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GEMEENTERAAD D.D. 20 NOVEMBER 2012 

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

FAES, schepenen 
 Jef DAEMS, Brigitte dE BIOLLEY, Dirk ARAS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS, Lies 

CEULEMANS, Nadine BOEKAERTS, Lieve LUYTEN, Gaby VERVOORT, Christiane DOCX, 
Willy BEECKMAN, Willy BEULLENS, Guy STAES en Lydia VERCAMMEN, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

Verontschuldigd: Ronald VAN THIENEN, schepen 
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

 OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 16 oktober 2012 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 16 oktober 2012 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Aanpassing retributiereglement i.v.m. een concessie of hernieuwing van een concessie op de 
begraafplaatsen aanslagjaren 2012 en 2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 18 december 2007 (punt 27) houdende retributiereglement  i.v.m. een 
concessie of hernieuwing van een concessie op de begraafplaatsen dj. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013; 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

Overwegende dat de gemeenteraad het tarief van de concessie vaststelt; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de 
Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter 
Horemans 
 
Neen-stemmen: Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Onthoudingen: Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Koen Kerremans, Willy Beeckman 

 
Dirk Aras merkt op dat de prijs voor een concessie hierdoor veel duurder wordt. 
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Burgemeester Walter Horemans bevestigt dit. Hij voegt toe dat er gemeenten zijn waarin de duur van een concessie 
slechts tien jaar bedraagt. 
 
Dirk Aras verduidelijkt dat het om de prijszetting gaat. Hieraan is niets gewijzigd. Voor dezelfde termijn als vroeger 
moeten mensen voortaan 2,5 maal zoveel betalen. Iemand die 50 jaar wil, moet nu 60 jaar nemen en dan ook 2 maal 
bijbetalen. De mogelijkheid om voor een langere tijd een concessie te nemen, had voorzien kunnen worden. 
 
Jef Daems vraagt of deze maatregel geldt voor de nieuwe concessies of werkt het ook met terugwerkende kracht? 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit ingaat vanaf 1 januari 2013 voor nieuwe concessies. Voor de reeds 
afgesloten concessies blijven de contracten lopen. Eens die afgelopen zijn, vallen die onder het nieuwe reglement. 
 
Jef Daems polst nog naar de motivatie van de aanpassing van de termijn naar 20 jaar. 
 
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat dit gebeurd is op basis van de kerkhoven in de omgeving. Bovendien wil 
Berlaar zuinig omgaan met haar ruimte. Op het oude kerkhof is het duidelijk dat de termijn van 50 jaar te lang is qua 
onderhoud voor de familie; dat blijkt telkens rond Allerheiligen, wanneer veel graven er verwaarloosd blijven bijliggen. 
In de volgende legislatuur wil het bestuur alvast de niet-gekochte grond op het oude kerkhof opruimen om de 
algemene toestand van het kerkhof te verbeteren. 
 
Willy Beeckman merkt op dat er rond Allerheiligen ook op het oude kerkhof nog heel wat bloemen geplaatst worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat er ondanks dat toch heel veel verouderde graven zijn waaraan niets meer 
gebeurt. Deze toestand nodigt soms zelfs uit tot vandalisme. Aan de graven op gekochte grond kan de gemeente 
niets doen, maar de graven op de niet-gekochte grond zullen worden verwijderd en de vrijgekomen plaatsen zullen 
ingezaaid worden en beplant, zodat het kerkhof meer een parkfunctie krijgt. De betrokkenen zullen ruimschoots van 
tevoren verwittigd worden en alsnog de kans krijgen de grond te kopen. 
 
Jef Daems wil weten of de prijs in dezelfde lijn ligt als die van de omliggende gemeenten. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dit. 
 
Dirk Aras vraagt de stemming over punten 2 en 3 tezamen. 
 

Artikel 1 
Onverminderd de bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
wordt het voorgaande retributiereglement opgeheven en wordt met ingang van heden en eindigend op 31 
december 2013 ten bate van de gemeente een retributie ingevoerd voor het bekomen van een concessie voor 
het begraven van het stoffelijk overschot of columbariumconcessie, voor een termijn van 20 jaar, of voor het 
bekomen van een hernieuwing van een concessie waarvan het tarief als volgt wordt vastgesteld: 
 
a) gewone begraving in een kist in volle aarde: 
 400 euro per persoon 
b) begraving van een urne in volle aarde: 
 400 euro per persoon 
c) plaatsing van een urne in het columbarium: 
 400 euro per persoon 
 
Artikel 2 
De prijs: 
- wordt in bewaring gegeven tegen afgifte van een ontvangstbewijs op het ogenblik waarop de 

concessieaanvraag of de aanvraag tot hernieuwing wordt ingediend; 
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- wordt eigendom van de gemeente op het ogenblik van de betekening van de beslissing waarbij de 
concessie of de hernieuwing wordt toegestaan. 

