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FAES, schepenen 
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BOEKAERTS, Lies CEULEMANS, Lieve LUYTEN, Gaby VERVOORT, Christiane DOCX,  Willy 
BEECKMAN, Willy BEULLENS, Guy STAES en Lydia VERCAMMEN, raadsleden 
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Verontschuldigd: Stefaan Lambrechts, schepen 
 
De voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur. 
 

OPENBARE ZITTING 
 
Volgens artikel 29 van het gemeentedecreet, verzoekt de voorzitter om volgend punt bij hoogdringendheid toe te 
voegen aan de agenda en te behandelen omdat het openbaar onderzoek in het desbetreffende dossier op 
donderdag afsluit : 
 
6. Motie van de gemeenteraad van de Berlaar gericht tegen het aanleggen van een verharding op de dijk van de 
Grote Nete tussen herberg De Boekt en Hullebrug 
 
De gemeenteraad stemt hiermee eenparig in. 
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1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 december 2011. 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 20 december 2011 wordt het verslag mits 
onderstaande opmerking eenparig goedgekeurd. 
 
Koen Kerremans vraagt om het verslag van de vorige gemeenteraad aan te passen op pagina 35 onder punt 9 
waar het zijn eigen opmerking betreft. Deze wordt aangepast in de zin dat er door de milieuraad van 6 december 
2011 geen advies werd geformuleerd 
 
2. OCMW – kennisname budget dj. 2012. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de 
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, na wijzigingen; 
 
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 20 juni 2001 houdende de modellen waarin de financiële nota’s worden 
opgemaakt; 
 
Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008 inzonderheid art. 149 tot en met 159; 
 
Gelet op de rondzendbrief BB-2011/03 d.d. 15 juli 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen – Financiën & Personeel houdende de instructies voor het opstellen van de 
budgetten 2012 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op de beslissing d.d. 19 december 2011 van de raad van het OCMW waarbij het budget 2012 goedgekeurd 
werd; 
 
Gelet op het visum nr. 2012/1 van de gemeenteontvanger Mai Vermeiren d.d. 17 januari 2012; 
 
Gelet op het voorgelegde budget; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Enig artikel. 
Neemt kennis van het budget 2012 van het OCMW. 
 
3. Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de 
verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aanslagjaren 2012 en 
2013. 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij 
decreet van 20 april 1994, inzonderheid op artikel 15;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement 
inzake afvalvoorkoming en –beheer, afgekort VLAREA; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse regering van 28 januari 
2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling van Bedrijfsafval van Kleine 
Ondernemingen;  
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening d.d.  21 april 2009 (punt 4) houdende de Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening en haar bijlagen, verder afgekort tot APB; 
 
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM);  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 15 juni 2004 (punt 15) tot invoering van een inzamelsysteem 
voor restafval volgens de DIFTAR-principes;  
 
Overwegende dat het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval huis-aan-huis 
wordt ingezameld door middel van een inzamelcontainer; dat deze inzamelcontainer ter beschikking wordt 
gesteld van een particulier huishouden en/of een andere gemachtigde gebruiker op basis van hetzij een 
inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister hetzij een machtiging van de gemeente;  
 
Overwegende dat een inzamelcontainer voorzien is van een identificatiechip waardoor zowel de identiteit van de 
aanbieder, het aantal aanbiedingen als de aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem kan 
worden geregistreerd; dat voor de vaststelling van de hoeveelheid afval gebruik wordt gemaakt van een geijkt 
weegsysteem;  
 
Overwegende dat particuliere huishoudens en/of andere gemachtigde gebruikers kunnen verplicht worden of de 
toelating kunnen krijgen voor de aanbieding van het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval gebruik te maken van een collectief inzamelsysteem; 
 
Overwegende dat, indien aansluitpunten tijdelijk onbereikbaar zijn ingevolge infrastructuur- of andere werken, 
particuliere huishoudens en/of andere gemachtigde gebruikers die aldaar gevestigd zijn, door de gemeentelijke 
overheid kunnen verplicht worden voor de aanbieding van het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een tijdelijk collectief inzamelsysteem; 
 
Overwegende dat aan de gerechtigde gebruiker van een collectief inzamelsysteem een aanmeldkaart ter 
beschikking wordt gesteld, waarmede zowel de identiteit van de aanbieder als het aantal aanbiedingen en/of de 
aangeboden hoeveelheid afval via een geautomatiseerd systeem kan worden geregistreerd;  
 
Overwegende dat op bepaalde tijdstippen en wijze, plastiek flessen en flacons, metalen verpakking en 
drankkartons (PMD) selectief huis-aan-huis wordt ingezameld door middel van een goedgekeurd recipiënt; 
 
Overwegende dat de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen in opdracht 
van de gemeente gerecycleerd, nuttig toegepast of verwerkt worden; 
 
Overwegende dat de kosten voor inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en ververwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de instandhouding van de gemeentelijke dienstverlening inzake hergebruik, recyclage, nuttige 
toepassing en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen een 
gedifferentieerde contantbelasting noodzaakt; 
 
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat het principe “de 
vervuiler betaalt” toe te passen; 
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Overwegende dat het deel van de kosten dat middels deze gedifferentieerde contantbelasting wordt 
doorgerekend aan de aanbieder van afvalstoffen, afhankelijk is van de plaats die de methode van afvalbeheer 
inneemt in de afvalbeheershiërarchie: 1) afvalpreventie en hergebruik, 2) selectieve inzameling, 3) inzameling 
van restafval; 
 
Overwegende dat het, in toepassing van het principe "de vervuiler betaalt", aangewezen is de toewijsbare kosten 
voor verwerking per kg door te rekenen vermeerderd met de toewijsbare kosten voor de inzameling afhankelijk 
van het aangeboden volume; 
 
Overwegende dat, in afwachting van een gewichtsregistratie bij de collectieve systemen, de verwerkingskosten 
volgens het volume van de lade van het collectief systeem worden aangerekend in functie van de gemiddelde 
dichtheid van het aangeboden restafval; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om in uitzonderlijke situaties, wanneer de ter beschikking gestelde 
inzamelcontainer niet volstaat om het geproduceerde restafval aan te bieden, aanvullend te voorzien in een 
bijkomend recipiënt (de piekzak) die toelaat het restafval dat niet in de inzamelcontainer kan aangeboden worden 
bijkomend aan te bieden bij de reguliere inzameling; 
 
