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GEMEENTERAAD D.D. 19 JANUARI 2016 
 

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

Nadine BOEKAERTS, schepenen 
 Dirk ARAS, Willy BEULLENS, Lies CEULEMANS, Christophe DE BACKERE, Swa DE BAKKER, Rita 

DECKERS, Artur ISSAEV, Leen JANSSENS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS John STEURS, 
Ronny VAN THIENEN, Silvain VERTOMMEN en Maria VERVLOET, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 15 december 2015 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 15 december 2015 wordt het verslag met eenparigheid 
van stemmengoedgekeurd. 
 
2. OCMW - ontslag van rechtswege van werkend lid Lydia Vercammen, afstand van mandaat van opvolger Dirk 
Van Hoof en aanstelling van Eliane Vingerhoets als werkend lid en Christiane Triau als opvolger 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op de voordrachtsakte die op 20 december 2012 bij het begin van de legislatuur mevrouw Lydia Vercammen 
voordroeg als werkend lid van het OCMW op de lijst CD&V / N-VA en de einddatum van 31 december 2015 vermeldde; 
Overwegende dat mevrouw Lydia Vercammen hierdoor van rechtswege ontslagnemend is; 
Gelet op het raadsbesluit van 2 januari 2013 (punt 7) houdende verkiezing van de leden van de raad van het OCMW, 
waaruit blijkt dat mevrouw Lydia Vercammen werd verkozen als werkend lid met als opvolger de heer Dirk Van Hoof; 
Gelet op de brief van 15 oktober 2015 van de heer Dirk Van Hoof waarin deze afziet van het mandaat van opvolger voor 
OCMW-raadslid; 
Overwegende dat de voordrachtsakte, conform alle decretale voorschriften, aan de waarnemend secretaris werd 
overhandigd uiterlijk 5 dagen voor de gemeenteraad;  
Overwegende dat deze voordrachtsakte op rechtsgeldige manier mevrouw Eliane Vingerhoets met als opvolger 
mevrouw Christiane Triau voordraagt voor de OCMW-raad; 
Overwegende dat de waarnemend gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde 
voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, dat er hierbij geen opmerkingen werden geformuleerd; 
Overwegende dat geen van beiden zich in een geval van onverkiesbaarheid bevinden; 
Overwegende dat aldus mevrouw Eliane Vingerhoets als dusdanig in aanmerking komt om als werkend raadslid van het 
OCMW aangesteld te worden in de plaats van mevrouw Lydia Vercammen en dat mevrouw Christiane Triau in 
aanmerking komt om opvolger te zijn; 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van rechtswege van Lydia Vercammen op 31 december 2015 als 
werkend raadslid in de OCMW-raad. 
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Artikel 2 
De gemeenteraad noteert dat de heer Dirk Van Hoof als enige en laatste opvolger van Lydia Vercammen afstand van 
mandaat doet. 
Artikel 3 
De gemeenteraad neemt akte van de nieuwe voordrachtsakte van CD&V / N-VA waarin zij mevrouwen Eliane 
Vingerhoets als werkend lid en mevrouw Christiane Triau als opvolger voor de OCMW-raad voordraagt. 
Artikel 4 
De geloofsbrieven van Eliane Vingerhoets en Christiane Triau worden goedgekeurd. 
Artikel 5 
Mevrouw Eliane Vingerhoets wordt vanaf heden verkozen verklaard als werkend lid van de OCMW-raad en mevrouw 
Christiane Triau als opvolger. 
Artikel 6 
Mevrouw Eliane Vingerhoets dient de eed af te leggen in handen van de burgemeester en in aanwezigheid van de 
gemeentesecretaris. Het proces-verbaal van deze eedaflegging wordt toegestuurd aan de voorzitter van de OCMW-
raad. 
 
3. OCMW – kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019 nav budgetwijziging 2015 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en 
de budgetten 2016; 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 17 december 2013 (punt 7) houdende vaststelling meerjarenplan 2014-2019 met 
aanpassing in de raad van 16 december 2014 (punt 10); 
Gelet op de vaststeling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav budgetwijziging 2015 in de OCMW-
raad van 21 december 2015; 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2015 (punt 24); 
Na beraadslaging; 

BESLUIT EENPARIG 
 
Koen Kerremans vraagt wanneer de boekhouding van de gemeente en het OCMW één geheel zal worden. 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat hierover al een aantal overkoepelende afspraken werden gemaakt tijdens 
een eerste vergadering. Er moet nu een vervolgafspraak worden ingepland om de verschillende te zetten stappen 
concreter uit te werken. De doelstelling is om in 2019, op het ogenblik dat de nieuwe legislatuur start, in één 
geïntegreerd geheel te werken. Op dat ogenblik zit de administratie ook samen in één nieuw gebouw. De 
administratieve processen zullen dan ook gefocust zijn op één organisatie. 
Koen Kerremans wil weten of er uitstel zal komen, wanneer het OCMW als organisatie toch zou blijven bestaan na 2019. 
Schepen Stefaan Lambrechts repliceert dat dit in Berlaar niet aan de orde is. Er moeten inderdaad een paar honderden 
wetteksten gewijzigd worden om het OCMW te laten inkantelen in de gemeente. Maar zelfs indien dit juridisch niet rond 
geraakt tegen 2019, zullen gemeente en OCMW in Berlaar als één organisatie gaan samenwerken. Het ene staat los 
van het andere. Er komt bijvoorbeeld één financiële dienst met één financieel verantwoordelijke. Hiertoe worden op dit 
moment de nodige stappenplannen opgemaakt. 
 
Enig artikel 
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De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 nav budgetwijziging 2015 van het 
OCMW. 
 
4. OCMW - kennisname aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en  budget 2016 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
Gelet op de omzendbrief BB 2015/2 van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en 
de budgetten 2016; 
Gelet op de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan en van het budget 2016 in de OCMW-raad van 21 
december 2015; 
Gelet op het visum van de financieel beheerder van 2 december 2015 (nr. 2015/28); 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 december 2015 (punt 25); 

BESLUIT EENPARIG 
Enig artikel 
De gemeenteraad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan en van het budget 2016 van het OCMW. 
 
