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GEMEENTERAAD D.D. 16 APRIL 2013 

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

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

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

Verontschuldigd: Suzanne PUT en Maria VERVLOET, raadsleden 
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 26 maart 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 26 maart 2013 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring algemeen kader Interne Controlesysteem 
 
Gelet op artikel 99 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin bepaald wordt  dat de gemeenten instaan  
voor de interne controle van hun activiteiten. 
Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke 
zekerheid te verschaffen over: 
1° het bereiken van de doelstellingen; 
2° het naleven van wetgeving en procedures; 
3° de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 
4° het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 
5° de bescherming van activa; 
6° het voorkomen van fraude. 
 
Gelet op artikel 100 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 waarin bepaald wordt dat het interne 
controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Dat het 
algemeen kader van het Interne Controlesysteem onderworpen is aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het algemeen kader van het Interne Controlesysteem goed. 

3. RUP zonevreemde recreatie - wijziging van de overeenkomst tussen gemeentebestuur en Igemo 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 18 januari 
2010, met als actiepunt 42 of R.1.01 bij de bindende bepalingen: opmaken van een RUP zonevreemde recreatie; 
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Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 22) houdende aanstelling van de intercommunale 
Igemo voor de opmaak van een RUP zonevreemde recreatie voor een forfaitair bedrag variërend tussen 83.500 € 
en 88.000 €: 
 - fase 1: voorstudie 14 deelgebieden: 32.000 € (ondertussen volledig afgesloten en betaald); 
 - fase 2: voorstudie zoekzone: 14.000 € (ondertussen volledig afgesloten en betaald); 
 - fase 3: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 37.500 € en 42.000 € afhankelijk van het aantal op 

te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere detailkennis van de terreinen; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 oktober 2011 (punt 13) houdende wijziging en specificatie van de 
overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Igemo voor de opmaak van een RUP zonevreemde recreatie, 
meer bepaald voor het opnemen van 2 bijkomende deelgebieden en voor het exact bepalen van de kostprijs 
(41.262 €) van fase 3; 
 
Overwegende dat echter werd beslist om fase 3 (opmaak RUP en goedkeuringsprocedure) nog een keer te op te 
splitsen in 2 procedures teneinde een 5-tal terreinen prioritair te kunnen behandelen; 
 
Overwegende dat die eerste fase of procedure reeds volledig achter de rug is en dat na de 
gemeenteraadsbeslissing d.d.  18 december 2012 houdende definitieve vaststelling van het RUP zonevreemde 
recreatieterreinen fase 1, het uitvoeringsplan nu ook definitief werd goedgekeurd door de deputatie op 21 februari 
2013; 
 
Overwegende dat de beslissing om de procedure op te splitsen echter ook de kostprijs verhoogt, omdat nu 
tweemaal dezelfde procedure met dubbel zoveel vergadermomenten moet doorlopen worden; 
 
Overwegende dat Igemo heeft berekend dat die meerkost voor het procedurieel doorlopen van de resterende 
terreinen (fase 2) 8.485,88 € zal bedragen; 
 
Overwegende dat Igemo dan ook een addendum heeft opgemaakt dat bij de oorspronkelijke overeenkomst van 
21 december 2010 en de addenda van 18 oktober 2011 moet gevoegd worden; 
 
Gelet op het hierna volgend addendum: 
 
“ 
 

 
ADDENDUM 

OVEREENKOMST HOUDENDE DE OPMAAK VAN EEN RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN ZONEVREEMDE RECREATIE TE BERLAAR 

 
 

 
 
Heden, ………………., tussen  
 
ENERZIJDS 
De gemeente Berlaar, geldig vertegenwoordigd door Walter Horemans, burgemeester, en Anja Neels, secretaris, 
handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van …………..…, hierna genoemd 
“de gemeente”,  
 
 
 
ANDERZIJDS  

http://www.duffel.be/functie/1576/default.aspx?_vs=0_N&id=209
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De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, publieke 
rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 
houdende Intergemeentelijke Samenwerking, heeft aangenomen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te 2800 Mechelen, Schoutetstraat 2 en ingeschreven in het register voor intergemeentelijke 
samenwerkingsvormen onder het nummer I3, geldig vertegenwoordigd door dhr. J. Hellemans, voorzitter, en dhr. 
K. Anciaux, 1ste ondervoorzitter, handelend volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting 
van ……………….. , hierna genoemd “IGEMO”, 
 
wordt overeengekomen wat volgt:  
 
De gemeente Berlaar en IGEMO hebben d.d. 12 januari 2011 een overeenkomst gesloten houdende de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie. De overeenkomst werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 21 december 2010. Deze overeenkomst omvat 3 fasen, met name (fase 1) 
voorstudie zonevreemde recreatie, (fase 2) voorstudie zoekzone nieuw recreatiegebied en (fase 3) opmaak RUP 
en goedkeuringsprocedure. Overeenkomstig deze overeenkomst werd voor fase 3 de methodiek (cfr. art 3), de 
uitvoeringstermijn (cfr. art 7) en de kostprijs (cfr. art 8) vastgelegd op basis van de resultaten en conclusies van 
fase 1 en 2. Dit werd vastgelegd in een addendum dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 
oktober 2011. 
 
Onderhavig addendum is een toevoeging aan de overeenkomst van 12 januari 2011 en vult deze overeenkomst 
aan voor wat betreft de methodiek, uitvoeringstermijn en kostprijs van fase 3. De overige bepalingen van de 
overeenkomst van 12 januari 2011, en het voorgaande addendum, blijven van toepassing.” 
 
Fase 3: Opmaak RUP en goedkeuringfase  
Het vooronderzoek leidde tot een definitieve selectie van 12 recreatiegebieden. Deze gebieden werden verder 
onderzocht met het oog op de definitieve afbakening van het deelplan, de gewenste ruimtelijke structuur en 
aangepaste bestemmingsvoorschriften. Op vraag van het departement Landbouw en Visserij tijdens de MER 
adviesronde werd een 13de gebied toegevoegd, m.n. het voormalige voetbalterrein van FC Rita ter hoogte van de 
Liersesteenweg. De zoekzone voor de inplanting van een nieuw recreatiegebied wordt niet verder opgenomen 
omdat de behoefte momenteel niet kan aangetoond worden, de terreinen van TC Berlaar maken wel nog deel uit 
van het RUP. 
 