Overwegende dat, gelet op het volume en het maximaal toegelaten gewicht van 15 kg voor deze piekzak, op de 
bijkomende ophaalkosten en op het uitzonderlijk karakter van de piekzak, een relatief hoog tarief verantwoord is; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om in uitzonderlijke situaties, wanneer de ter beschikking gestelde 
inzamelcontainer niet volstaat om het geproduceerde restafval aan te bieden, de gebruikers van een 
inzamelcontainer toe te staan om hun afval in een ondergronds collectief systeem te deponeren; 
 
Overwegende dat het gebruik van een ondergronds collectief systeem door een houder van een 
inzamelcontainer, een extra service is, is een relatief hoog tarief per aangeboden volume verantwoord. Een 
speciaal betaalmiddel (IVAREM-betaalkaart) kan hiervoor verkocht worden door de gemeente; 
 
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente bij evenementen e.d. tijdelijk containers voor restafval ter 
beschikking stelt van de inrichters zodat zij hun restafval kunnen aanbieden langs het reguliere gemeentelijk 
inzamelcircuit; 
Gelet op de regelgeving van het ijkwezen die minima oplegt in functie van de gebruikte weegeenheid, 
respectievelijk 5 maal de weegeenheid (5 maal 0,5 kg voor tweewielcontainers) en 10 maal de weegeenheid (10 
maal 5 kg voor vierwielcontainers); 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 mei 2011 (punt 17) houdende de vigerende contantbelasting op de inzameling, 
het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 

BESLUIT met 14  ja-stemmen tegen 3  neen-stemmen bij 3 onthoudingen 
 

Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Liesbeth Ceulemans, Koen Kerremans, Lydia 
Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, Eddy Verstappen, 
Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
Neen-stemmen: Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
Onthoudingen: Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten 
 
Dirk Aras vraagt waarom het tarief voor een 60 literzak €0,25 bedraagt, terwijl dat voor een zak die dubbel zo 
groot is maar €0,16 is. 
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Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het tarief van €0,16 precies de kostprijs van een 120 literzak omvat en 
dat dit tarief alleen geldt voor scholen. 
 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN  

Artikel 1. Toepassingsgebied 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan : “afvalstoffen 
die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 
worden, zoals gedefinieerd in artikel 3 §2, 1° van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het 
beheer van afvalstoffen”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen verstaan: 
“bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen, d.i. 
afvalstoffen die ontstaan ten gevolgen van activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking 
van een particuliere huishouding”, zoals gedefinieerd in artikel 1.1.1. van het besluit van de Vlaamse regering van 
5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en – beheer”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: “alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die in de voorgeschreven recipiënt voor de inzameling van 
huisvuil gedeponeerd worden, met uitzondering van afvalstoffen die selectief worden ingezameld”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder plastiek flessen en flacons, metalen verpakking 
en drankkartons, hierna PMD-afval genoemd, verstaan: “alle verpakkingsafval van verbruikbare producten 
bestemd voor de normale werking van de huishoudens en vergelijkbare bedrijfsactiviteiten dat beantwoordt aan 
de volgende modaliteiten: ‘PE en PET plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (ook spuitbussen van 
voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen) en 
drankkartons, met uitzondering van verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben en verpakkingen 
van meer dan 8 liter”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder inzamelcontainer verstaan: “de aan een aansluitpunt 
ter beschikking gestelde en verplicht te gebruiken recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare 
restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval”.  
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder collectief inzamelsysteem verstaan: “het voorziene 
ondergrondse of bovengrondse brengsysteem dat door meerdere aansluitpunten verplicht wordt gebruikt voor de 
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafva of PMD”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder tijdelijk collectief inzamelsysteem verstaan: “het  
voorziene bovengrondse brengsysteem dat  ingevolge tijdelijke onbereikbaarheid door infrastructuur- of andere 
werken aan straten, wegen en/of pleinen, door  één of meerdere aansluitpunten verplicht wordt gebruikt voor de 
inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of PMD”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder collectief pieksysteem verstaan: “een ondergronds 
of bovengronds brengsysteem dat, ingevolgde unieke en bijzondere omstandigheden, aanvullend kan gebruikt 
worden door aansluitingspunten om hun huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het met huishoudelijke 
afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval eerder aan te bieden dan de volgende reguliere inzameling”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder piekzak verstaan: “een recipiënt, zijnde een 
plastieken afvalzak met een inhoudsvermogen van 60 liter, dat door particuliere huishoudens en/of andere 
gemachtigde gebruikers, aanvullend met de aanbieding van de inzamelcontainer(s), wordt gebruikt voor de 
aanbieding van het huisvuil of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, indien ingevolge 
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unieke en bijzondere omstandigheden de ter beschikking gestelde inzamelcontainer niet volstaat voor het 
aanbieden van de voormelde huishoudelijke restafvalstoffen”.  
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder aansluitpunt verstaan: “ 1) iedere entiteit (gebouw, 
infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier 
huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de 
gemeente zowel huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, grofvuil, PMD-afval 
als groenafval, ter inzameling kan aanbieden, 2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het 
grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis 
een machtiging van de gemeente zowel huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval, grofvuil als groenafval, ter inzameling kan aanbieden en 3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of 
domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, een school, een 
vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugdraad gevestigd is, die op basis een 
machtiging van de gemeente zowel de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil als 
het snoeiafval, ter inzameling kan aanbieden”.  
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder containerhouder verstaan: “ieder particulier 
huishouden en/of andere gemachtigde gebruiker die op basis van ofwel inschrijving in het bevolkingsregister of 
vreemdelingenregister ofwel een machtiging van de gemeente, beschikt over een inzamelcontainer voor de 
aanbieding van huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. De machtiging wordt 
uitsluitend verleend aan 1) een particulier huishouden, gevestigd in een entiteit met woonfunctie op het 
grondgebied van de gemeente, doch zonder dat zij die deel uitmaken van dit particulier huishouden ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente en 2) een instelling van openbaar nut, 
een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke jeugd-, cultuur-, senioren-, sport- of 
milieuraad gevestigd in een entiteit op het grondgebied van de gemeente”.  
 
Een tijdelijke containerhouder is een inrichter van evenementen e.d. aan wie tijdelijk een container wordt ter 
beschikking gesteld voor het aanbieden van het restafval dat op het evenement ontstaat. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder huishouden verstaan: “alle personen die gewoonlijk 
eenzelfde woning betrekken en er samen leven.  Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk 
alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn.” 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder  collectief  huishouden verstaan: “religieuze 
gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. In 
collectieve huishoudens is er geen referentiepersoon.”  
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder aanmeldkaart verstaan: “een digitale kaart die ter 
beschikking wordt gesteld van een aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een collectief 
inzamelsysteem”. 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder ‘piekkaart’ verstaan: “een digitale kaart die verkocht 
wordt aan een aansluitpunt of containerhouder en die toegang verleend tot een collectief pieksysteem.’ 
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder aanbieder verstaan: “ieder particulier huishouden 
en/of andere gemachtigde gebruiker die op basis van ofwel inschrijving in het bevolkingsregister of 
vreemdelingenregister van de gemeente ofwel een machtiging van de gemeente over de mogelijkheid beschikt 
om grofvuil ter inzameling aan te bieden”.  
 
