de oplossing, maar waarom wordt er niet naar 
een alternatief gezocht? Er ligt niet-bruikbaar materiaal in het magazijn; experimenten draaien op 
niets uit. Er moet dus naar iets anders worden uitgekeken.

Voorzitter Jan Hendrick antwoordt dat de borstelwagen wel effect heeft wanneer er sneeuw ligt op de 
fietspaden, maar niet bij een ijslaag. Alle gemeenten hadden hetzelfde probleem; er zijn weinig 
alternatieven voorhanden. Manueel met een schop het ijs wegkappen was de enige remedie. Hij 
veronderstelt dat Dirk Aras op dat ogenblik zelf niet buiten is geweest.

Dirk Aras verzoekt om beleefd te blijven. Hij is wel buiten geweest, maar heeft vooral problemen 
gesignaleerd gekregen van fietsers. Maar blijkbaar heeft de gemeente daar geen oplossing voor.

Schepen Eddy Verstappen verduidelijkt dat het grootste probleem zich voordeed op voet- en 
fietspaden, waar de sneeuw weggeruimd was.

Dirk Aras antwoordt dat het GAS-reglement de mensen verplicht om dat te doen. Er staan boetes 
tegenover.

Swa De Bakker vult aan dat er tijdens het ochtendnieuws al werd opgeroepen om het trottoir vrij te 
maken.

Willy Beullens zegt dat het technisch quasi onmogelijk was om de problematiek te beheersen. Ook in 
de omliggende gemeenten was het levensgevaarlijk. Ook daar waren geen voet- en fietspaden 
vrijgemaakt. Geen enkele maatregel had zin.

Koen Kerremans is veel buiten geweest op die bewuste dag, zowel te voet, met de auto als met de 
fiets. Dat laatste heeft echter niet lang geduurd. De plaatsen waar er gestrooid was, waren met de 
auto goed berijdbaar. Het zout deed zijn werk. Maar in Berlaar was er geen enkel fietspad berijdbaar. 
Dat zou wel mogelijk geweest zijn, indien men daar gestrooid had. In een aantal omliggende 
gemeenten was dat duidelijk wel gebeurd.

Willy Beullens haalt aan dat zout pas werkt wanneer erover gereden wordt.

Koen Kerremans heeft andere dingen gezien: waar er gestrooid was, was het oké. Hij roept op om de 
zaken anders aan te pakken bij een volgende winterprik, namelijk beginnen met het ijsvrij maken van 
fiets- en voetpaden. Auto's rijden zelf al een deel van de sneeuw weg.
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8 Mondelinge vraag van raadslid Swa De Bakker: schepencollege 29/12
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa

Toelichting:
op het schepencollege van 29/12/2016 konden we het volgende lezen :

- CBS00812 : aankoop software voor evenementen, zaal- en materiaalbeheer (reservatieinventaris) 
met een raming van 109.868 Euro (BTW incl). kan men dit niet op een eenvoudiger en goedkoper 
manier doen? B.v. met outlook? zulke software lijkt ons echt iets voor een grootstad met veel zalen en 
materiaal... Van waar komt de vraag om aanschaf software?

- CBS00813 : leveren, installeren en onderhouden van een telefooncentrale in de cloud, ter waarde 
van 51.554 Euro (raming).

Waarom werden Telenet en Proximus niet aangeschreven? kunnen zij deze service niet leveren?

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de software voor evenementen, zaal- en materiaalbeheer 
een vraag is vanuit verschillende diensten, die al een paar jaren aansleept. Het is telkens uitgesteld, 
omdat er nog onzekerheid bestond over het midoffice programma. De gemeente heeft vorig jaar voor 
Green Valley gekozen en het is de bedoeling dat alle softwareprogramma's hiermee koppelen. Na 
rondvraag in verschillende gemeenten werden er nu een aantal leveranciers aangeschreven. Het is 
een ruim bedrag, omdat het ook om een uitgebreid programma gaat, van boekingen, voorraadbeheer, 
zalenplanning, over aanvragen van materiaal bij de uitleendienst tot de inschrijvingen voor activiteiten 
en dergelijke. 109.000 euro is een raming; dit bedrag omvat ook een onderhoudscontract gedurende 
vier jaar.