 
Artikel 3 
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. 
 
3. Gewijzigd politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de rondzendbrief BA 2006/01 d.d. 13 januari 2006 (toegekomen op 20 januari 2006) betreffende de 
inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht, vervat in het Gemeentedecreet; 

Gelet op de verplichting die op de gemeentebesturen rust te waken over de openbare orde, de reinheid, de 
gezondheid, de veiligheid en de rust op de begraafplaatsen; 

Gelet op boek I, titel II, hoofdstuk IV, van het Burgerlijk Wetboek inzonderheid artikel 77; 

Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, meer bepaald de artikelen 15bis, § 2, 
tweede lid, 23bis en 32; 

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 januari 1984 waarbij het politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek werd 
goedgekeurd; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 23 september 1997, 14 september 2004, 21 februari 2006, 19 juni 2007 en 16 
september 2008 waarbij bovengenoemd politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek werd gewijzigd; 

Gelet op het besluit d.d. 2 december 2005 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria; 

Gelet op het decreet van 9.12.2011 tot wijziging van het decreet van 16.1.2004 op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft; 

Overwegende dat in artikel 1 van het gemeentelijk politiereglement de woorden “vooraleer de crematie 
plaatsvindt” dienen geschrapt te worden; 

Overwegende dat in artikel 20 van het gemeentelijk politiereglement de woorden “ten hoogste” dienen geschrapt 
te worden en “50” tweemaal vervangen dient te worden door “20”; 

Overwegende dat artikel 20 van het gemeentelijk politiereglement wordt aangevuld met: “Na het verwijderen van 
de as uit een graf of een columbarium, om te bewaren op een andere plaats, vervalt de concessie na twee jaar.” 

Gelet op bijgevoegd voorstel van gewijzigd politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Na beraadslaging; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 5 onthoudingen 
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Ja-stemmen: Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de 
Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter 
Horemans 
 
Neen-stemmen: Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Onthoudingen: Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Koen Kerremans, Willy Beeckman 
 

Artikel 1 
 
Bovenvermeld gewijzigd politiereglement op de begraafplaats Hemelshoek wordt aldus goedgekeurd: 
“Artikel 1 
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling wordt bij toepassing van deze verordening verstaan onder 
“begraving”: 
het teraardebestellen, d.i. begraven in volle grond, van de stoffelijke overblijfselen (lijk of as) van een overleden 
persoon; 
het bijzetten van as in een columbarium; 
het uitstrooien van as op een strooiweide; 
het uitstrooien van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder de voorwaarden 
die de Vlaamse regering bepaalt. 
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de overledene, op 
gezamenlijk schriftelijk verzoek, van zowel de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk 
gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, 
op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van gecremeerde lijken worden: 
meegegeven aan de begunstigde om te worden uitgestrooid op een andere plaats dan de begraafplaats of de 
aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee; deze uitstrooiing kan evenwel niet gebeuren op het 
openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats; indien het een terrein betreft dat niet in eigendom is van de 
overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het 
betrokken terrein vereist; 
meegegeven aan de begunstigde om te worden begraven op een andere plaats dan de begraafplaats; deze 
begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd de begraafplaats. Indien het een 
terrein betreft dat niet in eigendom is van de overledene of zijn nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de eigenaar van het betrokken terrein vereist; 
meegegeven aan de begunstigde om te worden bewaard op een andere plaats dan de begraafplaats. Indien er 
een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door 
toedoen van de nabestaande die er de zorg voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel 
naar een begraafplaats gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel op 
de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee uitgestrooid te worden. 
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen. 
Op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, kan een gedeelte 
van de as van het gecremeerde stoffelijk overschot aan hen worden meegegeven. 
Artikel 20 
Zolang de omvang van de begraafplaats zulks mogelijk maakt worden concessies verleend aan de personen die 
een afzonderlijke plaats verlangen voor hun graf en/of dat van hun verwanten of erfopvolgers. 
Deze concessies worden toegestaan voor 20 jaar. 
Mits nieuwe aanvraag en betaling der op het ogenblik der heraanvraag geldende tarieven kan een nieuwe 
verlenging van 20 jaar worden bekomen. 
De toegestane concessies worden volgens nummer en jaartal ingeschreven in een daartoe bestemd register. 
Na het verwijderen van de as uit een graf of een columbarium, om te bewaren op een andere plaats, vervalt de 
concessie na twee jaar” 
 