Op 22/03/2012 werd in de ambtelijke werkgroep beslist om het RUP in twee delen in procedure te laten gaan. Het 
eerste deel van het RUP omvat volgende deelplannen: 
Deelplan  Naam  Gewenste bestemming  
01  ’t Stapveld  Recreatiegebied  
02  Fertlarelei  Recreatiegebied / agrarisch gebied / woongebied  
05  FC Witte Hoeve  Agrarisch gebied  
09  FC Heikant  Recreatiegebied / Agrarisch gebied  
10  Sportterrein Heistsebaan  Recreatiegebied/ woongebied/ gemeenschapsvoorzieningen  
 
Het RUP deel 1 werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de deputatie. 
 
Het tweede deel van het RUP omvat volgende deelplannen: 
Deelplan  Naam  Bestemming RUP  
03  Visclub de moedige kampers  Recreatiegebied  
04  Herberg de Boekt  Recreatiegebied  
06  LRV Sint Pieter Berlaar  Recreatiegebied  
07  Laarhoeve  Recreatiegebied  
08  Slootjeshoeve  Recreatiegebied  
11  ‘Kinderland’  Recreatiegebied  
12  TC Berlaar.  Recreatiegebied  
13  Oud FC Rita  Recreatiegebied / Agrarisch gebied  
 
Het tweede deel van het RUP zal volgende onderdelen omvatten: 
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• opmaak definitief RUP 
• definitieve vaststelling door de gemeenteraad, en goedkeuring door de deputatie, van het RUP. 

 
Uitvoeringstermijn 

- Fase 3, RUP deel 2 : na startvergadering 10 maand tot de voorlopige goedkeuring door de 
gemeenteraad 

 
De vermelde termijnen zijn een inschatting en kunnen variëren naargelang de vooruitgang van de gesprekken 
met de gemeente, alle betrokken partijen en de adviserende instanties. Wijzigingen aan deze termijnen zullen 
door beide partijen tijdig gecommuniceerd en gemotiveerd worden. 
 
Kostprijs van de dienstverlening 
De gevraagde aanpassingen leiden tot een meerkost van 8 485,88 euro, exclusief BTW. 
 
Fase 3 zal door IGEMO worden uitgevoerd voor een aangepast forfaitair bedrag van 49 747,88 euro, exclusief 
btw. 
 
Bijkomende prestaties zullen worden berekend en gefactureerd aan een uurloon van 85,00 euro per uur, 
exclusief BTW (basis: 1 januari 2013). Dit uurtarief wordt op 1 januari van ieder jaar geactualiseerd met een vast 
percentage van 5% (indexatie en anciënniteit).  
 
Wijze van betaling 
De erelonen die door de opdrachtgever verschuldigd zijn, worden op volgende wijze betaald: 
 
Fase 3 
In gevolge de opmaak van het eerste deel van het RUP werd reeds 41 262,00€ gefactureerd. Het saldo zal bij de 
opmaak van het tweede deel als volgt gefactureerd worden:  

- na aanvang RUP deel 2 :  4 242,94 €  
- na definitieve goedkeuring deputatie RUP deel 2 :  4 242,94 €  

 
De betalingstermijn voor de facturen van IGEMO bedraagt 50 kalenderdagen. 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren. Zo deze 
uitvoering ernstig verstoord wordt door een nieuw en belangrijk element, dan zal dit dadelijk tussen de beide 
partijen besproken worden teneinde de bepalingen van deze overeenkomst eventueel schriftelijk aan te passen. 
 
Beide partijen zullen alles in het werk stellen om de betwistingen en geschillen voortspruitend uit deze 
overeenkomst in der minne te regelen.  Zo dit niet mogelijk is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het 
arrondissement Mechelen bevoegd uitspraak te doen. 
 
 

Deze overeenkomst werd ondertekend te Mechelen op datum van ………………… in twee originelen.  Iedere 
betrokken partijen erkent door ondertekening van deze overeenkomst één exemplaar te hebben ontvangen.   

Namens de gemeente, 

 

 

Walter Horemans, burgemeester 

Namens IGEMO, 

 

 

Jos Hellemans, voorzitter 
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Anja Neels, secretaris 

 

 

Koen Anciaux, 1e ondervoorzitter 

 
 “ 
Gelet op het arrest van het Europees Hof nr. C-480/06 waaruit blijkt dat er geen raadpleging van de markt dient 
te gebeuren bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband, zodat de wetgeving op de overheidsopdrachten 
niet van toepassing is; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 21) houdende het verlenen van een exclusiviteit aan 
Igemo voor het opmaken van RUP’s en BPA’s tussen het gemeentebestuur en Igemo; 
 
Overwegende dat de opmaak van dit RUP als volgt voorzien is in de gemeentelijke beleidsnota 2013: 

• onder de strategische doelstelling: ‘Berlaar, een leefbare gemeente’ 
• onder de beleidsdoelstelling: ‘de ruimte ordenen in functie van de juiste bestemming’ 
• onder het actieplan: ‘opmaken ruimtelijke uitvoeringsplannen’ 
• onder de actie: ‘opmaken RUP zonevreemde recreatie’ 

 
Overwegende dat in het budget 2013 voldoende kredieten voorzien werden onder de verdeelsleutel 2-2-1-1 – 
0600 – 61320200; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 11 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain 
Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Jef Daems merkt op dat in de ontwerpovereenkomst de naam voorkomt van Jos Hellemans als voorzitter van 
Igemo. Hij vraagt of dit nu niet moet worden aangepast. 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de ontwerpovereenkomst werd opgemaakt toen Jos Hellemans nog 
voorzitter was, maar dat de definitieve overeenkomst uiteraard aangepast zal worden. 
Koen Kerremans vraagt de stemming over dit punt, omdat het reeds het tweede dossier is dat gesplitst wordt, wat 
telkens een meerkost met zich meebrengt. 
Schepen Eddy Verstappen nuanceert dat dit eigenlijk om de eerste splitsing gaat; pas nadien is de splitsing van 
het RUP zonevreemde bedrijven aan bod gekomen. 
Koen Kerremans meent dat een betere inschatting en een tijdige start van het dossier een splitsing overbodig zou 
hebben gemaakt. 
 
Artikel 1 
De wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst tussen de intercommunale Igemo en het gemeentebestuur 
voor de opmaak van het “RUP zonevreemde recreatie”, voor het bepalen van de meerkost op 8.485,88 € (excl. 
btw) voor het opsplitsen van het RUP in 2 fases, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
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Gaat over tot ondertekening van de in dit besluit opgenomen addenda die dienen gevoegd te worden bij de 
oorspronkelijke overeenkomst houdende de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie te 
Berlaar. 
 