Swa De Bakker vraagt of Berlaar over zoveel zalen beschikt.

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat het een programma is voor alle locaties die verenigingen 
kunnen huren. Ook evenementen zullen hiermee beheerd worden. Wat de telefooncentrale betreft, 
werd er contact opgenomen met Telenet. Zij bieden echter alleen een centrale aan met hun eigen 
verbindingen, dus niet open voor andere providers. Proximus biedt zelfs geen telefooncentrale in de 
cloud aan. Met de aangeschreven firma's werden een tweetal jaar geleden reeds gesprekken gevoerd, 
maar om budgettaire redenen werd het dossier naar achter geschoven. Nu werd het krediet voor een 
nieuwe centrale ingeschreven. Deze moet mee gaan met haar tijd en zal meegenomen worden naar 
het nieuwe gebouw.

9 Interpellatie van raadslid Rudy Nuyens: Bouwen en betonstop in Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a

Toelichting:
We hebben nu een vrij rustige weersperiode achter de rug, maar je hoeft geen helderziende zijn om 
te weten dat er nog hevige regenbuien op het programma zullen staan. De intensiteit van deze buien 
in combinatie met een te hoog % verharde en geen water doorlatende ondergronden maakt dat er 
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weer heel regelmatig straten zullen blank staan, kelders zullen onderlopen  en zelfs heel der huizen 
waterschade zullen leiden. In tegenstelling tot minister Schauvliege zijn wij wel bezorgd en zouden wij 
het gemeentebestuur willen vragen om er wat vroeger aan te beginnen.

Daarom vragen wij:

 

-       Wordt er bij het geven van een toestemming voor de aanleg van opritten, terrassen en 
parkeerplaatsen bij privéwoningen geadviseerd of zelfs verplicht om waterdoorlatend materiaal te 
gebruiken?

-       Wordt er sowieso nagegaan of er voor de aanleg van alle opritten en terrassen wel degelijk een 
toestemming gevraagd werd?

-       Volgens onze bronnen worden er regelmatig voortuinstroken verhard zonder enige 
toestemming?  Wordt dit gecontroleerd?  Zo ja, door wie?  Zo neen, waarom niet? Zijn er de 
afgelopen 5 jaar overtredingen vastgesteld?

-       Worden kandidaat kopers van een bouwgrond correct geïnformeerd over het ev. 
overstromingsgevaar  van die bouwgrond?

-       De feitelijke betonstop:

 Wat is de visie van het gemeentebestuur? Zo snel mogelijk de nog beschikbare bouwgronden 
volbouwen of toch al eens proberen creatief te denken en vooruit te zijn op je tijd door 
parkjes, oases van groen aan te leggen ipv beton te storten voor nieuwbouw. Een visie die 
sp.a Berlaar al jaren heeft. Minder aan de opbrengst denken en meer zorgen voor een goed 
gemoed.

 Bestaat er geen mogelijkheid om nieuwe inwoners te ‘lokken’ door hen aan te moedigen om 
een oud huis op te kopen en hen met raad en daad bij staan? Niet alleen door het geven van 
isolatiepremies, maar door hen bijv. tijdelijke voordelen te geven. Kan daar eens constructief 
over gebrainstormd worden? Samen met de voltallige oppositie?

 Kunnen we bewoners van goede wil, die hun verharde opritten ed willen vervangen door bijv 
grastegels of ander waterdoorlatend materiaal geen kostendelende premies aanbieden?