Artikel 2 
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Wanneer de inbreuken op de beschikkingen van onderhavig reglement geen misdrijf uitmaken onderworpen aan 
een hogere sanctie, zullen zij bestraft worden met politiestraffen. 
 
Artikel 3 
Het aldus gewijzigde reglement zal van kracht zijn onmiddellijk na de vereiste afkondiging. 
 
Artikel 4 
Dit reglement is enkel van toepassing op het kerkhof “Hemelshoek”. 
 
4. Goedkeuring koepelmodule en bijhorende module 14 voor ontsluiting KMO-zone De Hutten d.m.v. een 
rotonde ter hoogte kruispunt Aarschotsebaan (N10) en Sander De Vosstraat 
 
Gelet op het decreet d.d. 20 april 2001 betreffende het mobiliteitsconvenant; 

Gelet op het decreet d.d. 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 november 2011 (punt 2)  houdende goedkeuring en ondertekening 
van de moederconvenant  12002/1  tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en 
het gemeentebestuur van Berlaar; 

Overwegende dat voornoemde moederconvenant werd goedgekeurd door de gemeenschapsminister op 2 april 
2012, met als gevolg dat er terug modulegebonden projecten die betrekking hebben op het grondgebied van de 
gemeente Berlaar en die kaderen in het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen goedgekeurd worden; 

Overwegende dat afspraken over de realisatie van die projecten worden vastgelegd in een koepelmodule, 
waaraan dan de projectmodule(s) worden gekoppeld, zodat de koepelmodule en de daaraan verbonden 
projectmodule(s)  samen  worden goedgekeurd en ondertekend; 

Gelet op het RUP KMO-zone De Hutten, goedgekeurd door de deputatie op 28 juni 2012 en strekkende tot de 
realisatie van een KMO-zone in het gebied gelegen tussen de Brandestraat en de Hemelshoek, die zal ontsloten 
via een aan te leggen ventweg parallel met de gewestweg N10 en die ter hoogte van het kruispunt met de 
Sander De Vosstraat (grensscheiding Berlaar – Koningshooikt) zal aantakken aan de N10 in de vorm van een 
aan te leggen rotonde;  

Gelet op het schrijven d.d. 8 februari 2012 van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met verzoek de 
koepelmodule 12002/1/A14 en de bijhorende projectmodule 14 “De aanleg of herinrichting van 
ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang” goed te 
keuren en te ondertekenen; 

Gelet op het elektronisch bericht d.d. 11 oktober 2012 van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met 
verzoek de licht gewijzigde koepelmodule 12002/1/A14 en de bijhorende projectmodule 14 “De aanleg of 
herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal 
belang” goed te keuren en te ondertekenen; 

Overwegende dat voornoemde koepelmodule en module 14 dient te worden afgesloten tussen en goedgekeurd 
door het Vlaams gewest, het gemeentebestuur van Berlaar, de betrokken projectontwikkelaar Igemo en de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en dat de ontsluitingsinfrastructuur vooral de aanleg van een rotonde op 
de N10 inhoudt die de ontsluiting van de aan te leggen wegenis in de KMO-zone met de gewestweg N10 regelt; 

Overwegende dat voornoemde rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Sander De Vosstraat ook voorzien is 
in de door het provinciebestuur goedgekeurde streefbeeldstudie over de N10; 
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Gelet op het hiernavolgend ontwerp van koepelmodule 12002/1/A14 en bijhorende projectmodule 14 opgesteld 
door het departement en Openbare Werken:  

MOBILITEITSCONVENANT 
 
 

KOEPELMODULE 
 
 

12002/1/A14 ........ 
└ NIS-nr  └ Volgnr. koepelmodule └ Datum 

behorende bij het moederconvenant 

 
12002/1  02/04/2012 
└ NIS-nr  └ Datum 

DE PARTIJEN 

Tussen: 
 
– het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in 

de persoon van: mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, hierna het gewest te noemen; 