4. Aanduiding leden van het beheersorgaan van de Gem. Openbare Bibliotheek 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd 
wordt; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid 
zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 2 september 1985 tot oprichting door overname van een erkende privaatrechtelijke 
openbare bibliotheek tot deeltijdse openbare bibliotheek conform het desbetreffende overnamecontract; 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 28 februari 1995 houdende keuze beheersformule voor de Gem. Openbare Bibliotheek;  
 
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad d.d. 2 januari 2013 waardoor het beheersorgaan van de 
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek dient hernieuwd te worden ; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 4 april 2013 (punt 46) houdende het voorstel tot aanduiding van 9 leden van de 
overheid evenredig verdeeld volgens de sterkte van elke politieke fractie in de gemeenteraad namelijk CD&V 3, N-VA 
2, sp.a 1,  SamBA 1, Groen 1 en Vlaams Belang 1 en 7 leden van de gebruikers en van de verenigingen met 
bepaalde strekkingen en waarbij kennisgenomen werd van de toegezonden kandidaturen; 
 
Gelet op de voorstellen tot afvaardiging van volgende personen in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek: 
CD&V: Els Mombers en Suzy Put; 
N-VA: Tilly Lembrechts en Maria Vervloet; 
Sp.a: Rosa Alba Candela; 
SamBA: François De Bakker; 
Groen: Nelle Goossens; 
Vlaams Belang: Dirk Aras; 
 
Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding in het beheersorgaan van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek die volgend resultaat oplevert: 
 
Er nemen 19 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 19 stembrieven worden gevonden; 
 
Voor CD&V: 
Mevrouw Els Mombers heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Mevrouw Suzy Put heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Voor N-VA: 
Mevrouw Tilly Lembrechts heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Mevrouw Maria Vervloet heeft 18 ja-stemmen; 
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Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Voor Sp.a: 
Mevrouw Rosa Alba Candela heeft 17 ja-stemmen en 1 neen-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Voor SamBA : 
De heer François De Bakker heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Voor Groen: 
Mevrouw Nelle Goossens heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 
Voor Vlaams Belang: 
De heer Dirk Aras heeft 19 ja-stemmen; 
 

BESLUIT 
Artikel 1 
Volgende leden worden aangeduid om te zetelen in het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
als afgevaardigden van de politieke strekkingen: 
 
Voor de CD&V: Els Mombers en Suzy Put; 
Voor de N-VA: Tilly Lembrechts en Maria Vervloet; 
Voor de Sp.a: Rosa Alba Candela; 
Voor SamBA: François De Bakker; 
Voor Groen: Nelle Goossens; 
Voor het Vlaams Belang: Dirk Aras; 
 
Artikel 2 
Volgende leden worden aangeduid om te zetelen in het beheersorgaan van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
als afgevaardigden van de gebruikers en van de strekkingen.  
 
Ayla Benoy gebruiker 
Stefaan Janssens Christelijke strekking – Davidsfonds 
Jo Hermans gebruiker 
Paul Van de Vondel Ziekenzorg  
André Van den Brande gebruiker 
Jeannine Van Hoorebeek Kind & Preventie 
Jean Verstraeten gebruiker 
 
5. Aanpassing retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaar 
2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 14) houdende retributiereglement op het 
gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek aanslagjaren 2011, 2012 en 2013; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 (punt 13)  houdende gemeentelijke openbare bibliotheek - 
akteneminggewijzigd dienstreglement; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
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Overwegende dat de retributie op het ter beschikking stellen van werken van de gemeentelijke openbare  
bibliotheek dient vastgesteld te worden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt ten behoeve van de gemeente 
onder de navolgende voorwaarden de retributie geheven op het ter beschikking stellen van werken van de 
gemeentelijke openbare bibliotheek. Deze retributie is verschuldigd door personen of instellingen aan wie deze 
prestaties worden verstrekt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de retributie wordt  als volgt bepaald: 
2.1. fotokopie/print 

Print uit computer       0,10 euro / blad 
Kopie A4       0,05 euro / blad 
Kopie A3       0,10 euro / blad 

 
2.2. lenerskaart 

Eerste lenerskaart      gratis 
Nieuwe lenerskaart bij verlies of beschadiging   1,00 euro / stuk 

 
2.3.  administratiekosten 

Versturen herinneringsbrief     0,60 euro / stuk 
Versturen herinneringsmail     0,60 euro / stuk 
Aankoopsuggestie      0,60 euro / stuk 
Interbibliotheciar leenverkeer     1,50 euro / stuk 
Reservatiebrief       0,60 euro / stuk 
Reservatiemail       0,60 euro / stuk 
Laattijdig binnenbrengen gedrukte materialen   0,25 / stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen cd-rom     0,25 / stuk / per begonnen week 
Laattijdig binnenbrengen dvd     2,00 / stuk / per begonnen week 

 
2.4. beschadiging / verlies 

gedrukte materialen      kostprijs + eventuele bindkosten 
cd-rom / dvd       kostprijs 
daisyspeler       kostprijs nieuw toestel 
toeslag voor niet meer verkrijgbare materialen   te bepalen door de bibliothecaris 

 
Artikel 3 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur en vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 4 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
6. Busvervoer BKO 2013-2015 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende 
de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet 
van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden); 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 120; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 
1; 
 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Busvervoer BKO 2013-2015” een bijzonder bestek met nr. 2013-
033 werd opgesteld door de ontwerper; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.909,09 excl. btw of € 61.600,00 incl. 
21% btw; 
 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking; 
 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in Actie nr 001.002.005.002 exploitatie; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 12 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Dirk Aras, Artur Issaev, Rita Deckers, 
Silvain Vertommen, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Koen Kerremans vraagt of dit busvervoer alleen bestemd is voor de leerlingen van het Heilig Hart. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat ook de leerlingen van de Lotusbloem en een aantal leerlingen van 
de Balderschool hiervan gebruik maken, gezien de verre afstand. 
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Koen Kerremans merkt op dat de gemeenteraad ook vorig jaar een bestek heeft goedgekeurd voor busvervoer. 
De looptijd hiervan was oorspronkelijk vier jaar. Daarna is dit teruggebracht tot één jaar, omdat er geen 
inschrijvers waren voor een langere termijn. Zal het nu wel lukken om een leverancier te vinden voor langer dan 
één jaar? 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat er de laatste jaren slechts één kandidaat is overgebleven die bereid 
is om deze opdracht uit te voeren. Maar door de crisis in de bussector zijn er inmiddels misschien wel meer 
leveranciers geïnteresseerd. De gemeente schrijft alleszins meerdere kandidaten aan. 
Koen Kerremans zegt dat Groen zich onthoudt voor dit punt, omdat ze pleiten voor een terugkeer naar de 
vroegere situatie, waarbij ook het schoolvervoer inbegrepen was. Als de gemeente werk wil maken van een 
STOP-plan, dan hoort openbaar en georganiseerd vervoer daarbij. Groen is vragende partij om deze piste verder 
te exploreren. Zoals het nu wordt voorgelegd, is het een hoog kostenplaatje voor de beperkte service die 
geboden wordt, zeker in vergelijking met de vroegere kostprijs voor de veel ruimere organisatie van het vervoer. 
Burgemeester Walter Horemans merkt op dat de kostprijs vandaag in ieder geval veel hoger zou zijn dan 
vroeger. 
Koen Kerremans vraagt toch om de oefening opnieuw te maken. Misschien zijn firma’s nu wel bereid om de 
ruimere opdracht uit te voeren tegen een interessante prijs. 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit te laten onderzoeken, maar verwacht niet veel heil van deze oefening. 
De tarieven van De Lijn zijn spectaculair gestegen en de tarieven van de firma die het vervoer voor ons verzorgt 
voor De Lijn gaan uiteraard mee omhoog. 
Jef Daems wil weten hoeveel kinderen gebruik maken van het aangeboden busvervoer. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit aantal elke dag varieert en afhankelijk is van periodes en 
weersomstandigheden, maar dat er gemiddeld minimaal 30 à 40 gebruikers zijn.  
Jef Daems informeert nog of de belbus geen alternatief zou kunnen zijn. 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de belbus enkel bestemd is voor niet-gestructureerd vervoer. 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013-033 en de raming voor de opdracht 
“Busvervoer BKO 2013-2015”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 50.909,09 
excl. btw of € 61.600,00 incl. 21% btw. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in Actie nr 001.002.005.002 exploitatie; 
 