Voor de toepassing van deze contantbelasting wordt onder DIFTAR-rekening verstaan: “een door de gemeente 
geopende rekening bij een financiële instelling waarop de provisies van de containerhouders en houders van een 
aanmeldkaart worden gestort en de financiële verrichtingen in toepassing van deze contantbelasting(en) worden 
uitgevoerd.  
 
Artikel 2.  Voorwerp 
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Vanaf 1 februari 2012 wordt het raadsbesluit d.d. 17 mei 2011 (punt 17) opgeheven. 
Met ingang van 1 februari 2012 en voor een termijn eindigend op 31 december 2013 wordt een gedifferentieerde 
contantbelasting gevestigd op : 
a) de inzameling en verwerking van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval; 
b) de inzameling en recyclage van plastiek flessen en flacons, metalen verpakking en drankkartons (PMD); 
 
HOOFDSTUK 2: DE INZAMELING EN VERWERKING VAN HUISVUIL EN DE VERGELIJKBARE 
RESTFRACTIE VAN HET VERGELIJKBAAR BEDRIJFSAFVAL  
 
Artikel 3. 
Voor huishoudens en gelijkgestelde zijn er drie types inzamelcontainer mogelijk: 40 liter, 140 liter en 240 liter. 
Standaard wordt er 1 container per aansluitpunt voorzien. 
Afwijkingen zijn mogelijk onder volgende voorwaarden: 
 

- Verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, kerkfabrieken,… krijgen meerdere containers na goedkeuring 
door de gemeente. 

- Particulieren (huishoudens) kunnen enkel meerdere 40 liter containers of meerdere 240 liter containers 
krijgen. 

o Meerdere 40 liter containers worden automatisch toegekend tot een maximum van 3 
containers. Hogere aantallen worden pas toegekend na goedkeuring door de gemeente. 

o In volgende gevallen heeft een huishouden recht op een of meerdere 40 liter containers: 
� Appartement of studio zonder mogelijke berging 
� Aaneensluitende bebouwing zonder mogelijke berging 
� Serviceflats 
� Bejaardenwoning zonder berging 
� Woningen verder dan 50 meter gelegen van een baan die bediend wordt tijdens de 

reguliere inzameling 
o In volgende gevallen heeft een huishouden recht op een of meerdere 240 liter containers: 

� Gezinnen met 5 of meer gezinsleden 
� Wegens medische redenen  en met bewijs via attest van mutualiteit of doktersafschrift 
� Onthaalouders mits ze een attest van Kind & Gezin of de gemeente kunnen 

voorleggen 
� Wegens andere redenen enkel na goedkeuring door de gemeente 

 
Het bedrag van de contantbelasting voor de inzameling en verwerking van huisvuil en de vergelijkbare restfractie 
van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt als volgt vastgesteld:  
 
• In hoofde van een containerhouder voor de aanbieding en lediging van inzamelcontainers:  

- 0,17 EURO per kg voor de verwerkingskosten met een minimum van 2,5 kg voor een tweewielcontainer 
en een minimum van 50 kg voor een vierwielcontainer. 

 
vermeerderd met:  
- 0,37 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 40 liter voor de 

inzamelkosten  
- 0,95 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 140 liter  voor de 

inzamelkosten  
- 1,52 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 240 liter voor de 

inzamelkosten  
- 2,20 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 360 liter voor de 

inzamelkosten  
- 4,72 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 770 liter voor de 

inzamelkosten 
- 6,61 EURO per aanbieding voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 1.100 liter voor 

de inzamelkosten. 
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• Aan een tijdelijke containerhouder wordt bijkomend aan deze kosten voor verwerking en inzameling 10,00 
EURO aangerekend per terbeschikkingstelling van een container  

 
vermeerderd met: 
- 0,40 EURO per begonnen kalenderweek voor een 240 liter container 
- 0,60 EURO per begonnen kalenderweek voor een 360 liter container 
- 0,80 EURO per begonnen kalenderweek voor een 770 liter container 
- 1,00 EURO per begonnen kalenderweek voor een 1.100 liter container. 

 
• In hoofde van de houder van een aanmeldkaart voor het gebruik van een collectief inzamelsysteem:  

- 0,69 EURO per aanbieding in een lade met een inhoudsvermogen van 20 liter voor de inzamel- en 
verwerkingskosten.  

- 2,07 EURO per aanbieding in een lade met een inhoudsvermogen van 60 liter voor de inzamel- en 
verwerkingskosten.  

 
• In hoofde van gebruiker van een collectief piek-inzamelsysteem:  

- 1,05 EURO per aanbieding in een lade met een inhoudsvermogen van 20 liter voor de inzamel- en 
verwerkingskosten.  

- 3,15 EURO per aanbieding in een lade met een inhoudsvermogen van 60 liter voor de inzamel- en 
verwerkingskosten.  

 
• In hoofde van de persoon die zich de voorgeschreven piekzak aanschaft: 3,00 EURO per stuk voor de 

verwerkingskosten tot maximaal 15 kg en voor de inzamelkosten.  
 

• In hoofde van een persoon die een collectief piek- inzamelsysteem wil gebruiken en hiervoor een IVAREM-
betaalkaart aankoopt: 12  EURO,  20 EURO of 40 EURO per kaart al naar gelang het gewenste bedrag. Bij 
het gebruik van deze IVAREM betaalkaart, zullen bovenstaande tarieven aangerekend worden in functie van 
het gekozen volume 

 

• In hoofde van een persoon die een collectief piek- inzamelsysteem wil gebruiken en hiervoor een vaste 
piekbadge aankoopt: € 10,75 per stuk. Bij het gebruik van deze vaste piekbadge, zullen bovenstaande 
tarieven aangerekend worden in functie van het gekozen volume.  

 
Artikel 4. 
Iedere containerhouder of houder van een aanmeldkaart ontvangt na terbeschikkingstelling van de 
inzamelcontainer of aanmeldkaart, van de gemeente een betalingsuitnodiging tot storting van een provisie van 
30,00 EURO op een DIFTAR-rekening. De containerhouder of houder van een aanmeldkaart stort dit bedrag 
binnen een termijn van twee weken vanaf ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde 
rekeningnummer 
 
Artikel 5. 
Bij aanbieding van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval wordt de 
contantbelasting, dewelke de containerhouder of houder van een aanmeldkaart op grond van dit besluit 
verschuldigd is, in mindering gebracht van de provisie op de DIFTAR-rekening.   
 