 
– de gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de 

persoon van de burgemeester, de heer Walter Horemans, en de 
secretaris, mevrouw Anja Neels, en die handelen ter uitvoering van 
de beslissing van de gemeenteraad van 
…………………………………………………………………………., hierna de lokale overheid te 
noemen; 

 
– de betrokken projectontwikkelaar IGEMO, Schoutestraat 2, 2800 

Mechelen, algemeen directeur IGEMO, de heer Peter De Bruyne; 
 
– de Vlaamse Vervoermaatschappij, met zetel in de Motstraat 20, 2800 

Mechelen, in de persoon van: de voorzitter van de raad van 
bestuur, de heer Jos Geuens, en de directeur-generaal, de heer 
Roger      Kesteloot, hierna de VVM te noemen; 

 
wordt overeengekomen wat volgt: 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 

§1. Korte projectomschrijving. 
Met deze koepelmodule verbinden de partijen zich er toe het project 
of de activiteiten met betrekking tot:  
‘Ontsluiting bedrijventerrein ‘De Hutten’ KMO-zone Heikant langs de 
gewestweg N010 tussen kmpt 17,418 en kmpt 17,588, met als 
gewestbijdrage van maximum 60% subsidie voor de rotonde, te 
verwezenlijken. Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van het 
moederconvenant. 
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§2. Overzicht modules. 
Deze koepelmodule is samengesteld uit de volgende modules: 
 
Module nr: 14 – De aanleg of herinrichting van 

ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, 
winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang’ 

 
 

 
12002/1/A14 

met looptijd van 10 jaar 
 tot ………. 

 
 
Voor een module 6 moet de looptijd hierboven ingevuld worden als de 
looptijd van de eerste onderhoudsperiode (zie module 6, art. 5). 
 
De modules zijn als bijlage bij deze koepelmodule gevoegd en maken 
er integraal deel van uit. 

ARTIKEL 2. 

§1. Combinatie van meerdere modules. 
Indien door de combinatie van meerdere modules onder de koepelmodule 
voor een project niet eenduidig is welke partij een bepaalde 
verbintenis op zich neemt (bijv. het maken van de start- of 
projectnota), dan worden in onderling overleg hierover de nodige 
duidelijke afspraken gemaakt. 
Indien (een onderdeel van) een gevraagde bijlage bij een module al 
(een onderdeel van) een bijlage is van een andere module, dan 
volstaat verwijzing ernaar. 
 
 
§2. Gemeenteraadsbesluiten. 
Alle verbintenissen van de lokale overheid onder deze koepelmodule 
zijn het voorwerp van één of meerdere gemeenteraadsbesluiten. Deze 
gemeenteraadsbesluiten worden als bijlage bij deze koepelmodule 
gevoegd. 
 
 
§3. (Inter)gemeentelijke mobiliteitsplan. 
Deze koepelmodule kan alleen worden afgesloten als de provinciale 
auditcommissie het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan van de 
ondertekenende stad (steden) of gemeente(n) conform verklaard heeft. 
Een uitzondering op deze voorwaarde vormen de gevallen waarin de 
koepelmodule uitsluitend één of meerdere van de volgende modules 
omvat: 
1° module 1: Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk 

mobiliteitsplan; 
2° module 4: Aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een 

gewestweg, geplaatst door de lokale overheid; 
3° module 5: Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg, die het 

wegverkeerslawaai verminderen; 
4° module 6: Net houden van gewestwegen en hun vrijliggende 

fietspaden door de lokale overheid; 
5° module 7: Informatieverstrekking over en promotie van het geregeld 

vervoer; 
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6° module 17: Verlichting van een gewestweg, geplaatst door het 
gewest; 

 
 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: gemeenteraadsbesluit(en) tot goedkeuring van de 
koepelmodule 12002/1/A14(art. 2, §2); 

Bijlage 2: extra engagementen en/of verduidelijking ten gevolge van 
het verslag van de provinciale auditcommissie, 

 (de naam van de auteur van het document en de datum 
waarop het document is opgesteld); 

Bijlage 3: de bijbehorende module 14 (art. 1, §2). 
 