7. Lokaal Overleg Kinderopvang – aanstelling politieke vertegenwoordigers 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. houdende de goedkeuring van het lokaal beleidsplan kinderopvang 2008-2013 
waarin alle leden van de raad Lokaal Overleg Kinderopvang werden benoemd; 

Gelet op het feit dat het gemeentebestuur een afgevaardigde per politieke fractie dient aan te duidend om te 
zetelen namens het gemeentebestuur in de adviesgroep Lokaal Overleg Kinderopvang; 

Gelet op de voorstellen tot afvaardiging van volgende personen in het Lokaal Overleg Kinderopvang: 
Voor CD&V: Suzy Put; 
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Voor N-VA: Tilly Lembrechts; 
Voor Sp.a: Liesbeth Ceulemans; 
Voor SamBA: Nancy Ceulemans; 
Voor Groen: Kristine Garcia; 
Voor Vlaams Belang: Christiane Somers; 
 

Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding in het Lokaal Overleg Kinderopvang die volgend 
resultaat oplevert: 

Er nemen 19 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 19 stembrieven worden gevonden; 
 
Voor CD&V: 
Mevrouw Suzy Put heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor N-VA:  
Mevrouw Tilly Lembrechts heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor Sp.a:  
Mevrouw Liesbeth Ceulemans heeft 17 ja-stemmen en 1 neen-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor SamBA:  
Mevrouw Nancy Ceulemans heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

Voor Vlaams Belang:  
Mevrouw Christiane Somers heeft 19 ja-stemmen; 
 
Voor Groen:  
Mevrouw Kristine Garcia heeft 18 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 

BESLUIT 

Enig artikel 

Volgende personen worden aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordigers in het Lokaal Overleg 
Kinderopvang tot en met 31 december 2018: 

Voor CD&V: Suzy Put; 
Voor N-VA: Tilly Lembrechts; 
Voor Sp.a: Liesbeth Ceulemans; 
Voor SamBA: Nancy Ceulemans; 
Voor Vlaams Belang: Christiane Somers; 
Voor Groen: Kristine Garcia. 

 
8. BIJKOMENDE PUNTEN 
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OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
8.I. Invoering snelheidszones 30-50-70km/h 
 
Sedert geruime tijd staat de invoering van snelheidszones op ons grondgebied op allerhande agenda’s. Tot 
hiertoe slaagde men er door omstandigheden niet in dit geïmplementeerd te krijgen.  
In mei 2012 werd “het begin van de volgende bestuursperiode” als invoeringsdatum gegeven. Tijdens de 
gemeenteraad van februari stemden we, meerderheid tegen oppositie, over het delegeren van de bevoegdheid 
om aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer op te stellen naar het college van burgemeester 
en schepenen. Doordat het college wekelijks vergadert, zou dit een snellere afhandeling mogelijk maken.  
Graag een stand van zaken. 
 
Koen Kerremans vult zijn punt nog aan door te stellen dat dit dossier dateert van voor de vorige legislatuur, maar 
toen geen vooruitgang boekte wegens onenigheden in de politiezone. Bij het begin van vorige legislatuur leek er 
aanvankelijk schot in de zaak te komen, maar op het terrein is er nog steeds niets merkbaar. Nochtans is ook de 
verkeerscommissie van oordeel dat de invoering van snelheidszones zal leiden tot meer duidelijkheid en orde, 
wat een veiliger verkeerssituatie zal meebrengen. Er is ook een plan opgemaakt door de commissaris, waardoor 
alle ingrediënten aanwezig zijn om de zonering in te voeren. Maar het blijft intussen windstil, waardoor Groen zich 
afvraagt of er andere redenen meespelen in dit dossier. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er geen andere redenen zijn. Het bestuur staat nog steeds achter 
het principe. Aangezien Nijlen zo goed als klaar is, wil ook Berlaar hier verder mee gaan. Aan het einde van de 
vorige legislatuur is er een overleg geweest met de verantwoordelijke ambtenaar in Antwerpen, die de gemeente 
hierin zou begeleiden. Dat bleek echter niet zo vanzelfsprekend te zijn. De korpschef heeft daarop toegezegd om 
alles zelf voor te bereiden. In Nijlen is daar een voltijds verkeersdeskundige mee bezig; in Berlaar gaat het om 
een medewerker die er deze materie bij moet nemen. Er is inmiddels al heel wat werk verzet. Het plan dat de 
korpschef heeft voorbereid moet nu uitgeschreven worden in reglementen. Maar dat mag niet straat per straat 
gebeuren. Alles moet in zones worden uitgewerkt, wat wij hier niet gewend zijn. Het is geen eenvoudige materie, 
waarvoor wel wat tijd nodig is. De planning is zo opgemaakt dat de borden er tegen het einde van het jaar zullen 
staan. Zodra de reglementen er zijn, wordt de verkeerscommissie samengeroepen, waarna het ontwerp wordt 
afgewerkt via het college en de gemeenteraad. 
 
Koen Kerremans besluit door te stellen dat hij zich ongemakkelijk voelt bij dit dossier. De omliggende gemeenten 
hebben dit al lang ingevoerd; Berlaar is hierin echt een unicum, wat de gemeente allesbehalve siert. 
 