Artikel 6. 
Wanneer het bedrag op de DIFTAR-rekening minder bedraagt dan 10,00 EUR, ontvangt de containerhouder of 
houder van een aanmeldkaart van de gemeente een betalingsuitnodiging tot aanzuivering van zijn provisie met 
een bedrag dat ongeveer overeenstemt met het berekend jaarlijks totaalbedrag der contantbelastingen dat de 
containerhouder of houder van een aanmeldkaart verschuldigd zal zijn aan de gemeente met een maximum 
evenwel van 60 EUR. De containerhouder of houder van een aanmeldkaart stort dit bedrag binnen een termijn 
van twee weken vanaf de ontvangst van de betalingsuitnodiging op het vermelde rekeningnummer. Het maximum 
bedrag van 60 EUR kan vermeerderd worden met een eventueel negatief saldo van de DIFTAR-provisierekening. 
 
Artikel 7. 
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De ter beschikking gestelde container kan door de containerhouder éénmaal gratis worden ingeruild voor een 
inzamelcontainer met een ander inhoudsvermogen. Voor later wissels betaalt de containerhouder een 
contantbelasting van 11,30 EURO per wissel. Dit bedrag wordt door de gemeente in mindering gebracht van de 
provisie op de DIFTAR-rekening. 
 
Artikel 8. 
Bij verlies, beschadiging of vernietiging van de inzamelcontainer en/of de chip wordt voor de vervanging van de 
inzamelcontainer en/of chip aan de containerhouder een contantbelasting aangerekend van:  
- 21,00 EURO voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 40 liter zonder chip;  
- 21,00 EURO voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 140 liter zonder chip;  
- 28,00 EURO voor een inzamelcontainer met een inhoudsvermogen van 240 liter zonder chip; 
- 3,00 EURO voor een identificatiechip + behuizing. 
 
Bovenvermelde bedragen worden vermeerderd met 11,30 EURO voor de levering van de container en/of chip. 
Dit bedrag wordt door de gemeente in mindering gebracht van de provisie op de DIFTAR-rekening. 
Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs kan leveren dat het verlies of 
de beschadiging van de inzamelcontainer en /of chip niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige 
nalatigheid van de containerhouder.  
 
Artikel 9. 
Bij verlies, beschadiging of vernietiging van een aanmeldkaart wordt voor de vervanging ervan een 
contantbelasting aangerekend van 11,30 EURO.  
Dit bedrag wordt door de gemeente in mindering gebracht van de provisie op de DIFTAR-rekening. 
Deze contantbelasting is niet verschuldigd wanneer de houder van de aanmeldkaart het bewijs kan leveren dat 
het verlies, de beschadiging of de vernietiging van de aanmeldkaart niet werd veroorzaakt door of het resultaat is 
van enige nalatigheid van zijnentwege. 
 
Artikel 10. 
Voor het aanbrengen van een slot op de inzamelcontainer, betaalt de containerhouder een contantbelasting van 
39,50 EURO per slot. Voor het verwijderen van een slot op de inzamelcontainer, betaalt de containerhouder een 
contantbelasting van 15,00 EUR.  
Dit bedrag wordt door de gemeente in mindering gebracht van de provisie op de DIFTARrekening 
 
Artikel 11. 
Indien de containerhouder of houder van een aanmeldkaart niet langer voldoet aan de definitie van een 
aansluitpunt en bijgevolg geen gebruik meer kan maken van de dienstverlening inzake het inzamelen en 
verwerken van het huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil en het 
snoeiafval, ontvangt hij een terugstorting van resterend provisiebedrag.  
 
Artikel 12. 
De contantbelasting voor de piekzak, de IVAREM-betaalkaarten of de vaste piekbadge is verschuldigd bij de 
aankoop. 
De piekzak is uitsluitend per stuk te verkrijgen.  
 
HOOFDSTUK 3: DE INZAMELING EN RECYCLAGE VAN PLASTIEK FLESSEN EN FLACONS, METALEN 
VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS (PMD) 
 
Artikel 13. 
De contantbelasting voor de inzameling en recyclage van plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons, afgekort PMD, wordt als volgt vastgelegd: 

- € 0,25 per PMD-zak met een inhoudsvermogen van 60 liter 
- € 0,16 per PMD-zak voor scholen met een inhoudsvermogen van 120 liter 

Of 
- € 0,08 per aanbieding in een collectief inzamelsysteem in een lade met een inhoudsvermogen van  20 

liter 
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- € 0,10 per aanbieding in een collectief inzamelsysteem in een lade met een inhoudsvermogen van 25 
liter 

- € 0,25 per aanbieding in een collectief inzamelsysteem in een lade met een inhoudsvermogen van 60 
liter 

 
Artikel 14. 
De contantbelasting is verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de dienstverlening inzake het huis-aan-
huis inzamelen van PMD of de inzameling via een collectief inzamelsysteem.  
 
Artikel 15. 

De contantbelasting is verschuldigd bij aankoop van de voorgeschreven recipiënten voor het huis-aan-huis 
inzamelen van PMD. Deze recipiënten zijn uitsluitend te verkrijgen in voorverpakte hoeveelheden van 10 of 25 
stuks, naargelang de beschikbaarheid. 
 
HOOFDSTUK 4: SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 16. 
De vestiging en invordering van de belastingen evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.  
 
Artikel 17. 
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. 
 
Artikel 18. 
Dit reglement wordt aan de gouverneur van de Provincie Antwerpen toegezonden. Een eensluidend afschrift van 
dit besluit wordt eveneens ter kennisgeving toegezonden aan de OVAM, het Bestuur Milieuinspectie (LNE) en de 
intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM). 
 
4. Bijkomende punten 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 

AGENDA GEPLAATST DOOR: 

 
Raadsleden Lieve Luyten, Jef Daems, Christiane Docx, Dirk Aras, Gaby Vervoort en Willy Beeckman: 
 
4. I. Bouwplannen St.-Augustinusrusthuis / Afbraak Dolhuis 
 
 

 

 
‘t Dolhuis vzw 

Vereniging zonder winstoogmerk 
Legrellestraat 39       2590 Berlaar 

ondernemingsnummer  452875578 
 
 
Geachte burgemeester Walter Horemans, 
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Geachte leden van het Berlaarse Schepencollege, 
 
Sedert 15 december 2010 kennen we ‘het verdict’ over het Dolhuis. Rampzalig nieuws omdat in 2013 het Dolhuis 
tegen de vlakte zou gaan… Iedereen die min of meer betrokken is met het Dolhuis reageerde geschokt op dit 
nieuws. Onmiddellijk lichtten wij toen het Berlaarse gemeentebestuur in op zoek naar steun ! 
 