5. Pompstations Nete – goedkeuring bestek met nummer MDM/15A08 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2004 (punt 34) waarin werd besloten de 
samenwerkingsovereenkomst tussen EMA, AWZ, Provincie Antwerpen, stad Lier, gemeente Sint-Katelijne-Wever,  
gemeente Duffel, gemeente Berlaar m.b.t. het onderhoud van de pompstations langs de Nete goed te keuren; 

Overwegende dat o.a. werd overeengekomen dat EMA werd aangeduid om als opdrachtgevend bestuur op te treden; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2009 inzake de toetreding tot Pidpa-HidroRio voor de activiteit 
“beheersing van afvalwater en hemelwater “en goedkeuring van overeenkomst. In deze overeenkomst is het onderhoud 
van de pompstations niet meer opgenomen waardoor de organisatie en facturatie terug rechtstreeks naar de gemeente 
komt; 

Overwegende het contract met Spie NV voor het uitvoeren van de onderhoudstaken voor de pompstations langs de 
Nete ten einde loopt op 30 april 2016; 

Overwegende dat EMT een bestek heeft opgemaakt om een nieuw onderhoudscontract voor de pompstations aan te 
besteden en dat zij hebben gevraagd om het bestek met nummer MDM/15A08 goed te keuren; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2015 betreffend de goedkeuring van het budget 2016 waarin 
het bedrag voor het onderhoud van de pompstations langs de Nete reeds opgenomen is; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor gemeente Berlaar wordt geraamd op 44.800 euro exclusief btw 
en 54.208 euro inclusief btw; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op registratiesleutel 1419-004-003-004-008-0319-
61001300; 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
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Koen Kerremans verbaast zich erover dat dit oorspronkelijk intergemeentelijk gedragen project sinds een paar jaar 
volledig door Berlaar wordt betaald. 
Burgemeester Walter Horemans zal de concrete historiek van dit dossier opzoeken, maar zegt dat Berlaar al enige tijd 
verantwoordelijk is voor het onderhoud en de elektriciteit van deze pompen. Het is inderdaad zo dat er ook andere 
gemeenten welvaren bij dit initiatief. 
Koen Kerremans antwoordt dat dit gebeurd is door de instap in Hidrorio. 
Schepen Stefaan Lambrechts meent zich te herinneren dat de gemeente al voordien de kosten droeg. 
Koen Kerremans suggereert om aan de provincie de vraag te stellen om deze pompstations over te nemen. 
Burgemeester Walter Horemans vindt dit een goede suggestie, maar vreest dat er weinig budgettaire ruimte voor is. 
Toen de provincie ter plaatse is gekomen om afspraken te maken over het beheer van de waterlopen; is deze vraag 
reeds gesteld. De plaatsing van deze pompen was indertijd een cadeau van de provincie, maar er wordt wel degelijk 
verwacht dat de gemeente het onderhoud ervan op zich blijft nemen. Maar uiteraard kan de vraag nogmaals gesteld 
worden. 
 
Artikel 1 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.  De procedure wordt gevoerd door EMA 
zoals bepaald volgens de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 december 2004 (punt 
34). 
 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr MDM/15A08 en de raming voor de opdracht “pompstations Nete” 
opgesteld door EMA.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten.  De raming voor gemeente Berlaar bedraagt 44.800 euro 
exclusief btw en 54.208 euro inclusief 21% btw. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op het exploitatiebudget van 2015, 2016, 2017 en 2018 op registratiesleutel 
1419-004-003-004-008-0319-61001300. 
 
6. Addendum aan opdracht van diensten van Arcadis Belgium voor aanleg fietspaden langs N10 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Heist op den Berg, gemeente Putte en gemeente Berlaar 
goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 april 2008 en gelet op de aanstelling van Arcadis Belgium goedgekeurd in het 
schepencollege van 28 april 2009 voor het ontwerp en de opvolging van het project fietspaden langs gewestweg N10; 
 
Overwegende dat Pidpa-Riolering, Desquinlei 246, 2018 Antwerpen, rioleringswerken zal uitvoeren in een deels 
overlappend en aansluitend gebied en overwegende dat alle partijen van oordeel zijn dat werken en opdracht in het 
algemeen belang dienen te worden samengevoegd; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van het addendum aan de opdracht van diensten met betrekking tot de opmaak 
ontwerp en begeleiding van de uitvoering deel aanleg van volledig gescheiden stelsel in de Vruchtenlei, Steenbeek, 
Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel Aarschotsebaan; 
 
ADDENDUM AAN DE OPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT AANLEG FIETSPADEN LANGS 
GEWESTWEG N10 IN DE GEMEENTEN HEIST OP DEN BERG, PUTTE EN BERLAAR 
 
Tussen: 

• Enerzijds de gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Putte 
o Gemeente Berlaar, Markt 1 te 2560 Berlaar, vertegenwoordigd door dhr. Walter 

Horemans, burgemeester en mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
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o Gemeente Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17 te 2220 Heist-op-den-Berg, 
vertegenwoordigd door dhr. Luc Vleugels, burgemeester en dhr. Hans Welters, 
gemeentesecretaris 

o Gemeente Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte, vertegenwoordigd door dhr. Peter 
Gysbrechts, burgemeester en dhr. Louis Verbist, gemeentesecretaris 

• En anderzijds ARCADIS Belgium NV, Posthofbrug 12 te 2600 Antwerpen-Berchem, 
vertegenwoordigd door Smyla bvba met als vast vertegenwoordiger dhr. Luc Hellemans, 
afgevaardigd-bestuurder hierna de “ontwerper” genoemd,  

• Anderzijds Pidpa-Riolering, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door R. Sabo, 
directeur-generaal 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN 
 
Refererend aan de oorspronkelijke lastvoorwaarden van de studieopdracht “Aanleg fietspaden langs de gewestweg 
N10 in Heist-op-den-berg, Putte en Berlaar” tussen ARCADIS Belgium en de gemeente Heist-op-den-berg, Putte en 
Berlaar dd. 30/12/2008 worden de contractuele voorwaarden aangepast als volgt: 

• Aangezien de gemeente Berlaar is toegetreden tot Pidpa-Riolering, voor het beheer van zijn 
gemeentelijke rioleringen, treedt Pidpa-Riolering toe aan het bestaand contract.  Met de 
ondertekening van deze bijakte gaat Pidpa-Riolering akkoord met de bepalingen vermeld in het 
bestaande contract. 