 
8.II. Commissies 
 
Tijdens de gemeenteraden van januari en februari werden de afgevaardigden voor de verschillende commissies 
aangeduid. We zijn nu 2 maanden verder en tot nu toe is nog geen enkele commissie samengekomen. Tijdens 
de gemeenteraad van februari naar aanleiding van de verzuchtingen vanuit de oppositie bij het punt over de 
delegatie van bevoegdheden aan het schepencollege werd ons medegedeeld dat de regels van de inspraak en 
de democratie zouden gerespecteerd worden via het werk in de commissies. Onder andere de 
verkeerscommissie en de commissie openbare werken zouden zoveel mogelijk gevoed worden en regelmatig 
samenkomen.  
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat nog geen enkele van de aan de commissies toegewezen taken aan bod 
kwam tijdens de voorbije periode.  
Ter herinnering:  
• Begrotingscommissie: waakt over het budget, budgetwijziging en meerjarenplan  
• Verkeerscommissie: waakt over alle dossiers aangaande mobiliteit binnen de gemeente  
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• Commissie openbare werken: waakt over het beleid rond openbare werken binnen de gemeente; geeft advies 
over de knelpunten in het openbaar domein; legt contacten met belanghebbenden en zorgt voor een 
informatiestroom in twee richtingen; detecteert opportuniteiten op vlak van openbare werken;  
• Deontologische commissie: voorbereiden en bespreken van het ontwerp van deontologische code; evaluatie 
van deontologische code; controle en naleving van deontologische code; sanctionering bij overtreding van 
deontologische code;  
 
Waarom werden de commissies nog niet geactiveerd en wat is de planning terzake? 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de vier geïnstalleerde commissies inderdaad nog niet werden 
samengeroepen. 
 
Koen Kerremans vraagt of er inmiddels dan geen enkel punt is geweest dat een bespreking verdiende. Hij merkt 
op dat er in het college al heel wat beslissingen zijn genomen, maar dat er nog geen enkele vorm van inspraak is 
geboden. Bij een nieuwe legislatuur komen er waarschijnlijk ook heel wat nieuwe ideeën, dus leefde de 
verwachting dat er uit respect voor de nieuwe samenstelling van de bestuursorganen heel snel commissies 
zouden worden georganiseerd. In andere gemeenten zijn de commissies al actief. Hij vraagt dus met aandrang 
om ook in Berlaar snel van start te gaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er getracht wordt om een aantal punten te groeperen, zodat er een 
degelijke agenda kan worden samengesteld. Intussen zijn er nog geen grote beslissingen genomen die eerst in 
een commissie hadden moeten komen. De verkeerscommissie komt een drietal keer per jaar samen en de eerste 
vergadering is gepland op 15 mei. Voor de commissie openbare werken zal er één van de komende weken een 
eerste datum worden afgesproken. Voor de begrotingscommissie wachten we de rekening af, die gepresenteerd 
zal worden in juni. Voor de deontologische commissie zal het MAT binnenkort het startschot geven. Hij vraagt de 
voorzitters van de commissies om waakzaam te blijven en tijdig een seintje te geven wanneer het aangewezen is 
om een commissie te organiseren. 
 
Jef Daems vraagt of het mogelijk is om de data van de commissies voor 2014 al ergens vast te leggen in het 
najaar. Op die manier kunnen agendaproblemen vermeden worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans vindt dit een goed idee. 
 
 
8.III. Voorwaardelijke kapvergunning Doelvelden – stand van zaken  
 
Naar aanleiding van een illegale kapping van een bos op de Doelvelden werden de werken stilgelegd en werd er 
door Groen Berlaar op aangedrongen om de geldende decreten te willen naleven. Het resulteerde uiteindelijk in 
een voorwaardelijke kapvergunning. Onder andere is er de verplichte compenserende aanplant van een bos op 
een andere plaats en de verplichte aanplant van een groenbuffer tussen de hondenschool en het A-terrein van 
S.K. Berlaar. Ook de geldende regels van het BPA moeten nageleefd worden. Dit houdt onder andere in dat de 
groenbuffer rond het gehele domein een breedte van 10 meter moet hebben. Op enkele plaatsen is dat niet het 
geval. Wat de voorwaardelijke kapvergunning betreft moeten we er ten tweede male op wijzen dat aan de 
voorwaarden moet voldaan zijn in mei van dit jaar. Indien dat niet het geval is bestaat de kans dat de 
kapvergunning vervalt en alles in de oorspronkelijke staat moet hersteld worden. Groen Berlaar heeft daar in de 
loop van 2012 al op gewezen.  
Omdat wij ervan uitgaan dat onze gemeente de regels van het fatsoen eert vragen wij een gedetailleerde stand 
van zaken in dit dossier. Om alle misverstanden te vermijden vragen we om het desbetreffende document 
integraal te willen bespreken op de komende gemeenteraad. Wij zullen deze keer geen vrede nemen met halve 
antwoorden. 
 
Koen Kerremans vult nog aan dat er inmiddels al wel een aantal zaken uitgevoerd zijn, onder meer de 
compensatie-aanplant, maar de buffer op het domein zelf tussen de twee terreinen is er niet. Er bestaat een 
plannetje van, maar de putten zijn op een verkeerde plaats geboord. Wat is daar eigenlijk misgelopen? Wat gaat 
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er gebeuren met de geboorde putten? En wat met de buffer die er wel degelijk moet worden aangelegd? Hoe zal 
het bestuur dit oplossen, zodat er geen probleem ontstaat met de kapvergunning? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er inderdaad al een groot stuk compensatiebos is aangeplant aan de 
Netekant. Er is ook een poel aangelegd en het aantal voorziene planten is daar ook aangeplant. Wat de 
Doelvelden betreft, was het oorspronkelijk de bedoeling om tussen het terrein van SK Berlaar en de 
hondenschool een brede haagstructuur te voorzien met de rest van de beplanting die aan de Netekant is 
gebruikt. Hiervoor zijn putten geboord, maar inderdaad op een verkeerde plaats. Daarom werd er binnen het 
college beslist om op die plek bodembedekkers te planten en een haag tegen de draad aan, zodat de buffer voor 
het grootste deel toch voorzien wordt. Tegelijk is het onderhoud ervan zowel voor SK Berlaar als voor de 
hondenschool aanvaardbaar. Deze plannen worden nu nog uitgevoerd tijdens dit plantseizoen. 
 
Koen Kerremans merkt op dat het aanleggen van de buffer een verplichting is. 
 