Bijlage 4: Statuten IGEMO en publicaties in het Belgisch Staatsblad 
 
 
 
 
 
Opgemaakt in 4 exemplaren, 
in Brussel op .................(datum) 
 
Voor het Vlaamse Gewest, 
 
 
 
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 
Hilde CREVITS 
 
 
 
 
 
 
Voor de gemeente BERLAAR 
 
De secretaris,       De burgemeester, 
 
 
 
Anja NEELS         Walter HOREMANS 
 
 
 
Voor de betrokken projectontwikkelaar  IGEMO 
 
Algemeen directeur           
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Peter DE BRUYNE 
 
 
 
Voor de VVM 
 
De directeur-generaal, De voorzitter van de 

raad van bestuur, 
   
 
 
Roger KESTELOOT         Jos 
GEUENS 
 
 
 
 
 
 

MOBILITEITSCONVENANT 
 
 

MODULE 14 
 

AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR 
VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN 

BOVENLOKAAL BELANG 
 
12002/1/A14 ......... 

└ NIS-nr └ Volgnummer 
koepelmodule 

└ Volgnummer module └ Datum van 
ondertekening 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 

§1. Doelstelling en krachtlijnen. 
Met deze module verbinden de partijen zich ertoe 
ontsluitingsinfrastructuur aan te leggen of herin te richten voor 
een tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzone van bovenlokaal 
belang, met als doel de multimodale bereikbaarheid van de zone te 
verbeteren. 
 
De volgende zones komen in aanmerking: 
1. de bedrijventerreinen, wetenschapsparken, bedrijvencentra en 

multifunctionele gebouwen, zoals gedefinieerd onder Hoofdstuk I, 
Afdeling I van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en 
bedrijfsgebouwen (Besluit van 5 september 2003 – B.S. 5 februari 
2004); 

2. de in voornoemd Besluit van de Vlaamse Regering uitgesloten zones 
die hoofdzakelijk bestemd zijn voor kleinhandelsactiviteiten en 
kantoren, op voorwaarde dat er minimaal 10.000 m2 
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verkoopsoppervlakte voor het publiek toegankelijk wordt gesteld 
of dat er, eventueel in een gefaseerde ontwikkeling, minimaal 500 
voltijdse arbeidsplaatsen worden aangeboden; 

3. campussen voor hoger onderwijs, hospitalen, grootwinkelbedrijven, 
sportstadions, recreatieparken, evenementenhallen, congres- en 
tentoonstellingsruimten, penitentiaire instellingen. 

 
De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op en 
zorgt voor eigen rekening voor het ontwerp, de aanbesteding en het 
toezicht op de werken. (Zie art. 4 voor alle verbintenissen van de 
beheerder/ projectontwikkelaar.) 
Het gewest betaalt maximaal 40% van de aanleg van nieuwe 
ontsluitingsinfrastructuur en maximaal 60% van de herinrichting van 
bestaande ontsluitingsinfrastructuur. (Zie art. 2 voor alle 
verbintenissen van het gewest.) 
De lokale overheid onderhoudt de nieuwe of heringerichte 
ontsluitingsinfrastructuur. (Zie art. 3 voor alle verbintenissen van 
de lokale overheid.) 
 
§2. Begripsbepalingen. 
 
1° Ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de multimodale 

bereikbaarheid: infrastructuur buiten de zone, vanaf haar rand, 
naar bestaande verkeersnetwerken onder het beheer van het Vlaams 
Gewest. 

2° Rand van de zone: de buitengrens van de te ontsluiten zone zoals 
bepaald in een stedenbouwkundig plan (bestemmingsplan of 
ruimtelijk uitvoeringsplan). 

 
§3. Procedure voorafgaand aan het ondertekenen van deze module. 
De beheerder/projectontwikkelaar stelt een startnota op over het 
project (zie art. 4, §1). Over die startnota moet binnen de 
gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) naar een consensus 
gestreefd worden. Vervolgens moet ze door de provinciale 
auditcommissie (PAC) conform verklaard worden met het gemeentelijk 
mobiliteitsplan en het Vlaams mobiliteits- en 
verkeersveiligheidsbeleid. 
Daarna wordt een projectnota opgesteld (zie art. 4, §1). Over die 
projectnota moet binnen de GBC naar een consensus gestreefd worden. 
Pas als die projectnota door de PAC conform verklaard is, kan de 
module ondertekend worden. 
De start- en projectnota en de conformverklaringen worden als 
bijlage bij deze module gevoegd. 