• Pidpa-Riolering treedt op als mede-opdrachtgever voor de rioleringswerken langs gewestweg N10 
in de gemeente Heist-op-den-berg en Putte – “K09-092 – aanleg van een volledig gescheiden 
stelsel in de Vruchtenlei, Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat 
en deel Aarschotsebaan”) op het project 04/6703 fietspaden project N10” 

• Voor de te leveren prestaties verwijzen wij naar het oorspronkelijke contract met de gemeente 
Heist-op-den-berg, Putte en Berlaar.  
Het module 13 dossier is momenteel in ontwerpfase.  Het voorontwerp en het ontwerp van het 
rioleringsdossier moet nog opgestart worden 

• Ereloon 
Het ereloon bedraagt 0,72 KVIV, barema I klasse 1 telkens te berekenen op het apart aandeel Pidpa 

• Timing 
− Voorontwerp wordt gekoppeld aan de timing van het technisch plan van het Aquafinproject 

23046 Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek 
• Einde haalbaarheid: 1/06/2015 
• Einde voorontwerp: 1/09/2015 

− Indiening eerste versie voorontwerp: 1/09/2015 
 

• Prestaties afkoppeling: 
De prijs per woning voor de opvolging van werken, ongeacht het een open, halfopen of gesloten bebouwing 
betreft, bedraagt 295,00 EUR excl BTW 
De prijs per bedrijf bedraagt 715,00 EUR, excl BTW 

• Veiligheidscoördinatie ontwerp: 0,8 KVIV 
 
Pidpa gaat akkoord met de eenheidsprijzen voor de afkoppelingen, maar de opdracht hiervoor kan pas 
toegewezen en opgestart worden na een afzonderlijke toewijzing en een bijhorende lastbrief. 
 
Opgemaakt in drie exemplaren, één exemplaar wordt na ondertekening door de opdrachtgever overgemaakt aan 
de ontwerper en Pidpa-Riolering. 
 
 
Opgemaakt te Antwerpen op ……… 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van ………. 
 
 
Voor Berlaar  
dhr Walter Horemans, burgemeester   mevr. Anja Neels, gemeentesecretaris 
 
 
 



 
 

7 

 
 
 
Voor Heist-op-den-Berg 
dhr. Luc Vleugels, burgemeester   dhr. Hans Welters, gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
 
Voor Putte 
dhr. Peter Gysbrechts, burgemeester   dhr. Louis Verbist, gemeentesecretaris 
 
 
 
 
 
Voor de ontwerper 
ARCADIS Belgium 
Smyla bvba met als vast vertegenwoordiger 
dhr. Luc Hellemans, afgevaardigd-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Pidpa-Riolering 
R. Sabo, directeur-generaal    E. Huyghe, voorzitter 
 
 
 
 
 
 

 
Overwegende dat alle kosten van het ontwerp en de uitvoering van de riolering van K09-092 - aanleg van een volledig 
gescheiden stelsel in de Vruchtenlei, Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel 
Aarschotsebaan - volledig zullen gedragen worden door Pidpa-Riolering, Desquinlei 246, 2018 Antwerpen; 
 
 
Na beraadslaging; 
 
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld addendum tussen de gemeente Berlaar en Pidpa-riolering, Desquinlei 246, 2018 Antwerpen, 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 het addendum 
over te gaan. 
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Artikel 3 
Alle kosten van het ontwerp en de uitvoering van de riolering van K09-092 - aanleg van een volledig gescheiden 
stelsel in de Vruchtenlei, Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel 
Aarschotsebaan - zullen volledig gedragen worden door Pidpa-Riolering, Desquinlei 246, 2018 Antwerpen. 
 
Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan alle partijen. 
 
 
7. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens 
 
7.I Bereikbare regio 
 
Naar aanleiding van een collegebesluit in het kader van de participatie aan regionale samenwerking 
in project “bereikbare Regio” hebben wij volgende vragen: 
 

• Wat waren de uitgangspunten van de conferentie van burgemeesters van het arrondissement Mechelen bij het 
opstellen van een projectvoorstel “bereikbare regio”? 

• Wat houden de opdrachten in van de verschillende overlegorganen (o.a. stuurgroep, projectgroep, 
werkgroepen)? 

• Hoe en met welke frequentie zal relevante informatie ter beschikking worden gesteld binnen de gemeente? 
• Wat zijn de financiële consequenties? 