Schepen Eddy Verstappen verwijst naar de stedenbouwkundige vergunning terzake, waarin alleen gestipuleerd 
wordt dat de gemeente de brief van Natuur en Bos van 29 maart 2011 moet naleven. Hierin wordt alleen de 
compensatie-aanplant verplicht gesteld en wordt gezegd om rekening te houden met het watertoetsgedeelte. 
Voor de rest staat daar niets in. 
 
Volgens Koen Kerremans strookt dit niet met de waarheid. Het uitgetekende plannetje maakt deel uit van de 
vergunning en schetst duidelijk de beoogde toestand. Hij vraagt om dit punt op de volgende gemeenteraad 
opnieuw te behandelen en het plannetje ter beschikking te stellen van alle raadsleden. De buffer moet er komen 
en het gaat niet om bodembedekkers. Die dienen alleen om de geboorde gaten een nuttige invulling te geven. De 
buffer moet binnen de draad van de hondenschool komen, waar hij ingetekend staat op het plan. 
 
Schepen Eddy Verstappen stelt dat dit niet correct is. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft om alle raadsleden een kopie van het bewuste plan te laten bezorgen. 
 
Koen Kerremans informeert verder naar de rest van het plantgoed, waarover schepen Ingeborg Van Hoof sprak. 
Een eik plaatsen op een schuine helling, is geen goed idee! Hij vraagt om hier een deskundige aan het werk te 
zetten of onze eigen medewerkers zo op te leiden dat ze kennis van zaken hebben. Een gewone houtkant kan 
hier volstaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans rondt af door te stellen dat de gemeente intussen 5000 bomen heeft geplant, 
wat geen onaanzienlijk cijfer is. 
 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
8.IV. Interpellatie die kan aanzetten tot een debat omtrent de ontwikkeling en de uitvoering van het 
vooropgestelde 'masterplan' voor het centrum van Berlaar  
 
Zo'n tien jaar geleden was voor het Vlaams Belang een voorstel tot 'verfraaiing van de markt' de insteek tot wat 
uiteindelijk groeide tot de idee dat die 'verfraaiing' veel meer moet zijn dan wat opsmuk, maar ook een beter 
afstemmen van verkeer, wonen, handel en horeca moet impliceren. Op de Markt houdt dat voor het Vlaams 
Belang onder meer in dat de verkeersstroom wordt vereenvoudigd en hertekend.  
De afgelopen jaren hebben alle Berlaarse partijen hun insteek gevonden in dit debat. Naar aanleiding van de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen leidde dat zelfs tot de introductie door het uittredende gemeentebestuur van 
een 'masterplan' voor het centrum van Berlaar. Dit project is intussen door het nieuwe gemeentebestuur 
overgenomen.  
Volgens het gemeentebestuur dient dat 'masterplan' de herinrichting van de Pastorijstraat en de dorpskern te 
omvatten. Voor het Vlaams Belang is die afbakening te eng en moeten daarin minstens ook de straten die op de 
markt uitmonden worden opgenomen (Dorpsstraat, Smidstraat, Legrellestraat, Itegembaan). Alleen dan kan tot 
een verkeersveilig, maar ook visueel sluitend geheel worden gekomen. Dit betekent uiteraard niet dat die straten 
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integraal moeten worden heraangelegd. Zeer waarschijnlijk hebben andere partijen daar nog andere en 
aanvullende ideeën over.  
Zo een 'masterplan' beslaat in z'n uitvoering al snel 2 tot 3 jaar en nog eens zo een termijn in de voorbereiding 
ervan: verzamelen van ideeën, concretiseren ervan, inwinnen van adviezen, opmaken van plannen, ...  
Indien het gemeentebestuur inhoud wil geven aan de nieuw opgerichte commissie Openbare Werken en aan de 
Verkeerscommissie en wil dat dit ingrijpende project een breed draagvlak zal hebben, dan mogen we 
veronderstellen dat alle partijen van de eerste stap in de ontwikkeling van het 'masterplan' tot op het moment dat 
het lintje wordt geknipt, worden betrokken.  
Tenzij het Vlaams Belang het tijdspad dat dit plan zal innemen schromelijk overschat, lijkt september – oktober 
aanstaande ons genoodzaakt de start van die eerste stap.  
Met onderstaande vragen (die politieke, maar ook tijds- en technische aspecten aanhalen) wil onze partij een 
aanzet geven tot een verkennend debat. Dat debat lijkt ons nodig opdat alle partijen een inbreng in het plan 
zouden kunnen hebben en de oppositiepartijen niet stapsgewijs met bevraging en (deel)voorstellen hun kijk op 
het 'masterplan' moeten geven zodra het plan zich ontrolt. Het zou volgens het Vlaams Belang een verkeerde 
keuze zijn de betrokken commissies en de gemeenteraad enkel te kennen wanneer een aspect van uitvoering 
van het 'masterplan' aan de orde is.  
Vragen:  
• Welke prioriteit zal het gemeentebestuur aan dit 'masterplan' geven ?  
• Wordt dit een plan dat deze legislatuur volledig zal gerealiseerd zijn ?  
• Hoe ziet het gemeentebestuur de betrokkenheid van de (oppositie)partijen ?  
 
• Hoe staat het met de renovatie van de Sint-Pieterskerk ? Volgens CD&V moet worden gewacht met de 
uitvoering van het 'masterplan' tot die is afgerond.  
• Zal het plan als een ketting worden gezien waarvan bijvoorbeeld verkeer, mobiliteit, inrichting van de omgeving, 
schakels zijn ? Of worden die aspecten gezien als fasen die niet noodzakelijk samen worden uitgevoerd, maar 
eventueel achtereenvolgens ?  
 
• Welke rol zal het nieuwe mobiliteitsplan in het tot stand komen van het 'masterplan' spelen ? Welke te 
verbreden of te verdiepen aspecten zullen hier van belang zijn ? Hoe staat het met dat mobiliteitsplan ?  
• Welke elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn van invloed op een 'masterplan' voor het 
centrum ? Waar leggen die eventuele beperkingen / grenzen ?  
 
• Is er voor het ontwikkelen van dat plan voldoende expertise in huis ? Wellicht niet en zal beroep worden gedaan 
op externen.  
• Wordt er dan gedacht aan een coördinerend externe of wil de gemeente regisseur op het veld zijn en zal er zelf 
worden gezocht naar expertise voor elk (deel)aspect van het plan: verkeer, mobiliteit, inrichting van de omgeving, 
... ?  
 
Voor het Vlaams Belang is de aanpak van de markt en van het Cardijnplein een prioriteit. Indien het 'masterplan' 
voor het centrum van Berlaar een prioritaire doelstelling van dit gemeentebestuur is, dan moet hieromtrent toch al 
een gevorderde idee en planning bestaan. Er wordt voor alle duidelijkheid niet gevraagd naar het inpassen ervan 
in een concrete meerjarenbeleidsplanning.  
 