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning 
uiteraard rekening wordt gehouden met de verhardingen rond de woning. De verhardingen moeten 
beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke en moeten in waterdoorlatende materialen worden 
gerealiseerd. Bovendien wordt er toegezien op de aanleg van tuinen rond de woning. Door de 
verhoogde parkeerdruk heeft het college beslist om in de voortuinstrook een extra parkeerzone van 
maximaal 15 m² toe te laten, eveneens uit te voeren in waterdoorlatende materialen. Bij recente 
aanvragen voor meergezinswoningen werden er duidelijke afspraken gemaakt over de realisatie van 
groenaanleg. Hiervan bestaan intussen een paar voorbeelden (Liersesteenweg, Smidstraat, 
Sollevelden, Legrellestraat). Daarnaast wordt sinds kort elke grote verkavelingsaanvraag kritisch 
bekeken qua groenaanleg en speelzone voor kinderen. Recent is er zo een aanvraag negatief 
geadviseerd, omdat er geen groenvoorzieningen waren. Daarop zijn er twee bouwpercelen geschrapt 
en vervangen door een grote groenzone. Uiteraard zijn er burgers die hun voortuinstrook verharden 
zonder vergunning. Hiertegen wordt zelden of nooit opgetreden. Voor deze overtredingen biedt het 
handhavingsdecreet een oplossing. De gemeente is via Igemo ingestapt in een handhavingsbeleid 
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vanaf 2017. Er werden werkpunten doorgegeven, onder meer het naleven van stedenbouwkundige 
vergunningen. Wanneer er een klacht binnenkomt, wordt deze dus overgemaakt aan Igemo, die kan 
optreden namens de gemeente.

Ronny Van Thienen veronderstelt dat Igemo de bouwaanvragen zal controleren. Wat gebeurt er dan 
met diegenen die geen vergunning aanvragen?

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat zulke zaken gesignaleerd kunnen worden, zodat ertegen kan 
worden opgetreden.

Ronny Van Thienen haalt aan dat er in het verleden amper klachten geformuleerd zijn. Nochtans gaat 
het om bouwmisdrijven. Er is hier jarenlang een gedoogbeleid gevoerd zonder enige vorm van 
controle.

Schepen Eddy Verstappen stelt dat dit nu afgelopen is.

Schepen Stefaan Lambrechts merkt op dat het geen recent probleem is, dat was het ook al tijdens de 
vorige legislatuur, toen sp.a in de meerderheid zat. Dit initiatief had al langer opgezet moeten worden.

Schepen Eddy Verstappen voegt nog toe dat Berlaar weinig overstromingsgevoelige gebieden kent. 
Indien een perceel in zo'n gebied ligt, wordt de koper hiervan in kennis gesteld. Wat de betonstop 
betreft, refereert hij naar de mededeling van de Vlaamse regering om een volledige stop in te voeren 
vanaf 2040. Dat is nog een eind weg, maar er komen snelle veranderingen op ons af. De heer Leo 
Van Broeck, hoogleraar, architect en lid van de Vlaamse bouwmeesters, spreekt in dat verband over 
gebouwen met acht verdiepingen, ook in landelijke gebieden als Berlaar. De verdichting zal zich 
verder zetten; men spreekt over een verdichtingseenheid van 35 tot 50 wooneenheden per hectare. 
Vlaanderen zal hierin het voortouw nemen.

Ronny Van Thienen vraagt of er dus nog 23 jaar afgewacht zal worden.

Schepen Eddy Verstappen ontkent dat. Er worden nu al maatregelen genomen. Bij elke verkaveling 
wordt er opgelegd dat er minstens 10% groen moet worden voorzien en dat er speeltoestellen 
geplaatst moeten worden. Bij de renovatie van oude gebouwen ligt de voorkeur bij de bouwheer. 
Helaas blijkt nieuwbouw vaak nog goedkoper. Het voorstel tot het uitwerken van kostendelende 
premies voor het vervangen van verharde opritten kan een interessant gegeven zijn. Hij belooft dit 
binnen het college te zullen bekijken.

10 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: gemeentelijk 
informatieblad De Kiosk
BEHANDELD

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

Toelichting:
de recente jaarwisseling bracht ook een vernieuwde editie van het gemeentelijke informatieblad met 
zich mee. De Kiosk is een verzorgde uitgave met een variatie aan informatie. Jammer dat de 
informatie erg eenzijdig is. De stem van de oppositie ontbreekt erin totaal.
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Bijna gelijktijdig viel er ook een partijbrochure in de bus. het was even knipperen met de ogen want 
deze brochure zag er net zo uit als de gemeentelijke brochure. meer nog, het bleek, naast dezelfde 
layout, ook dezelfde artikels en zelfs dezelfde foto's te bevatten. het lijkt wel een kostedelend project. 
Maar kan dat wel?

onze fractie stelt zich vragen hierover. Meer bepaald stellen we onpartijdigheid in vraag en hebben we 
bedenkingen bij de timing en de uitvoering. 

de Groenfractie formuleert derhalve volgend voorstel:

1.het gemeentelijk informatieblad krijgt een duidelijk andere layout dan deze van de partijen.