 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het initiatief Bereikbare Regio vanuit Igemo werd gestart in 
samenwerking met alle gemeenten uit de Igemo-regio, inclusief Nijlen en Heist-op-den-Berg. Er worden een aantal 
doelstellingen vooropgesteld, waarvan één het vrachtvervoer betreft. Het gaat vooral om het in kaart brengen van de 
mobiliteitsproblemen en hun interregionale impact. Het gaat dus niet om een lokaal mobiliteitsplan, maar wel één op 
intergemeentelijk niveau. Ook Mechelen is in dit project gestapt, hoewel er al een ander initiatief liep. Voor het verkrijgen 
van subsidies is het immers belangrijk dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt om met één stem naar de provincie, 
Vlaanderen en Europa te gaan. Het is geen goedkoop project, maar de financiële consequentie voor Berlaar blijft 
beperkt tot 2500 euro per jaar. De gemeente zal deel uitmaken van de stuurgroep, van werkgroepen, … er wordt een 
volledige structuur uitgebouwd, waarin zowel bestuurders als ambtenaren betrokken worden. Er werd intussen reeds 
één externe mobiliteitsspecialist aangeworven door Igemo. Het is de bedoeling dat er nog meerdere experts zullen 
volgen en dat het project vanuit de verschillende deelnemende gemeenten gevoed wordt. 
Koen Kerremans stelt vast dat het dus gaat om een jaarlijkse bijdrage van 2500 euro gedurende drie jaar. 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het project moet afgerond zijn tegen het einde van deze legislatuur. 
Koen Kerremans leest in de projectomschrijving dat het niet gaat om een lokaal mobiliteitsplan dat intergemeentelijk 
wordt opgemaakt, hoewel de oplossing mogelijk lokaal te vinden is. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat bepaalde problemen mogelijk lokaal aangepakt moeten worden om de 
problematiek interregionaal opgelost te krijgen. Het plan als dusdanig zal geen gemeentelijk plan zijn, maar wel een 
interregionaal, mogelijk zelfs nog met een uitbreiding naar gemeenten buiten deze regio. Er zullen uiteraard wel 
suggesties geformuleerd worden die ook lokaal interessant kunnen zijn om het geheel vlotter te laten werken. 
Koen Kerremans refereert naar het feit dat men overtuigd moet zijn van de sense of urgency. Er wordt verwezen naar 
het feit dat ondernemingen bereikbaar moeten zijn, maar wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling van e-
commerce? De sense of urgency is iets wat verandert in de loop van de jaren. Hoe wordt dit ingebakken? Hoe krijgt dit 
voortschrijdend inzicht een plaats? 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het een flexibel project wordt dat regelmatig terugkoppelingen zal kennen 
en waarbij externe specialisten worden geraadpleegd. Het krijgt in ieder geval de kans om te groeien. Het is de 
bedoeling om alle aspecten aan bod te laten komen en om samen te werken met diverse partners als De Lijn, Voka, 
Unizo, provincie, Vlaanderen, … zodat er een breed draagvlak ontstaat. Igemo is hierin een ideale partner om te 
faciliteren. 
Koen Kerremans wil meer weten over de kosten van de logistieke kaart die zal worden ontwikkeld. 80% hiervan wordt 
gesubsidieerd door het Agentschap Ondernemen, maar er worden verschillende bedragen genoemd wat betreft de 
werkelijke kost. 
Burgemeester Walter Horemans zal dit laten nakijken. 
Koen Kerremans beaamt dat de verschillende partners positief zijn en het erover eens zijn dat dit project moet resulteren 
in concrete maatregelen. 
Burgemeester Walter Horemans onderschrijft dat. Ook vanuit de burgemeester is erop aangedrongen om de nodige 
doelstellingen te formuleren, die binnen de drie jaar gerealiseerd moeten worden. Het is niet de bedoeling om een plan 
te maken dat in de kast belandt. 
Koen Kerremans leest in het project dat openbaar vervoer en fietsverkeer moeten toenemen en dat het autogebruik 
moet afnemen met 20%. Dat staat echter haaks op wat Vlaanderen aan het doen is. 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de mosterd gehaald werd uit een project in Rotterdam. Op een aantal jaren 
tijd werd daar een verkeersbedrijf uitgebouwd, gestart vanuit de stad. De doelstellingen werden door dit lichtende 
voorbeeld geïnspireerd. Het is inderdaad zo dat het autoverkeer in die regio met 20% werd teruggedrongen, omdat alle 
bedrijven de nodige maatregelen hebben genomen, bijvoorbeeld sponsoren van fietsen. De resultaten zijn er concreet 
zichtbaar. 
Koen Kerremans beveelt aan dat de intercommunale een vraag zou formuleren aan Vlaanderen om het 
mobiliteitsbudget op de politieke agenda te plaatsen. Zonder budget werkt dit immers niet. Hij wil bovendien weten hoe 
de gemeenteraadsleden op de hoogte gehouden zullen worden van de vorderingen in dit project. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er twee vertegenwoordigers van Berlaar in de Raad van Bestuur zitten. 
Maar ook op de conferentie van burgemeesters zullen de resultaten besproken worden, waarna er teruggekoppeld kan 
worden naar de gemeenteraad. Er is bovendien een nieuwsbrief op komst om iedereen op de hoogte te houden van het 
reilen en zeilen. 
 
7.II Berlaar digitaal 
 
In het kader van de snel toenemende digitalisering van onze samenleving moeten ook gemeenten mee met de stroom. 
De beschikbare indicatorenopvolging geeft aan dat de voortgang van de digitalisering in onze gemeente de 
vooropgestelde doelstellingen niet haalt. Graag antwoord op volgende vragen: 
 

• Welke processen lopen er (per departement) in dit kader? 
• Hoever staan de verschillende processen, welke tijdslijn wil men respecteren? 
• Stand van zaken digitaal loket? 
• Hoe werd of wordt in de plannen van het NAC rekening gehouden met de digitale revolutie? (cfr. Aangepaste 

plannen in Nijlen) 
• Waar hoopt men te staan tegen eind 2016? 

 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het bestuur intensief bezig is met de digitalisering van een aantal 
processen. Onder meer in het kader van het NAC zijn er twee stuurgroepen actief, één die de bouw begeleidt en één die 
zich specifiek bezighoudt met de organisatie van werkprocessen. Het luik digitalisering is hierin een uiterst belangrijk 
element; het is een constant aandachtspunt. Er zijn twee doelstellingen: enerzijds een verbetering van de 
dienstverlening, zodat de burger van thuis uit een aantal dingen kan doen en zich niet langer hoeft te verplaatsen naar 
het gemeentehuis, anderzijds een optimalisering van de administratie en een verhoging van de efficiëntie. Er lopen op 
dit ogenblik een aantal processen tegelijk. In de eerste plaats is er de creatie van een nieuwe website. Uit de laatste 
kwartaalrapporteringen blijkt inderdaad dat er op dat vlak wel wat achterstand werd opgelopen. We wilden hiervoor niet 
over één nacht ijs gaan. Er zijn verschillende firma’s de revue gepasseerd die ons hun visie op het project hebben 
toegelicht, waardoor er wel wat tijd verstreken is. Momenteel is het zo dat we over enkele weken een voorstelling 
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verwachten van de technische en grafische set-up. Zodra we hiervoor groen licht kunnen geven, wordt er gestart met de 
inhoudelijke invulling van de site. Dit alles is gelinkt aan een verbetering van de dienstverlening door het e-loket. Zodra 
de website er is, kan men immers via formulieren een aantal dingen aanvragen. Op dat ogenblik zal het nog niet 
mogelijk zijn om het volledige proces digitaal te doorlopen; hiervoor is het nodig om te koppelen met de midoffice. Dat is 
meteen het tweede grote digitaliseringsproject. Zodra dit gerealiseerd is, kan een proces van bij de aanvraag volledig 
digitaal doorlopen worden, waarbij de verantwoordelijken via een gedefinieerde workflow een signaal krijgen wanneer 
hun bijdrage wordt verwacht. Het midofficeproject is een heel groot project. In eerste instantie focussen we op de 
digitalisering van het notulenbeheer. In maart zal het schepencollege starten met deze nieuwe vorm van werken. Het is 
dan niet langer de bedoeling om een papieren college punt per punt te bespreken. De leden van het college zullen 
moeten aanduiden en valideren welke punten zij expliciet willen bespreken. De consensuspunten worden nog wel 
geagendeerd, maar niet langer uitgebreid behandeld. De testfase van dit project is achter de rug; de medewerkers 
worden nu volop opgeleid om met het nieuwe systeem te werken. Na het college is het de beurt aan de gemeenteraad 
om eveneens op deze manier te gaan werken, meteen gekoppeld aan een stemsysteem via ipad of laptop. Het tweede 
luik van het midofficeproject vormt het CRM-gedeelte of de creatie van een centrale gegevensdatabase. Op deze manier 
wordt het overbodig om per dienst eigen adressenlijstjes bij te houden, die al dan niet tijdig geactualiseerd geraken. Na 
deze fase staat de vervanging en verbetering van het postregistratiesysteem op het programma. En daarna zullen de 
processen, waarvan er een aantal standaard in het pakket van Cipal zitten, systematisch op punt worden gezet en in de 
midoffice geïmplementeerd. Parallel aan de website werken we eveneens aan de creatie van een intranet, een interne 
tool voor de eigen medewerkers. Naast dit alles zijn er ook nog een aantal processen die gedigitaliseerd worden en die 
later een link zullen moeten krijgen met de midoffice. Zo is er bijvoorbeeld het inschrijfproces voor de BKO, dat eind 
februari van start gaat in een nieuwe module. Voor de dienst Vrije Tijd wordt er een reserveringsmodule aangekocht. Al 
deze zaken lopen momenteel en zouden tegen het einde van dit jaar een stevig stuk opgeschoten moeten zijn. Wat de 
grootte van het NAC in samenhang met de voortschrijdende digitalisering en met eventuele fusies betreft, is het zeker zo 
dat deze aspecten uitgebreid zijn besproken en terdege zijn meegenomen in het project. Bij het bepalen van het aantal 
balies en spreekruimtes is er reeds rekening gehouden met een ruime mate van digitalisering. Daarnaast is er een 
doorgedreven splitsing doorgevoerd tussen frontoffice en backoffice. Het is de bedoeling dat de burger in eerste 
instantie het e-loket gebruikt van thuis uit, maar als hij toch in het gemeentehuis terecht moet, zal hij zich aanmelden 
aan een centrale onthaalbalie. Het grootste gedeelte van de bezoekers wordt hier al verder geholpen. Indien dat niet 
volstaat, wordt hij verwezen naar een themabalie of een gespreksruimte. Dat is allemaal frontoffice. Het backoffice 
gedeelte staat hier volledig los van, waardoor het op termijn mogelijk wordt – bijvoorbeeld in een fusiescenario – om 
deze ruimte anders te gebruiken of in te richten. Ten slotte kan ook de ruimte waarin de frontoffice wordt georganiseerd 
volledig multifunctioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld als ontvangst- of vergaderruimte, zelfs buiten de openingsuren. 
Het is de bedoeling om tot een optimale benutting te komen. 
 