 
Burgemeester Walter Horemans is verheugd over deze vragen, die blijk geven van een groot engagement. Dit 
project is eigenlijk al tien jaar geleden begonnen met een beperkte opdracht aan een Berlaars studiebureau voor 
de heraanleg van de kerkomgeving, de Ballaerweg en de riolering tot aan het begin van de Pastorijstraat. 
Intussen is die opdracht uitgebreid, waardoor we moeten nagaan of het contract van destijds nog haalbaar is. Er 
komen immers mobiliteitsaspecten bij; het gaat inmiddels om de heraanleg van het hele marktplein; de nieuwe 
school speelt er een rol in. Uit vergaderingen met Pidpa is ook gebleken dat we voor de vernieuwing van de 
riolering niet zullen kunnen wachten op subsidiëring, want dan komt de timing voor de Pastorijstraat in het 
gedrang. De school moet immers kunnen openen in september 2015. De rest van het project zal in fasen 
uitgevoerd worden. Er moeten nog heel veel zaken worden besproken, niet alleen met het politieke niveau, maar 
ook met de bevolking. Een dorpskernvernieuwing beroert immers de hele gemeenschap en dat vraagt een 
uitgebreide studie en een degelijk onderzoek. We moeten nu eerst de rekening en het meerjarenplan afwachten 
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om te kijken wat onze marges zijn, maar we kunnen wel al een eerste inschatting maken op basis van onze 
ervaring met de heraanleg van de stationsomgeving. Fase 1 betreft dus de Pastorijstraat en de Ballaerweg, 
omdat de riolering daar in de knoei zit, maar voor de rest is het nog even afwachten. De volgende weken moet de 
beslissing worden genomen of we verder gaan met het huidige studiebureau of we opnieuw de markt opgaan met 
een nieuwe aanbesteding. Daarna zullen de raadsleden hier stap voor stap bij betrokken worden. De commissie 
openbare werken en de verkeerscommissie zijn daar de ideale fora voor. Op de renovatie van de kerk zullen we 
ook niet kunnen wachten. Het is nog niet mogelijk om hier een timing op te plakken. De kerk hoort er uiteraard bij; 
een dorpskernvernieuwing zonder de renovatie van de kerk is niet mogelijk, maar we zijn hier afhankelijk van de 
timing van Vlaanderen. 
 
Dirk Aras vraagt naar de stand van zaken over het mobiliteitsplan en het structuurplan. Daarin zijn bepalingen 
opgenomen waaraan de gemeente zich moet houden. Maar welk statuut heeft het mobiliteitsplan inmiddels? 
Welke passages ervan zijn bindend in dit project? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verdieping en verbreding van het mobiliteitsplan volop bezig is. 
Het wordt de komende maanden gefinaliseerd. In het structuurplan is opgenomen dat we de opdracht idealiter 
moeten uitbreiden naar het hele marktplein of tenminste het kruispunt aan de Itegembaan. Het bestuur wil het 
geheel aanpakken. Ook de groene dries, het verderzetten van de bomenrij, het verbreden van voetpaden ten 
gunste van de horeca, … zijn allemaal zaken die we zullen bekijken. 
 
Dirk Aras peilt naar de timing van het mobiliteitsplan. Het neemt allemaal veel tijd in beslag. 
 
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat. Igemo is het plan voor de gemeente aan het uitwerken. De 
voorbereiding is volledig klaar; het moet nu worden uitgeschreven. Op 29 april is hierover een vergadering 
gepland. 
 
Dirk Aras concludeert dat de betrokkenheid van de politieke partijen dus gegarandeerd wordt. Hij verwijst naar de 
heraanleg van de kern van een gemeente in de buurt, waar situaties zijn ontstaan die in Berlaar vermeden 
moeten worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het is essentieel om voldoende draagvlak te creëren bij alle 
betrokkenen. 
 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
8.V. Gevaarlijke situaties en opmerkingen Stationsplein en omgeving 
 
1. Kleur fietspad op het plein : het is zeer verwarrend dat het fietspad op het plein niet van een andere kleur is, 
maar gewoon dezelfde stenen in een ander motief gelegd. Dit terwijl de fietspaden die er op aansluiten wél een 
rode kleur hebben… Vooral langs de Stationsstraat, achter de frituur is dit een groot probleem.  
2. Het kruispunt Stationsstraat – Molenlei : als men met de auto vanuit de Molenlei de Stationsstraat opdraait, 
heeft men praktisch geen zicht op de fietsers die vanuit het dorp naar het station rijden.  
3. Als men met de auto van de parking van de Tecno komt, heeft men totaal géén zicht op het verkeer dat van 
rechts komt. De stationsstraat maakt een inspringing ter hoogte van de krantenwinkel, zodoende dat het verkeer 
dat van het station komt, onzichtbaar wordt achter de geparkeerde wagens.  
4. Bij het aanleggen van het Stationsplein, werd de frituur volledig ingepakt door een houten constructie omdat 
het dan beter past in het geheel. 10 meter verder echter staat daar een hoogspanningscabine van de NMBS, die 
zeker niet in het geheel past. Kan daar niets aan gedaan worden? (een haag er rond of zo?) 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de discussie over het fietspad ook in de verkeerscommissie is 
gevoerd. Er is toen gekozen – onder stimulans van het architectenbureau – om dit in eenzelfde materiaal uit te 
voeren wegens esthetische redenen. Als het niet duidelijk genoeg zou zijn dat het om een fietspad gaat, dan kan 
het nog geaccentueerd worden met klinknagels. Die liggen er nu nog niet, omdat we even willen afwachten of de 
fiets-o-strade meer duidelijkheid zal brengen. Dat dossier is nu volop aan het lopen, zodat we over twee à drie 
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jaar een fiets-o-strade zullen hebben. Eigenlijk gaat het op dit ogenblik ook nog niet om een echt fietspad. Het is 
een open plein, waar toevallig een strook is die als fietspad kan dienen, maar men mag overal fietsen. Indien er 
zich aanpassingen zouden opdringen, kunnen we die nog uitvoeren. We zouden bijvoorbeeld beugels kunnen 
plaatsen aan de frituur, maar voorlopig wachten we op de fiets-o-strade. Wat het kruispunt Stationsstraat – 
Molenlei betreft, gingen we ervan uit dat de situatie inmiddels verbeterd was door het parkeerverbod. De 
zichtbaarheid vanuit de Molenlei is hierdoor toegenomen. Dit punt zal alleszins meegenomen worden naar het 
volgende politiecollege, evenals de vraag over de parking van de Tecno.  
 