De waarde van het Dolhuis is ontegensprekelijk groot voor Berlaar. Er zijn in onze gemeente weinig alternatieven 
om kleine culturele activiteiten te organiseren in zulk prachtig ‘decor’ ! 
 
Natuurlijk zijn wij niet tegen een uitbreiding van het rusthuis. We beseffen wel degelijk dat daar nood aan is in 
Berlaar, maar wij zijn van mening dat er ook alternatieven mogelijk zijn, waarbij het Dolhuis wordt gevrijwaard van 
een definitieve sloop. 
 
Graag geven wij even de historiek weer van de redding en renovatie van het Dolhuis. We zullen ons beperken tot 
de grote lijnen : 
 

• Wijlen Dhr. Raf Janssens neemt begin jaren ’90 het initiatief om het oude en laatste restant van het 
rusthuis te vrijwaren van afbraak. Dit initiatief groeit vanuit Davidsfonds Berlaar en Toneelkring 
Bercklaer. Een werkgroep via Davidsfonds Berlaar / Kring Balder / Dolhuis wordt opgericht. Een 
huurcontract voor 30 jaar wordt opgesteld.  
 

• Statuten volgen later / VZW Dolhuis wordt opgericht dat onafhankelijker gaat werken met als enig doel 
het Dolhuis te renoveren en het alzo in te richten als een mini-cultureel gebouwtje. 

 

• Eind jaren ’90 worden al vele renovatiewerken uitgevoerd door initiatiefnemers, bezielers en 
hoofduitvoerders Jef De Ceuster en René Verbeylen in samenwerking met regelmatige helpers Alex 
Van den Broeck, Marc Roothooft, Leon Luyten, Guido Busschots, Paul Van De Putte… Deze werken 
houden in : versterking roostering kamer oost , elektriciteitsleidingen, plafond kamer oost, trapleuning, 
verlichting gang, doorgang naar zolder aangepast aan voorschriften brandweer, poort naar Daalstraat, 
ramen kamer zuidoost en west vervangen, …( naar een verslag van Statutaire algemene vergadering 
van 18-02-1999 )  

 

• Een eerste activiteit op zolder wordt georganiseerd op 10/05/1997 : een poëzieavond door Francois Van 
Brandt en Stef Janssens, met groot succes ! 
 

• Financiering dakherstelling / schilderwerken 1999-2000-2001 
 -     Cera Holding : toelage 100 000 BEF 

              -     Zusters van Mechelen en Overijse : 250 000 BEF 
              -     Nationale loterij 100 000 BEF 
              -     Gemeentebestuur Berlaar : 100 000 BEF 
 

• 1999 : volledige voegwerken worden uitgevoerd / inrichting cafetaria met toog / sanitair wordt afgewerkt / 
verkoopdagen oud meubilair worden ingericht / … 
 

• 2002 : renovatie ramen en deuren / plaatsen verwarming / …. 
 

• 2003 / 2004 /2005 : renovatie prieeltje naast rusthuis in Legrellestraat / schilderwerken / behangwerken / 
plaatsen noodverlichting / aanpassing trap naar zolder /… 

 

• 2006 / 2007 : schouw zolder bezetten / nieuw bordes en nieuwe traphal / gang behangen en 
schilderen… 
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• 2008 / 2009 : trap schilderen / optimalisatie keuken : kookvuur , verwarming, betegeling, aanpassing 
elektriciteit / leilinden geplant /onderhoud border naar Daalstraat …. 

 

• 2010 : afwerking keuken / plaatsen rookdetectie / planning noodtrap 
 
Het Dolhuis werd gebruikt voor  en door : 
 

• Tentoonstellingen over Toponiemen / Balder te boek / De Nete tussen Balder en Kessel / Lente / 
luchtfoto’s / Bier in Balder /….. 

• Optreden allerhande muziekensembles Anno- Niem /Cinq Op / barokconcert /mandolineconcert /Female 
Fancies / blaaskwintet / strijkkwartet Orion / Les Trois Soeurs / … 

• Vergaderingen compostmeesters – milieuraad 

• Open-Monumentendagen 

• Quatertembercafédagen 

• Opening cultureel jaar door gemeentebestuur 

• Jaarlijkse Davidsfonds-toneelopvoeringen 

• Davidsfonds-sprekersavonden 

• Poppenkast Davidsfonds 

• Wienercafé  

• Kokina Kolora 

• Verhuur aan derden : verjaardagsfeesten / communiefeesten / jubileumfeesten / … 

• Opendeur rusthuis 

• Scoutscafé 

• Scoutstentoonstelling / jubileum 

• Nieuwjaarsrecepties van diverse verenigingen 

• Boekententoonstelling 

• Concert cultuurraad 

• Bloemschikken 

• De Gulden leeftijd 

• Inhuldiging prieeltje 

• Organisatie milieuraad over de uil 

• Buurthuis bewoners Daalstraat – Alpenroosstraat 

• Organisatie Lentetalente 

• ……………………………………… 
 
 
Graag hadden wij duidelijke antwoorden op deze vragen : 
 

Het Berlaarse gemeentebestuur maakte regelmatig gebruik van het Dolhuis, zoals u hierboven in de lijst 
kon lezen. Het Berlaarse gemeentebestuur steunde in het verleden de renovatiewerken door financiële 
steun te bieden. Zie ook in de oplijsting hierboven. Het Berlaarse gemeentebestuur keert jaarlijks een 
gemeentelijke toelage uit voor het Dolhuis, zelfs € 1000 werd er gesteund via de cultuurraad gedurende 
de voorbije jaren…. 
 

• Waarom kan het Dolhuis niet rekenen op de steun van het Berlaarse gemeentebestuur? 

• Waarom gaat het Berlaarse gemeentebestuur akkoord met de sloop van het Dolhuis, wetende 
dat er alternatieven zijn voor de nieuwbouw van het WZC St.-Augustinus, waarbij het Dolhuis 
kan behouden blijven? 

• Waarom dringt het Berlaarse gemeentebestuur zelf niet aan op wijziging bouwplannen van het 
WZC St.-Augustinus, wetende dat deze nog niet definitief en ingediend zijn.  