7.III Boscompensatie 
 
Naar aanleiding van een rondschrijven vanuit het kabinet van de gouverneur van de provincie Antwerpen om een 
overzicht te bekomen van gronden die in eigendom van de gemeente of OCMW zijn en in aanmerking komen als 
boscompensatiegrond, informeren wij naar het antwoord van de gemeente op deze vraag. We vragen hierbij een 
overzicht van alle gronden in eigendom van gemeente en OCMW op het grondgebied van de gemeente én in 
voorkomend geval ook buiten onze gemeentegrenzen. Kunnen wij in dit kader ook vernemen wat de visie is van het 
bestuur over het creëren van een gemeentebos. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat de brief van de gouverneur werd beantwoord in die zin dat de mogelijke 
percelen in Berlaar niet voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Momenteel is er één vrij groot bos op grond van het 
OCMW, dat reeds werd aangelegd als compensatiebos. Dit ligt echter in het SIGMA-gebied aan de Netekant en zou in 
aanmerking kunnen komen als habitat voor de roerdomp. Het zou wel jammer zijn dat dit compensatiebos zou 
verdwijnen zonder dat hiervoor op zijn beurt compensatie wordt voorzien. Dit hoeft echter zelfs niet noodzakelijk in de 
eigen gemeente te zijn. Er zal een excelbestand bezorgd worden van de gronden van de gemeente Berlaar, het OCMW 
van Berlaar en het OCMW van Lier, omdat zij ook wel wat gronden in bezit hebben op dit grondgebied. Het gaat dikwijls 
om pachtgronden. De lijsten werden getrokken uit de kadastrale databank, met als randbemerking dat de benamingen 
van de gronden niet steeds accuraat zijn. Op dit ogenblik zijn er dus geen geschikte gronden voor de aanleg van 
compensatiebossen. 
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7.IV Jeugdhuis 
 
Via de pers konden we vernemen dat er in Berlaar opnieuw initiatief wordt genomen om een jeugdhuis op te richten. Al 
weten we nog niet waar het zal komen, Groen Berlaar juicht dit toe en laat bij deze weten dat de jongeren die er zich 
voor willen inzetten op steun kan rekenen. We wijzen er echter op dat een stevig engagement van de gemeente 
noodzakelijk is. Twee mislukte pogingen hebben ons geleerd hoe het niet moet. Groen Berlaar heeft de rol van de 
gemeente in dit kader meermaals in vraag gesteld. Een gemeentelijk engagement bij de oprichting en zeker voor het 
behoud en de continuïteit van een echte jeugdhuiswerking is voor ons een must. Daarom volgende vraag: 
 
Waar zal het jeugdhuis onderdak vinden? Welke rol zal de gemeente op zich nemen bij de oprichting en het verzekeren 
van de continuïteit van een jeugdhuis en een echte jeugdhuiswerking, gesteld dat dit laatste aan de orde is? Graag 
vernemen we dan wat het bestuur zelf verstaat onder “jeugdhuiswerking”. 
 
Schepen Suzy Put is ontroerd dat de gemeenteraadsleden zo bekommerd zijn om het lot van de Berlaarse jongeren en 
het jeugdhuis. Een begrip van jaren, maar een moeilijk gegeven. Er werden intussen verschillende locaties onderzocht, 
waarvan er nog eentje resteert, namelijk achter het gebouw van het Rode Kruis in de Pastorijstraat. Dit gebouw moet 
echter aan heel wat parameters voldoen en zelfs indien dit allemaal positief zou blijken, zal dit waarschijnlijk een tijdelijke 
oplossing zijn. De brandveiligheid moet gecontroleerd worden, de technische dienst moet bekijken welke wijzigingen 
nodig zijn. Er moet een kostenplaatje worden opgesteld en de subsidiëring moet onder de loep worden genomen. Indien 
al deze puzzelstukjes in elkaar passen, kan het jeugdhuis opgestart worden. De timing ervan is afhankelijk van de 
genoemde parameters. 
 
Koen Kerremans stelt zich vragen bij het tijdelijke karakter en bij de locatie van het jeugdhuis, midden in een rij 
woningen met een andere bestemming. 
 