ARTIKEL 2. VERBINTENISSEN VANWEGE HET GEWEST 

§1. Bepaling gewestbijdrage en situering van de ontsluitingsinfrastructuur. 
Het gewest betaalt: 
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• maximaal 60% van kosten de herinrichting van bestaande ontsluitings-
infrastructuur (exclusief de hieronder opgesomde kosten), 

aanpassing van de bestaande infrastructuur, rotonde, (naam van de zone 
die wordt weergegeven op plan in de nota’s in bijlage), op de gewestweg 
N010 tussen kilometerpunten 17,418 en 17,588. 
 

 
Worden niet tot de kosten gerekend waarvoor het gewest een bijdrage 
betaalt: 
1° onteigeningskosten; 

2° ontwerp-, aanbestedings- en toezichtskosten; 

3° levering en plaatsing van nieuwe stoepen en het onderhoud ervan; 

4° levering en plaatsing van het straatmeubilair en het onderhoud 
ervan; 

5° levering en plaatsing van het groen buiten het gewestdomein en 
het onderhoud ervan; 

6° aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering; 

7° aanleg van of aanpassing aan RWA-riolering buiten het 
gewestdomein. 

 
Het totaal van toegezegde en verkregen subsidies van de Vlaamse 
overheid en andere overheden voor de ontsluitingsinfrastructuur, mag 
in geen geval de 85% overschrijden. Als dat het geval zou zijn, 
wordt het subsidiepercentage van het Vlaamse gewest aangepast. 
 
 
§2. Budgetteren. 
Het gewest budgetteert, binnen het kader van een cofinancieringsplan 
zoals bedoeld in art. 4, §2, een bedrag in hetzij het goedgekeurde, 
lopende indicatieve driejarenprogramma, hetzij het 
investeringsprogramma van het lopende jaar, voor de cofinanciering 
van de aanleg of herinrichting van de ontsluitingsinfrastructuur. 
 
 
§3. Ontwerp, aanbesteding en toezicht op de werken. 
In principe is het ontwerp, de aanbesteding en het toezicht op de 
werken een verbintenis van de beheerder/projectontwikkelaar (zie 
art. 4, §3). 
Enkel als het financiële zwaartepunt van de werken gesitueerd is op 
gewestdomein, zorgt het gewest voor rekening en in naam van de 
beheerder/projectontwikkelaar voor het volledige ontwerp, de 
aanbesteding en het toezicht op de werken om de in art. 2, §1 
bepaalde ontsluitingsinfrastructuur aan te leggen of her in te 
richten.  
 
 
§4. Onteigeningen. 
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Het gewest stelt het ministerieel besluit op voor de eventuele 
onteigeningen langs de gewestweg en betaalt de onteigenden en de 
andere rechthebbenden (pachters, huurders, ...). (Zie art. 4, §4 
voor de terugbetaling door de beheerder/projectontwikkelaar aan het 
gewest van deze onteigeningskosten). 
 
 
§5. Uitbetaling. 
De gewestbijdrage wordt in één keer aan de 
beheerder/projectontwikkelaar betaald na de voorlopige oplevering 
van de werken. 

ARTIKEL 3. VERBINTENISSEN VANWEGE DE LOKALE OVERHEID 

§1. Terbeschikkingstelling. 
De lokale overheid stelt de onroerende goederen die ze al bezit en 
die nodig zijn voor de aanleg of herinrichting van de in art. 2, §1 
bepaalde ontsluitingsinfrastructuur ter beschikking voor de aanleg 
of herinrichting. 
 
 
§2. Onteigeningen. 
De lokale overheid onteigent de voor de ontsluitingsinfrastructuur 
noodzakelijke onroerende goederen en vergoedt de onteigenden en 
andere rechthebbenden. 
De onteigeningsprocedure wordt 60 dagen na ondertekening van de 
koepelmodule opgestart. Een afschrift van de opdracht tot aanvang 
van de procedure wordt naar de overige partijen gestuurd. 
 
 
§3. Onderhoud. 
De lokale overheid zorgt op eigen rekening voor het onderhoud van de 
nieuwe of verbeterde ontsluitingsinfrastructuur. 
 
 
§4.Geen andere aanvraag tot ontsluitingsinfrastructuur van de zone 

in kwestie. 
De lokale overheid dient geen aanvraag in tot aanleg of 
herinrichting van infrastructuur ter ontsluiting van de in 
art. 2, §1, genoemde zone, als het gaat om andere 
ontsluitingsinfrastructuur dan die die in art. 2, §1,  werd genoemd. 
 