2.in het gemeentelijk informatieblad wordt ruimte voorzien voor de oppositiepartijen van de 
gemeenteraad.

3.de redactievergaderingen voor het gemeentelijk informatieblad vinden plaats op een voor werkende 
mensen haalbaar tijdstip.

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat De Kiosk tweemaandelijks verschijnt. Telkens doet de 
communicatieambtenaar een oproep naar de verschillende diensten met een aantal voorzetten van 
jaarlijks terugkerende onderwerpen. De diensten leveren daarop hun artikels aan. Hieraan komen 
geen politici te pas. De foto's worden eveneens aangeleverd door medewerkers of door gemeentelijke 
huisfotografen. De deadline is telkens zeer krap. De lay-out wordt daarop verzorgd door de drukker, 
die een proef aflevert aan de communicatieambtenaar. Het finale nazicht op zet- en praktische foutjes 
gebeurt door secretaris, burgemeester en schepen van communicatie. De Kiosk is een gemeentelijk 
infoblad, geen blad van de oppositie, maar ook geen blad van de meerderheid. Het bevat beslist 
beleid, aankondigingen en informatie. Het is op geen enkele manier politiek getint. Indien de politiek 
hierbij betrokken zou worden, zou dit alleen maar leiden tot onduidelijkheid. Politieke boodschappen 
horen thuis in een partijblad, op kosten van de politici zelf. Een redactieraad is er momenteel niet; dat 
heeft te maken met de eerder vermelde krappe timing. De communicatieambtenaar is een 
eenmansfunctie en hij heeft ook nog heel wat andere taken te verrichten. Er is dus geen ruimte om 
dit anders aan te pakken.

Koen Kerremans stelt dat de stem van de oppositie ook louter informatief kan zijn. Hij vraagt niet om 
een politiek pamflet te publiceren in het gemeentelijk blad. Informatie kan echter van twee kanten 
komen; dat is trouwens de manier waarop het infoblad ooit is opgestart. Hij is van oordeel dat de 
coördinaten van alle gemeenteraadsleden terug te vinden moeten zijn in het boekje. Indien mensen 
niet akkoord gaan met een bepaald onderwerp, moeten ze ook weten bij wie ze terecht kunnen.

Schepen Stefaan Lambrechts is bereid om dit te bekijken, maar is in eerste instantie van mening dat 
de twee zaken gescheiden moeten blijven. Het feit dat het partijblad van CD&V een gelijkenis 
vertoonde met De Kiosk is louter toeval. De structuur wordt nationaal opgelegd. Uiteraard is de 
inhoud verschillend van die van een oppositieblad.

Dirk Aras stelt zich nog vragen bij de selectie uit de gemeenteraad die in De Kiosk verschijnt. Hij wil 
weten op welke basis deze selectie gebeurt. Soms vermeldt het infoblad louter de titel van een 
reglement met de mededeling dat het werd goedgekeurd. Het nut hiervan ontgaat hem.

Schepen Stefaan Lambrechts zal dit navragen. De artikels worden aangeleverd vanuit de administratie 
zonder enige vorm van politieke sturing.
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11 Interpellatie van raadsleden Koen Kerremans, Leen Janssens: bomen in 
Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
in de gemeenteraad van november laatstleden werd het bomenbeheer plan goedgekeurd. Graag 
vernemen we welke acties ondertyussen reeds ondernomen werden en welke in de nabije toekomst 
op het programma staan.

het najaar is voorbij en we hebben de indruk dat er geen aanplantingen zijn gebeurd. ontbrekende 
bomen en hagen werden niet vervangen.

De kastanjelaar die illegaal werd gekapt op het pleintje in de Molenlei is nog steeds niet vervangen.

er zouden waardevolle bomen verplaatst worden.

we horen niets over de opvolging van de toestand van de bomen op de Markt, na het langdurige 
wegpompen van grondwater.