Schepen Suzy Put antwoordt dat het gaat om een start. De jongeren die hun schouders onder het project willen zetten, 
zijn erg geëngageerd, waardoor het jammer zou zijn om nog langer te wachten. Het is belangrijk om nu zo snel mogelijk 
een vaste stek voor hen te voorzien. Ze kunnen er minimaal een jaar blijven en zo bewijzen wat ze in hun mars hebben. 
Dat geeft de gemeente ook de gelegenheid om intussen uit te kijken naar een andere locatie.  
 
Koen Kerremans wil weten naar welke soort locatie de gemeente zoekt op langere termijn. 
 
Schepen Suzy Put heeft hier nog geen concreet antwoord op. De locatie die nu tijdelijk wordt voorgesteld, ligt nog vlakbij 
de dorpskern en door de sporthal aan de overkant is er ook voldoende sociale controle. 
 
Koen Kerremans beweert dat de jeugd nochtans niet unaniem gelukkig is met dit voorstel, vooral wegens de ligging aan 
een gevaarlijke weg. 
 
Schepen Suzy Put is ervan overtuigd dat het aanbod van de gemeente toch aantrekkelijk is. Bovendien kan het 
jeugdhuis op deze manier op korte termijn van start gaan. Volgende week zouden de controles rond moeten zijn. 
 
Koen Kerremans polst naar de rol van de gemeente en wat er verstaan wordt onder jeugdhuiswerking. 
 
Schepen Suzy Put antwoordt dat de gemeente de oprichting van het jeugdhuis zal ondersteunen. De werking wordt 
echter volledig door de jongeren zelf gedragen. Ze moeten hun eigen creativiteit gebruiken. De taak van de gemeente 
hierin bestaat vooral uit coaching. De jeugdconsulent heeft bijvoorbeeld de plannen van de jongeren al meermaals met 
hen besproken. Zij heeft hen in contact gebracht met de jeugdhuisfederatie Formaat, een belangengroep voor 
opstartende jeugdhuizen, die hen gewezen heeft op de mogelijkheden en de uitdagingen. Zo zal er bijvoorbeeld lidgeld 
gevraagd moeten worden, vormingen gevolgd, een VZW opgericht en dergelijke. Voor zulke zaken zal de 
jeugdconsulent hen bijstaan, zodat het administratieve gedeelte geen beslommering vormt. Ook na oprichting kunnen zij 
hiervoor steeds bij de gemeente terecht. Er werd aan de jongeren gevraagd om een jaarplanning uit te werken, zodat er 
een zicht ontstaat op activiteiten, fuiven, openingsuren, … Ook hierin kan er verder begeleid worden, zodat de 
activiteiten kwalitatief in orde zijn en de populatie verhoogd wordt. Het wordt dus geen gemeentelijk jeugdhuis met een 
permanente verantwoordelijke, maar ze krijgen wel een gratis locatie, subsidies, een volledige ondersteuning bij de 
opstart en daarna ook om het draaiend te houden. Ze zullen ook een afvaardiging naar de jeugdraad sturen en 
aangemoedigd worden om aan te sluiten bij gemeentelijke activiteiten, bijvoorbeeld de Avondmarkt. 
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Koen Kerremans vraagt nog naar het systeem van subsidiëring. 
 
Schepen Suzy Put zegt dat dit bekeken wordt in het kader van het jeugdsubsidiereglement. Dit kan via budgetwijziging 
uitmonden in projectsubsidies of nominatieve subsidies. Dit moet nog besproken worden met de dienst Financiën. Voor 
de gemeente stoelt jeugdhuiswerking op een breed maatschappelijk draagvlak, waar zowel de georganiseerde als de 
niet-georganiseerde jongeren welkom zijn. Dit kan ook via samenwerking met scouts, chiro en KLJ. Er zullen een deel 
werkende leden zijn en een deel gewone leden. De werkende leden moeten een hechte groep worden, een soort 
stuurgroep van waaruit alles gecoördineerd wordt. Een ontmoetingsplaats creëren staat voorop, een open netwerk 
uitbouwen. Het moet een plaats worden voor alle jongeren. 
 
7.V Opvolging eerder ingediende agendapunten. 
 
In het kader van de opvolging van eerder door Groen Berlaar ingediende agendapunten leggen wij enkele van deze 
punten opnieuw voor. 
 

• OCMW en sociaal beleid: stand van zaken volgende thema’s: huisbezoeken bejaarden en kansarmen, werking 
(met cijfers) van de minder mobielencentrale, werking en resultaten welzijnsraad, oprichting “huis van het kind”. 

 
• Hondenlosloopzone: stand van zaken van volgende punten: bespreking op milieuraad, gesprekken met 

vertegenwoordigers van natuurverenigingen en landbouw, aanmanen politie om GAS-reglementering toe te 
passen, bereidheid van het bestuur om erover te praten en aandacht te besteden aan het probleem, 
gesprekken hondenschool. 

• Openstellen trage weg Misstraat-Doelvelden. Stand van zaken. 
 

 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat het project eenzaamheid een actie vormt binnen het BBC-verhaal van het 
OCMW. Vorig jaar werd er een projectplan uitgewerkt, dat intussen werd goedgekeurd door de OCMW-raad. In 2016 
volgt de eerste praktische uitwerking, namelijk op zoek gaan naar vrijwilligers en trachten om een lokaal netwerk te 
creëren om de draagkracht van het project te verbreden en te versterken. Het project gaat definitief van start op 1 
januari 2017 met het afleggen van huisbezoeken, startend met de inwoners en de rusthuisbewoners van Berlaar die in 
2017 85 jaar worden. Zij krijgen een bezoekje op hun verjaardag. Op basis van de gedetecteerde noden wordt het 
vervolg bepaald. In 2018 zal het project geëvalueerd worden op haalbaarheid, doelgroep en inzet van vrijwilligers, zodat 
het eventueel op een aangepaste wijze verdergezet kan worden. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat dit alles maar heel traag op gang komt. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de grote moeilijkheid erin bestaat om vrijwilligers te vinden. Dat vormt de 
basis van het project. Ze gaat verder met de evaluatie van de minder mobielencentrale. Op 1 januari 2013 werd de 
werking overgenomen door het OCMW van Berlaar en Heist-op-den-Berg. Voordien werd dit gecoördineerd door de 
Christelijke Mutualiteit. Deze winkel draait heel goed. In 2015 was er een groei van 45% ten opzichte van 2014 op het 
vlak van aangesloten leden. Ten opzichte van 2012 is dit zelfs een groei van bijna 87%. Ook het aantal ritten kent een 
stijging van 24% ten opzichte van 2014; het aantal gereden kilometers volgt dezelfde stijgende tendens. De bekendheid 
van de minder mobielencentrale groeit positief. 
 