Koen Kerremans merkt op dat het inderdaad zo is dat een chauffeur vanuit de Molenlei de auto’s pas laat ziet 
aankomen. Zeker bij hoge snelheden levert dit gevaarlijke situaties op. 
 
Burgemeester Walter Horemans zal dit aankaarten op het politiecollege. Wat de hoogspanningscabine betreft, 
zijn er besprekingen gevoerd met NMBS. Het was oorspronkelijk de bedoeling om hier een haag rond te zetten, 
maar dat is geweigerd door NMBS. Ook een vlechtmat met stenen was praktisch niet haalbaar wegens 
stabiliteitsredenen. Daarom werd er beslist om de cabine te schilderen. De eerste laag is gelegd; de tweede laag 
zou nog een beter effect moeten opleveren. 
 
 
8.VI. Stand van zaken van het restauratiedossier van de St Pieterskerk 
 
Schepen Stefaan Lambrechts geeft aan dat er drie belangrijke momenten zijn in het verloop van dit dossier. In 
januari-februari hebben de gemeente en Infrabo een overleg gehad met Ruimte en Erfgoed in Antwerpen.  Hierin 
kwam een technisch luik aan bod, voornamelijk over inhoudelijke aanpassingen in het dossier, wat uitgevoerd is 
door Infrabo. Daarnaast kregen we daar ook goed nieuws. Het dossier is ooit gestart als één restauratiedossier, 
maar is door gewijzigde regelgeving (namelijk een maximum van één miljoen euro per dossier) gesplitst in twee 
dossiers, namelijk enerzijds de toren en anderzijds het andere gedeelte. Dat zou betekend hebben dat de 
stellingen eerst geplaatst zouden worden voor de toren, daarna afgebroken zouden worden en dan opnieuw 
geplaatst voor de rest. Maar intussen is het maximum bedrag per dossier opnieuw gewijzigd naar twee miljoen 
euro, zodat we van twee dossiers opnieuw één dossier hebben kunnen maken. Verder is er tijdens het overleg 
een interessant gesprek gevoerd over het verdere verloop van het dossier, namelijk over de elementen die onze 
kans op een snellere subsidiëring kunnen vergroten. Bijvoorbeeld de herinrichting van de omgeving, de nieuwe 
school, het dubbel gebruik van de kerk, … al deze zaken kunnen we gebruiken bij de dossieropbouw. Het overleg 
heeft geresulteerd in een concrete afspraak over de deadline waarop het dossier klaar zou zijn bij Infrabo. Dat 
was eind februari. Het dossier is daarop door ons bezorgd aan Erfgoed; dat is zo’n vijf weken geleden gebeurd. 
Erfgoed heeft zes weken tijd nodig om een preadvies te formuleren. Infrabo kan het dossier dan aanpassen aan 
de opmerkingen, waarna er een definitief advies komt en het dossier kan worden overgemaakt aan Vlaanderen. 
We volgen de zaken op de voet op. Intussen is er ook een overleg geweest met de kerkfabriek, zodat zij ook op 
de hoogte zijn van het verloop van het dossier. Een volgende vergadering is gepland in mei/juni, zodra het 
definitieve dossier voor Vlaanderen klaar is. 
 
Jef Daems wil weten of Stefaan Lambrechts de schepen is die dit dossier opvolgt. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts beaamt dit. Hij voegt nog toe dat er ook nog een asbestonderzoek op het 
programma staat, waarvoor we eventueel ook nog subsidies zouden kunnen krijgen. De planning van het 
volledige restauratiedossier staat nog niet vast. Het ministerie geeft hierover voorlopig nog geen duidelijke 
informatie. 
 
Jef Daems vraagt of het concert van het leger nog zal doorgaan. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dit. In het voorjaar van 2014 staat dit op het programma. Hij vat samen 
dat het goede nieuws is dat er van twee dossiers opnieuw één is gemaakt, waardoor er veel minder lang 
stellingen rond de kerk zullen staan, en dat de gemeente samen met de kerkfabrieken een structureel overleg 
heeft opgestart rond financiën, meerjarenplannen en de toekomst van alle kerken in Berlaar. 
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8.VII. Defibrillator 
 
Is het mogelijk om in samenwerking met de afdeling van het Rode Kruis om een vormingsavond over de werking 
van de defibrillator te organiseren.  
De basiskennis van eerste hulp en de werking van de defibrillator kan levens redden.  
De coördinatie zou door de schepen van Sport kunnen gebeuren voor :  
- De laatste jaarstudenten (6de leerjaar),  
- De verantwoordelijke van de sportclubs en de jeugdbewegingen,  
- Iedereen die interesse heeft, kan hieraan deelnemen.  
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er twee AED-toestellen in Berlaar zijn, eentje binnen in de sporthal en 
eentje aan de buitenkant van het politiebureau. Bij de levering van het toestel in de sporthal, zo’n vijf jaar 
geleden, heeft de leverancier een opleiding gegeven aan de gebruikers van de sporthal. De interesse toen was 
eerder mager. Het is nu inderdaad nuttig om deze opleiding opnieuw te organiseren in samenwerking met het 
Rode Kruis. Indien er veel interesse is, wil het Rode Kruis dit zelfs spreiden op jaarbasis. Maar zo’n toestel is 
alleen handig wanneer het binnen een tijdspanne van twee minuten op de patiënt kan worden gebruikt. Er 
zouden dus eigenlijk meer toestellen aangekocht moeten worden en gespreid over het grondgebied ter 
beschikking worden gesteld, liefst aan een publiek toegankelijk openbaar gebouw. Dit zal samen met het Rode 
Kruis worden bekeken. De kostprijs per toestel varieert tussen 1.500 en 3.000 euro. 
 
John Steurs vraagt of het dan niet aangewezen is om het toestel van het politiekantoor naar de sportschuur te 
verhuizen. 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat dit toestel van de politiezone zelf is en dat het beter is wanneer de gemeente 
een extra toestel aankoopt. Hij voegt toe dat de cursus kan worden opengetrokken naar iedereen.  
 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er ook vanuit de provincie interesse is in de AED-toestellen. 
Misschien is een samenaankoop een goede piste. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof suggereert om de cursus niet te beperken tot het gebruik van de defibrillator, maar 
uit te breiden met reanimatietechnieken en EHBO. 
 
Burgemeester Walter Horemans meldt nog dat er ook een AED-toestel aanwezig is in alle politiecombi’s. 
Wanneer er een politie-interventie is, waar ook in Berlaar, is er steeds een defibrillator beschikbaar. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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