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er na het bomenbeheersplan en het beleidsplan een 
aanbesteding is gebeurd voor bomenonderhoud. Fase 1 hiervan liep van 2015 tot 2016; fase 2 van 
2016 tot 2017. Er zijn heel wat snoeiwerken gebeurd. Begin februari volgen nog snoeiwerken aan de 
kastanjebomen van het kerkhof Hemelshoek. De aanbesteding voor de volgende fase van het 
bomenonderhoud is inmiddels ook gepland. Daarnaast werd er een samenwerking opgestart met het 
regionaal landschap Rivierenland voor het onderhoud van de dreef in de Rameyenstraat en werden 
het kapreglement en het flankerend beleid verder uitgewerkt. De eindfase hiervan staat op de agenda 
van de milieuraad in februari. De te rooien bomen zijn geanalyseerd en deels al verwijderd na het 
verkrijgen van de kapvergunning. Dat wordt in fasen verder uitgevoerd in 2017. Ter uitbreiding wordt 
een inventarisatie van de groenperkjes voorbereid. Deze opdracht is in handen van een 
laatstejaarsstudent in het kader van zijn eindwerk. Het aanplanten van bomen is beperkt gebleven tot 
de fruitbomen op het kerkhof in het centrum en een aantal perken, bijvoorbeeld parking Smidstraat, 
Stationsplein, kerkhof Hemelshoek. Er is een inventarisatie in de maak van Melkouwen, 
Melkouwensteenweg en Brigandweg, waar heel wat onderhoudswerken en heraanplant op het 
programma staan. Het is de intentie om voor einde maart nog bijkomende beplantingen uit te laten 
voeren. De kastanjelaar die illegaal gekapt is in de Molenlei, moet worden vervangen door een boom 
met een degelijk formaat. Er werd voorgesteld om voor waardevolle bomen na te gaan of ze elders 
kunnen worden geplant, maar na advies van Ballmore en Treexpert blijkt dat niet eenvoudig voor 
bomen van vrij grote omvang. De wortels moeten worden afgestoken, wat een paar jaar in beslag 
neemt. Zeker bij platanen zoals in de Misstraat lukt dit niet goed. Eén rij hiervan zal verwijderd 
moeten worden, waarna het fietspad kan worden hersteld.

Koen Kerremans haalt aan dat het idee tot het herplanten van die bomen meer dan een jaar geleden 
werd geopperd door het college zelf. Toen werd er gezegd dat dit geen probleem zou zijn.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het advies van experts nu anders luidt. Ze belooft dit 
nogmaals met de milieudienst te bespreken. Voor de opvolging van de bomen op de Markt werden er 
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offertes opgevraagd, die echter heel ver uit elkaar bleken te liggen. Intussen heeft Inverde bijkomend 
advies verstrekt, waardoor de procedure dit voorjaar hernomen kan worden. Treexpert, die de bomen 
informeel heeft onderzocht, bevestigt dat ze in goede gezondheid verkeren. Maar met het oog op de 
plannen voor de heraanleg van de Markt is een diepgaande studie wel wenselijk.

Koen Kerremans merkt op dat de inventaris van Melkouwen en Melkouwensteenweg al eerder 
bestond.

Schepen Ingeborg Van Hoof preciseert dat het niet om bomen gaat, maar om groenaanplant. Het is 
de bedoeling om ook een beheersplan op te maken voor groenperkjes en aanplantingen, bijvoorbeeld 
voor de hagen. Het onderhoud onder de hagen moet verbeterd worden; het kost nu veel tijd en 
energie om dit in orde te houden. Bomen zullen daar niet lukken; de ondergrond is er problematisch.

Koen Kerremans is van oordeel dat er al lang ingegrepen had moeten worden. Het feit dat er een 
kapreglement komt, beoordeelt hij als positief. Hij vraagt of er rekening werd gehouden met de 
suggestie om aanplantadvies te verstrekken bij het afleveren van bouwvergunningen.

Schepen Ingeborg Van Hoof vindt dit een interessante piste bij de invoer van de 
omgevingsvergunning.

Leen Janssens geeft nog mee dat waardevolle bomen waarvan de wortels problemen geven niet 
noodzakelijk moeten worden verwijderd.

17 januari 2017 21:40 - De voorzitter sluit de zitting

secretaris

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