Koen Kerremans vraagt of er geen probleem bestaat op het vlak van vrijwilligers. 
 
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dat in Berlaar wel een probleem vormt, maar de chauffeurs van Heist-op-den-
Berg vangen dat voorlopig op. Er worden regelmatig oproepen gedaan voor extra begeleiders, maar zonder veel 
resultaat. Qua Welzijnsraad meldt ze dat er reeds enkele vergaderingen werden georganiseerd met telkens een mooie 
opkomst van leden. Er zijn al een aantal intiatieven opgezet, waarvan sommige in 2016 herhaald worden, onder andere 
de applausactie, de fietslessen, het netwerkmoment voor de zorgverleners. In 2016 ligt het accent op geestelijke 
gezondheid. De acties zullen dan ook in het teken hiervan staan. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vult aan dat er al heel wat positieve reacties zijn binnengelopen over de keuze voor 
geestelijke gezondheid, onder meer een aantal suggesties voor acties hierrond. Tijdens de volgende vergadering zal 
bekeken worden welke initiatieven op korte termijn kunnen worden genomen. 
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Schepen Nadine Boekaerts vervolgt haar uiteenzetting met een toelichting over het Huis van het Kind. In het voorjaar 
van 2015 zijn er verkennende gesprekken gehouden met Ivan Pauwels van Kind&Gezin. Hij helpt de gemeenten bij de 
opstart van het Huis van het Kind. Op dat moment was het nog niet duidelijk wie de trekkersrol op zich zou nemen, 
welke actoren hieraan kunnen deelnemen, hoe het huis eruit moet zien, wie hierin moet zitten en dergelijke. In het 
najaar werd de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW uitgewerkt, waarin opgenomen is dat beide 
organisaties zullen meewerken aan de opstart en de uitwerking ervan. Er werd een eerste stap gezet door gezamenlijk 
deel te nemen aan de congresdag over het Huis van het Kind. Op dit moment wordt er afgetoetst bij de gemeenten van 
Achtkant hoe ver zij reeds in dit proces staan en of zij het huis aanzien als een fictief huis (website) of als een fysiek huis 
(loket). Op 22 februari is er intern een vergadering gepland tussen gemeente en OCMW om de doelen en toekomstvisie 
uit te schrijven en de eerste krijtlijnen uit te tekenen. Zodra deze fundamenten gelegd zijn, kan er gestart worden met de 
uitwerking. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof meldt over de hondenlosloopzone dat er in Berlaar niet veel geschikte locaties bestaan. De 
hondenscholen die in Berlaar gevestigd zijn, zijn geen vragende partij om hun eigen hondenloopweide open te stellen 
voor buitenstaanders, omdat voor de verzekering lidmaatschap van de hondenschool vereist is. Misschien kunnen er in 
de toekomst opnieuw gesprekken hierover worden aangeknoopt, bijvoorbeeld met natuurverenigingen of landbouwers. 
Het idee is nog niet van de baan geschoven, maar er zit voorlopig ook geen evolutie in. In het GAS-reglement is 
opgenomen dat honden niet mogen loslopen en dat hondenpoep moet worden opgeruimd. Dat kan nogmaals worden 
doorgegeven, maar het vormt voor de politie niet onmiddellijk de eerste prioriteit. 
 
Koen Kerremans beaamt dat. Hij vraagt zich af wat Berlaar zo uniek maakt. In andere gemeenten bestaan deze 
mogelijkheden wel. 
 
Burgemeester Walter Horemans hoopt de trage weg te kunnen openstellen in de lente. De laatste discussies gaan over 
de elektriciteit. De eigenaars willen dat er verlichting wordt voorzien, maar aansluiten op de openbare verlichting blijkt 
niet mogelijk te zijn. Een aparte meter is dan weer te duur, zodat de verlichting op de bestaande installatie van de 
eigenaars zal worden aangesloten. Er wordt nog een afscheidingsdraad geplaatst, zodat het duidelijk is dat die route in 
erfpacht is gegeven aan de gemeente. Dit wordt ook notarieel vastgelegd. 
 
Koen Kerremans wil weten of de leveringen achteraan nog blijven verderlopen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit aspect niet meer ter sprake is gekomen. 
 
Koen Kerremans zegt dat dit antwoord eigenlijk een kopie is van de vorige antwoorden. Qua verlichting zijn er armaturen 
met zonnepaneeltjes die perfect geschikt zouden zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans repliceert dat er ook bescherming moet zijn tegen vandalisme. 
 
Koen Kerremans is van oordeel dat dit soort argumentatie in het verleden al vaker werd gebruikt in dossiers die niet snel 
vorderen. Hij hoopt van harte dat de trage weg in de lente kan worden opengesteld. 
 
Ook burgemeester Walter Horemans vindt het jammer dat dit zo lang is blijven aanslepen. 
 
 
Raadsleden Swa De Bakker en John Steurs: 
 