• Waarom zoekt het Berlaarse gemeentebestuur niet actief mee om dit historisch pand te 
vrijwaren van afbraak? 
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• Waarom uitte het Berlaarse gemeentebestuur geen ongenoegen bij een dreigende sloop van 
één van haar weinige historische gebouwtjes die niet in privéhanden zijn ? 

• Waarom uitte het Berlaarse gemeentebestuur geen ongenoegen bij een dreigend sloop van 
een mini-culturele samenkomstplaats ? 

 
 
Lieve Luyten vat de inhoud van bovenstaand punt samen en schetst de historie van het Dolhuis. Ze verwijst naar 
de petitie voor het behoud van het Dolhuis en naar de fakkeloptocht van het Dolhuis naar het gemeentehuis. 
 
Burgemeester Walter Horemans deelt mee dat hij na het tweede bijkomende punt zal antwoorden op de gestelde 
vragen. 
 
 
 
Raadslid Koen Kerremans: 
 
4.II. Behoud ‘t Dolhuis 
 

• Gelet op het belangrijke initiatief ter vrijwaring en het restaureren van ’t Dolhuis, door enkele burgers van 
Berlaar  

• Gelet op de langetermijnvisie destijds ontwikkeld door deze mensen samen met Davidsfonds, Kring 
Balder, toneelkring Bercklaer en de directie van het St-Augustinusrusthuis  

• Gelet op de huurovereenkomst voor dertig jaar, afgesloten tussen de vzw ’t Dolhuis en St-Augustinus, 
tot op heden geldend en nog steeds een bewijs van de lange termijn visie van beide partijen  

• Gelet op het belang van het patrimonium, opgenomen in de inventaris van waardevolle gebouwen.  

• Gelet op het feit dat de vzw St-Augustinus een mogelijke bouwer is van bijkomende faciliteiten voor 
bejaarden, maar niet de enige.  

• Gelet op de brief waarin de raad van archief van onze gemeente aandringt op het behoud van dit stukje 
waardevol patrimonium  

• Gelet op de ruime aanhang rond de werking van de vzw ’t Dolhuis  

• Gelet op de petitie welke gehouden werd om steun te verwerven voor het behoud van ’t Dolhuis en het 
grote succes ervan  

• Gelet op de schaarste aan waardevol en toegankelijk waardevol patrimonium in Berlaar  

• Gelet op de belangrijke maar belangeloze inzet van tal van burgers van Berlaar  

• Gelet op de belangrijke financiële inspanningen die werden geleverd om dit prachtig kleinood te 
bewaren  

• Gelet op de perfecte staat waarin het gebouw zich bevindt  

• Gelet op het negatieve preadvies van Ruimtelijke ordening bij de voorlopige plannen  

• Gelet op de vraag van Erfgoed Vlaanderen om dit stukje waardevol patrimonium te vrijwaren van sloop  
 
 

• Gelet op de uiteenlopende reacties van leden van de meerderheid  
 

kunnen wij besluiten dat de strijd voor het behoud van ’t Dolhuis een juiste strijd is. De idee dat het zou 
verdwijnen stuit op ruim onbegrip. Dit onbegrip moet los gezien worden van het gegeven dat er in Berlaar 
rusthuisbedden kunnen bijkomen. Omdat al werd aangetoond dat het behoud van ’t Dolhuis de eventuele 
uitbreiding van het rusthuis niet in de weg staat, dringen wij er bij het gemeentebestuur op aan om de bede van 
de vzw, van Davidsfonds en toneelkring Bercklaer, maar ook van een brede groep van sympathisanten, helpers 
en ondertekenaars van de petitie ernstig te nemen.  
 
Dat ’t Dolhuis MOET verdwijnen is niet correct. Het is alleen omdat de huidige bouw –die er nog geen 20 jaar 
staat- volgens de voorlopige plannen vervangen wordt door een nieuwbouw en er dus in twee fazen zou moet 
gebouwd worden dat ’t Dolhuis “in de weg staat”. Het zou dus enkel zijn om de bouwactiviteiten te 
vergemakkelijken, dat een waardevol stuk erfgoed zou moeten verdwijnen, aangezien de nieuwbouw nergens 
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overlapt met ’t Dolhuis. De plannen waarover hier sprake werden echter door Ruimtelijke Ordening negatief 
beoordeeld in een preadvies. Het gemeentebestuur gaat hierbij niet vrijuit en dient de betrokken partij erop te 
wijzen dat een wijziging van de plannen noodzakelijk is. Bij een dergelijke wijziging staat ’t Dolhuis helemaal niet 
meer in de weg. Het domein is groot genoeg voor alternatieven waarbij ’t Dolhuis kan behouden blijven.  
 
De laatste maanden hebben we in onze gemeente kunnen vaststellen dat het mogelijk verdwijnen van ’t Dolhuis 
hevige reacties van verbazing en onbegrip uitlokt bij bijna alle mensen die erover aangesproken worden. Het 
verzamelen van handtekeningen voor het behoud verliep dan ook erg vlot. Het verzamelde aantal is het resultaat 
van slechts enkele gerichte inspanningen. Het potentiële aantal ondertekenaars licht derhalve nog hoger dan het 
huidige (al hoge) aantal laat vermoeden. De mensen in Berlaar én omstreken begrijpen het niet, meer nog, ze 
drukken de wens uit om ’t Dolhuis te behouden.  
 
Omdat dit punt op deze gemeenteraad wordt gebracht door alle oppsitiefracties en omdat wij weet hebben van 
uiteenlopende reacties van leden van de meerderheid gaan wij ervan uit dat dit geen zaak is van meerderheid 
tegen minderheid. Wij vragen dat het gemeentebestuur een open debat wil voeren over dit punt waarbij het 
bestuur te kennen geeft rekening te willen houden met de uitdrukkelijke wens van haar burgers, met de 
maatschappelijke behoefte naar plaatsen voor onze bejaarden, met de mogelijkheid om alternatieven te 
ontwikkelen waarbij beide kunnen gehonoreerd worden, met de adviezen zowel van de eigen raad van archief als 
van Erfgoed Vlaanderen en Ruimtelijke ordening, met het definitieve karakter van een mogelijk verdwijnen van 
waardevol en gedragen patrimonium. We rekenen erop dat het bestuur als katalysator wil optreden en zijn 
positieve rol in dit dossier wil waarmaken.  
 
Graag nog antwoord op volgende:  

• Op welke manier kan het bestuur een positieve rol spelen ?  

• Wil het bestuur er bij de vzw St-Augustinus op aandringen om er bij de ontwikkeling van de plannen ter 
uitbreiding rekening te houden met een behoud van ’t Dolhuis?  

• Hoe zal het bestuur ervoor zorgen dat het negatieve preadvies van ruimtelijke ordening gerespecteerd 
wordt en de plannen aangepast worden?  