7.VI Ballaarweg 
 
In de gemeenteraad van 18 februari 2014 en 17 juni 2014 heeft SamBA gevraagd of de erbarmelijke toestand van de 
Ballaarweg kon hersteld worden. 
Schepen Jan Hendrickx antwoorde toen dat : “Voor de herstelling van de Ballaarweg een 
offerte werd opgevraagd, die echter veel te hoog bleek. In de Ballaarweg moet een structureel probleem worden 
aangepakt, aangezien er geen riolering of regenwaterafvoer is. Aan de verzakking zal naast de baan een gootje worden 
gelegd, zodat er de nodige afwatering kan gebeuren. Voor de rest moeten er besprekingen worden opgestart, omdat de 
Ballaarweg vanaf de asfaltverharding een privéweg is. Daarom moet er eerst over grondafstand onderhandeld worden” 
We hebben vernomen dat de Ballaarweg is opgenomen in “het masterplan Markt, Pastorijstraat” en met de nodige 
prioriteit zal aangepakt worden. 
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Maar ondertussen moeten de bewoners en bezoekers van het kinderdagverblijf nog steeds hun botten aandoen. 
Kan de gemeente nu echt niets doen om deze toestand tijdelijk op te lossen? Hoever staan de onderhandelingen ivm. 
de grondafstand ? 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de Ballaarweg een slechte weg is met één grote verzakking. Er werden in het 
verleden al greppeltjes gegraven om het water te laten afvloeien, maar intussen zijn die greppels alweer dichtgeslibd. Er 
bestaat echter geen degelijke tijdelijke oplossing. In de herfst worden de bladeren wekelijks geruimd, zodat de weg zo 
proper mogelijk blijft. Er wordt ook intensiever geveegd. Maar met botten moeten lopen, is een beetje overdreven. Er kan 
ver genoeg doorgereden worden tot op de parking, die trouwens druk wordt gebruikt. Er is geen voorlopige oplossing 
mogelijk. De start van de werken is gepland halverwege 2017. Deze week staat er nog een RMC-vergadering op het 
programma, voor de goedkeuring van de subsidies in dit dossier. Daarna kunnen we definitief van start gaan met de 
uitvoeringsdocumenten en met de gesprekken over grondafstand. Er werd intussen al iemand aangeduid om de 
onderhandelingen hierover te voeren. Voor het huis op de hoek van de Ballaarweg, dat nu nieuwe eigenaars heeft 
gekregen, werd in de bouwvoorschriften al opgelegd dat er een stuk van de tuin moet worden afgestaan om de scherpe 
bocht te verbreden. Dat is ook nodig voor de hulpdiensten. Dat is de huidige stand van zaken, die op de voet wordt 
opgevolgd om hinder te voorkomen. We worden hier ook regelmatig over aangesproken, bijvoorbeeld over de afwatering 
van de grachten achteraan. Deze afvoer zal op korte termijn worden verbeterd. 
 
 
Raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen en Liesbeth Ceulemans: 
 
7.VII Toegankelijke hygiënische openbare toiletten/ provinciale actie  ‘Gratis plaspunten 
 
Naar toilet gaan is een basisbehoefte.  Elke dag maken we er gemiddeld 5 keer gebruik van. Bovendien overkomt het 
iedereen wel eens dat je opeens hoogdringend moet. Dan is het vaak een onmogelijke opgave om een openbaar toilet 
te vinden. 
Hoe is de toestand in onze gemeente? Zijn er openbare toiletten die altijd toegankelijk zijn of enkel tijdens bepaalde 
openingsuren? Zijn ze gratis of betalend? Is er een bewegwijzering naar het sanitair blok? 
Het welzijn van de burger is een taak voor elke gemeente. 
Steunt het gemeentebestuur de actie ‘Gratis plaspunten’?  Verschillende gemeenten uit onze  regio 
promoten deze actie. Wat doet Berlaar? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit onderwerp ter sprake is gekomen tijdens de seniorenraad. Er zijn geen 
openbare toiletten in Berlaar. 
 
Ronny Van Thienen weerlegt dit. Er is een toilet dat altijd toegankelijk is op Hemelshoek. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts corrigeert zijn eerdere uitspraak door te stellen dat er geen openbare toiletten in het 
centrum zijn. Dit moet bekeken worden bij de heraanleg van de marktomgeving. In een naburige gemeente is deze 
vraag ook al geopperd, maar het blijkt geen goedkope zaak. Het moet haalbaar zijn, zowel financieel als qua onderhoud. 
Tijdens de seniorenraad is de actie van de provincie ‘Gratis plaspunten’ ter sprake gekomen, waarbij in de discussie 
voornamelijk gefocust werd op de wekelijkse markt. Men stelt echter dat mensen hun weg naar het gemeentehuis 
vinden als de nood het hoogst is, bij de CM terechtkunnen of bij een aantal plaatselijke horecazaken, die gedogen dat 
mensen er komen plassen. Bij de seniorenraad was er dus niet onmiddellijk een breed draagvlak om de provinciale actie 
te ondersteunen. Maar de problematiek beperkt zich uiteraard niet tot de senioren. Ook jonge mensen met kinderen of 
bepaalde groepen van mensen met incontinentieproblemen zijn zeker betrokken partij. Het lijkt dus gepast om dit punt 
opnieuw op te nemen binnen de Welzijnsraad. 
 
Leen Janssens suggereert om het punt open te trekken naar de stationsomgeving. Ook daar zijn er geen openbare 
toiletten. 
 
Ronny Van Thienen stelt dat er toiletten zijn, maar dat het de vraag is of deze kunnen worden opengesteld, zodat 
mensen er gebruik kunnen van maken. Bijvoorbeeld in de scholen, de horeca, …  
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit net de intentie is van de provinciale actie. Hij wil eerst echter voldoende 
draagvlak zoeken vooraleer de stap naar de horeca te ztten. 
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Burgemeester Walter Horemans heeft suggesties gekregen hoe dit project in Heist-op-den-Berg werd aangepakt. Veel 
horecazaken daar zijn het idee genegen. Ook in Berlaar kunnen deze ideeën worden meegenomen. 
 
 
7.VIII Rode  Kruis-site Pastorijstraat/ wanneer verhuis? 
 
Rode Kruis Berlaar is een sterke organisatie en sp.a Berlaar vindt echt wel dat ze een betere en ruimere huisvesting 
verdienen. Wanneer gebeurt de definitieve verhuis naar de Zomerstraat? Wat zijn de plannen met de ‘Pastorij-site’ (de 
rijwoningen en de achterliggende garages)? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de verhuis wat vertraagd is geraakt, onder meer door problemen met de 
ramen. Nu zit alles in een stroomversnelling. De omgevingswerken zullen nog verbeterd worden, in samenwerking met 
de gemeente. De verhuis en de officiële openingsfestiviteiten zijn gepland in juni. Op dat ogenblik is er nog slechts één 
huisje in de Pastorijstraat bewoond. De bewoner kan daar blijven tot er andere plannen ontwikkeld worden. In de 
leegstaande huisjes werden elektriciteit en water intussen afgesloten, maar in overleg met het OCMW moet bekeken 
worden of we deze panden eventueel ter beschikking kunnen stellen voor de opvang van vluchtelingen gedurende een 
beperkte periode. In de meerjarenplanning staat de verkoop van de site opgenomen. Het is de bedoeling om er eerst 
een project op uit te tekenen om zo de grond, samen met het architectenplan, te koop aan te bieden aan een 
ontwikkelaar. Dit geld is onder meer bestemd om er de sporthal mee te financieren. De oorspronkelijke bedoeling om 
hier sociale huisvesting te voorzien, komt te vervallen, omdat er intussen voldoende alternatieven zijn om onze norm te 
bereiken. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur. 
 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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