• Hoe zal het bestuur de duidelijke vraag van de bevolking ter vrijwaring van ’t Dolhuis beantwoorden?  
 

Koen Kerremans sluit zich aan bij het vorige bijkomende punt en wil hier nog een aantal zaken aan toevoegen. 
Hij haalt aan dat het Dolhuis is opgenomen in de inventaris ‘gebouwen door de eeuwen heen’ en dat er zowel 
door Ruimtelijke Ordening als door Erfgoed een negatief preadvies is geformuleerd wat de eventuele sloop van 
het Dolhuis betreft. Ook de eigen gemeentelijke archiefraad dringt erop aan om alle pistes te onderzoeken die 
kunnen leiden tot het behoud van het Dolhuis. Al deze reacties wijzen erop dat het Dolhuis belangrijk is voor 
Berlaar. De bijna 2000 handtekening op de petitie voor het behoud van het Dolhuis werden verzameld zonder 
veel moeite te moeten doen. Bovendien bestaan er nieuwe plannen die aangepast zijn aan de opmerkingen van 
Ruimtelijke Ordening en die een uitbreiding voor het rusthuis bevatten zonder dat het Dolhuis hiervoor zou 
moeten wijken. Het gemeentebestuur kan niet voorbij gaan aan al deze signalen. Koen Kerremans vraagt aan de 
gemeente om de betrokken partijen bij elkaar te brengen en hierin een positieve rol op te nemen als vrijwaarder 
van patrimonium. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt hierop dat de gemeente geen eigenaar is van het Dolhuis en alleen 
druk kan uitoefenen. Bovendien wordt er gewacht op het verdict van het vredegerecht omtrent het bestaande 
contract. Indien dit positief uitdraait voor de vzw, is wellicht een deel van de problematiek opgelost in de zin dat 
de plannen dan gewijzigd moeten worden. Indien dit het geval zou zijn, verwacht de gemeente wel een verbeterd 
Dolhuis qua brandveiligheid en toegankelijkheid. Er zal een visie en een uitbatingsplan ontwikkeld moeten 
worden en het Dolhuis zal moeten draaien op een gedragen werking. Anderzijds vermeldt Walter Horemans dat 
er ook sprake is van een tegenbeweging: er zijn 400 handtekeningen binnengekomen die de uitbreidingsplannen 
van het rustoord steunen. Walter Horemans voegt toe dat de gemeente tot op vandaag geen 
sloopvergunningsaanvraag noch bouwaanvraag heeft gekregen en dat de plannen goedgekeurd zullen moeten 
worden door de bevoegde instantie stedenbouw vooraleer de gemeente een sloopvergunning zal afleveren. De 
gemeente vindt het gebouw waardevol en zal dat ook benadrukken in de argumentatie in dit dossier. Er zal aan 
de Raad van Bestuur gevraagd worden om een onderbouwde visie te ontwikkelen en alles in het werk te stellen 
om het Dolhuis een volwaardige plek te geven. De gemeente is de vzw rustoord wel erg dankbaar voor de 
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geleverde inspanningen. Het rustoord is een absolute meerwaarde voor Berlaar, zonder dat dit de gemeentelijke 
financiën belast heeft. De uitbreiding naar 110 rusthuisbedden is een bittere noodzaak. Op basis van de cijfers 
die door Vlaanderen aangeleverd zijn, zouden er op middellange termijn zelfs 177 woongelegenheden nodig zijn. 
De vergrijzing weegt in Berlaar stevig door. Als conclusie kan gesteld worden dat de gemeente in dit dossier een 
positieve rol wil openemen om tot een constructieve oplossing te komen die leefbaar is voor iedereen. 
 
Koen Kerremans merkt op dat het verbreken van het contract tussen de betrokken vzw’s niets verandert aan de 
waarde van het patrimonium of aan het standpunt van Erfgoed. De adviezen blijven wat ze zijn. Bovendien 
betreurt hij dat er sprake is van een ‘tegenbeweging’. De petitie voor het behoud van het Dolhuis ging uit van een 
positieve benadering. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat ook de andere petitie positief geformuleerd werd, namelijk pro de 
uitbreidingsplannen van het rustoord. 
 
Koen Kerremans voegt toe dat er blijkbaar de misvatting heerst dat het Dolhuis in de weg zou staan. Dat blijkt 
niet noodzakelijk zo te zijn. Hij betreurt bovendien dat er blijkbaar een gebouw moet worden afgebroken dat nog 
maar twintig jaar oud is. Hij vindt dit een voorbeeld van morsen met belastinggeld, maar voegt meteen toe dat dit 
niet de fout van de vzw is, maar dat het om een Vlaamse aangelegenheid gaat. De rol van de gemeente is niet 
vrijblijvend; de gemeente mag investeren in de bescherming van patrimonium. Dat behoort tot de kerntaken van 
een gemeentebestuur. De rol van de gemeente bestaat erin om te vragen het Dolhuis te bewaren voor de 
toekomst. 
 
Dirk Aras vraagt waarom het antwoord van Walter Horemans getuigt van zoveel voorbehoud. Hij had een pleidooi 
verwacht voor het behoud van het Dolhuis, maar vindt dat dit uitblijft. Nochtans staat het creëren van 
cultuurruimte toch hoog op de agenda van de gemeente? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat men voorzichtig moet zijn met beloften, maar dat cultuurruimte 
uiteraard belangrijk is. Er worden gesprekken aangeknoopt met de kerkfabrieken om ook deze richting te 
onderzoeken. Het gaat om een én-én verhaal. Het Dolhuis is zeker niet geschikt voor elke vorm van cultuuruiting. 
 
5. Intergemeentelijk PWA Berlaar-Nijlen VZW - aanduiding gemeentelijk vertegenwoordiger. 
 
Gelet op artikel 8 van de besluitwet van 28 december 1944; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 25 november 1997 (punt 11) houdende oprichting van een intergemeentelijk 
PWA Nijlen-Berlaar; 
 
Gelet op het elektronisch schrijven d.d. 5 januari 2012 van mevrouw Griet Van Olmen, voorzitster van PWA 
Berlaar-Nijlen VZW houdende het verzoek tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger in deze VZW 
ter vervanging van de heer Wim Kelber; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering P.W.A. Berlaar-Nijlen v.z.w. van woensdag 4 januari 2012; 
 
Overwegende dat elk mandaat tijdelijk en herroepbaar is; 
 
Gelet op het algemeen rechtsprincipe, vermeld in art. 2004 van het BW, dat een lastgever op elk ogenblik 
eenzijdig de lastgeving mag herroepen, zonder motivering, zonder schadevergoeding, zonder termijn en zonder 
vormvereisten; 
 
Overwegende dat de leden door de gemeenteraad in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid 
worden aangewezen; 
 
Overwegende dat volgende kandida(a)t(en) word(t)(en) voorgedragen door de meerderheid: 
- Guy Staes 
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Gaat over tot de geheime stemming betreffende de aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen die volgend resultaat oplevert: 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat: 
 
Guy Staes bekomt 17 ja-stemmen; 
Er worden 3 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Koen Kerremans merkt op dat deze structuur is uitgegroeid tot een succesvol verhaal, waarbij de nodige 
middelen (financiën en mensen) zijn betrokken. Hij vraagt of het mogelijk is deze structuur door te lichten en in de 
toekomst te overwegen om mandatarissen als vertegenwoordigers in deze structuur aan te duiden. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze opmerking meegenomen zal worden naar de volgende 
legislatuur. 
 

BESLUIT 
 

Op vraag van enkele raadsleden wordt het punt voor verdere bespreking doorverwezen naar geheime zitting. 
 
Artikel 1. 
De heer Guy Staes, geboren te Borgerhout op 19 april 1972 en wonende te Berlaar, Alpenroosstraat 33 die de 
volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als gemeentelijke vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering van de VZW PWA Berlaar-Nijlen. 
 
Artikel 2. 
Deze beslissing wordt in drievoud voor nuttig gevolg gezonden aan de intergemeentelijke VZW PWA Berlaar-
Nijlen, t.a.v. de voorzitster Griet Van Olmen, Markt 5 te 2590 Berlaar. 
 
OVEREENKOMSTIG ART. 29 VAN HET GEMEENTEDECREET, WORDT OM REDEN VAN 
TERMIJNGEBONDENHEID HET VOLGENDE PUNT BIJ HOOGDRINGENDHEID TOEGEVOEGD. 
 
6. Motie van de gemeenteraad van de Berlaar gericht tegen het aanleggen van een verharding op de dijk 
van de Grote Nete tussen herberg De Boekt en Hullebrug. 

 
 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
Kerkstraat 4 
2560 Nijlen 

 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
 
Gelieve kennis te willen nemen van onderstaande motie / bezwaarschrift. 
 
 
De scheiding tussen de reeds verharde (geasfalteerde) en de onverharde  Netedijken bevindt zich ter hoogte van 
herberg De Boekt en zorgt ervoor een gans andere beleving qua gebruik, uitzicht, flora en fauna naargelang men 
de Netedijken stroomafwaarts of stroomopwaarts betreedt. 
 
Richting Lier en Duffel worden de dijken vooral gebruikt door gewone fietsers, wielertoeristen, roller skaters, … 
Wandelaars vindt men er minder: vooral de grotere groepen wielertoeristen, die de ganse breedte van de dijk 
benemen en soms heel snel opduiken na een blinde bocht zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel bij 
stappers. 
De wandelaar, de meer avontuurlijke fietser en de jogger vindt zijn biotoop dan weer wél in het onverharde 
gedeelte vanaf de Boekt richting Itegem, Heist-op-den-Berg en Westerlo. 
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Ook qua flora en fauna is er uiteraard een onderscheid tussen het verharde en het onverharde gedeelte. Bijna 
vanzelfsprekend heeft de asfaltering richting Duffel gezorgd voor het verdwijnen van bepaalde (berm)planten en 
kleine dieren. Maar ook de populatie van grotere dieren in de omliggende bosjes gedijt beter in de onmiddellijke 
buurt van de stille trage wandelaar dan van wielertoeristen of roller skaters. En verdere verharding – ook langs 
één zijde van de Netedijk – zal ontegensprekelijk een grote negatieve impact hebben op de fauna en de flora van 
één van de weinige groene longen die de Zuiderkempen nog rest ! 
 
Bovendien zijn er ook perfecte alternatieven aanwezig om op rustige verharde wegen te fietsen tussen De Boekt 
en de Hullebrug en zelfs verder stroomopwaarts tot aan ’t Schipke. De bewegwijzerde fietsroute “het 
Diamantpad” komt tot op enkele honderden meters van beide locaties en ook de nog kortere en prachtige route 
via Gestel, Kijfbossen, Hooiweg en Haringstraat wordt courant gebruikt door allerlei fietsers. Het is dus absoluut 
nergens voor nodig om één van de laatste stukken natuur uit de streek grotendeels te verminken ! 
 
Ook planologisch gezien is de grote Netevallei van bron in Limburg tot monding in de Rupel door de Vlaamse 
regering in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als belangrijke natuurlijke structuur op 
Vlaams (!) niveau.  
Deze natuurlijke structuur wordt bepaald door de rivier, de dijken (!) en de flankerende, vaak nog groene vallei 
over een grote afstand de zich uitstrekt over twee provincies. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is het behouden en het versterken van deze geselecteerde natuurlijke 
structuren. Het asfalteren van de dijken is totaal tegenstrijdig met deze beleidsvisie. 
 
De stelling dat de verharding langs de ene zijde en het onverhard laten van de andere zijde een goed compromis 
zou zijn, houdt geen steek. Men gaat de wandelaar nog eens voor de helft beroven van één van de laatste 
onverharde stukjes mooie natuur die deze streek nog te bieden heeft. Bovendien komen ook vele wandelaars de 
Netedijk op via één van de insteken langs Bevel; voor hen zal er niet de keuze zijn om de onverharde zijde te 
kiezen: al dan niet vergezeld van hun hond zullen zij voortaan gedoemd zijn om een groot deel van hun 
wandeling op asfalt verder te zetten. 
Het perfecte compromis moet men niet creëren door één extra Netedijk te gaan verharden en de overkant 
ongerept te laten: het perfecte compromis bestaat vandaag ! Stroomafwaarts van de Boekt heeft de wielertoerist 
vrij spel op beide Netedijken, stroomopwaarts vindt de wandelaar één van de laatste ongerepte gebieden.   
 
Om al deze redenen acht de gemeenteraad van Berlaar het noodzakelijk deze motie in te dienen in het kader van 
het lopende openbaar onderzoek, hierbij hopende dat zal afgezien worden van de geplande asfaltering. 
 

BESLUIT EENPARIG  
 
Enig artikel. 
De gemeenteraad aanvaardt de voorgelegde motie. 
 
Jef Daems vraagt zich af waarom Nijlen dit dossier moet trekken. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit komt doordat de mogelijke verharding aan de kant van Nijlen 
ligt. De gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Herenthout werden hiervan niet officieel verwittigd. 
 
 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
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Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 