 

ARTIKEL 4. VERBINTENISSEN VANWEGE DE BEHEERDER/PROJECTONTWIKKELAAR 

§1. Start- en projectnota. 
De beheerder/projectontwikkelaar staat in voor het opstellen van de 
startnota, de projectnota en de toelichting van beide nota’s voor de 
PAC.  
 
De startnota omvat minstens: 
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1° plan van de zone van activiteiten waarop deze module van 
toepassing is, met weergave van de aan te leggen of herin te 
richten ontsluitingsinfrastructuur; 

2° een bedrijfseconomisch verantwoord investeringsdossier; 

3° een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) waarin het (potentiële) 
gebruik van diverse vervoerswijzen wordt geëvalueerd, en de 
noodzaak en de omvang voor de in art. 2, §1 genoemde 
ontsluitingsinfrastructuur blijkt. Uitgaande van de resultaten 
van deze MOBER moet de haalbaarheid van de aanleg van die 
ontsluitingsinfrastructuur worden onderzocht. 

4° probleemstelling; 

5° doelstellingen; 

6° ruimtelijke en de verkeerskundige analyse; 

7° randvoorwaarden; 

8° visie van de partners en actoren; 

9° mogelijke oplossingsrichtingen met hun effecten (tegen elkaar 
afgewogen tracéalternatieven met betrekking tot hun impact op 
het vlak van multimodale bereikbaarheid, verkeersveiligheid, 
verkeersleefbaarheid, de ruimtelijke en milieutechnische 
inpasbaarheid; 

10° afweging en keuze van de oplossing; 

11° verdere procedure; 

12° kostenraming, uitgesplitst per partij; 

13° verslag(en) van de GBC. 

 
De projectnota omvat minstens: 
1° korte recapitulatie van de startnota met de eventuele gewijzigde 

elementen; 

2° detaillering en verantwoording van de gekozen oplossing met 
ontwerpplan(nen); 

3° cofinancieringsplan (zie art. 4, §2); 

4° gedetailleerde kostenraming gebaseerd op de ‘samenvattende 
opmeting’ van het project, uitgesplitst per partij; 

5° te nemen flankerende maatregelen ter ondersteuning van het 
project; 

6° verslag(en) van de GBC. 
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§2. Cofinancieringsplan. 
De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op 
waarin de eigen financiële inbreng wordt verzekerd en waarbij het 
cofinancieringsdeel van het gewest wordt geprefinancierd. Hierbij 
wordt aangegeven welke subsidiekanalen worden aangewend en welke 
bedragen hiertegenover staan. Het cofinancieringsplan wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan het gewest. 
 
 
§3. Ontwerp, aanbesteding en toezicht op de werken. 
De beheerder/projectontwikkelaar zorgt voor het volledige ontwerp, 
de aanbesteding en het toezicht op de werken die nodig zijn voor de 
realisatie van de in art. 2, §1 genoemde ontsluitingsinfrastructuur. 
De kosten hieraan verbonden vallen buiten de bijdrage die het gewest 
betaalt en zijn dus volledig ten laste van de 
beheerder/projectontwikkelaar. 
 
In het geval dat het financiële zwaartepunt van de werken gesitueerd 
is op gewestdomein, kan van de hierboven beschreven regeling worden 
afgeweken. (Zie art. 2, §3) 
 
 
§4. Onteigeningskosten. 
De beheerder/projectontwikkelaar betaalt de eventuele 
onteigeningskosten die het gewest heeft betaald (zie art. 2, §4), 
aan het gewest terug. 

ARTIKEL 5. EVALUATIE 

§1. Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel “Evaluatie” in 
het moederconvenant 12002/1, d.d. 02/04/2012, heeft de evaluatie 
vooral betrekking op het doel van deze module (art. 1, §1). De 
evaluatie in de GBC vindt plaats op basis van een door de 
beheerder/projectontwikkelaar opgesteld evaluatieverslag. 
 
§2. De Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken/Mobiliteit kan 
de vereisten inzake de evaluatie nader omschrijven. 

ARTIKEL 6. SANCTIES 

Als een van de partijen de door haar aangegane verbintenissen van 
deze module niet naleeft, kunnen de kosten gedragen door de andere 
partijen integraal verhaald worden op de in gebreke blijvende partij 
zoals vermeld als bijlage. 

ARTIKEL 7. DUUR VAN DE MODULE 

De looptijd van een module 14 is 10 jaar. De data van begin en einde 
van de duur van deze module staan in de koepelmodule. 
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ARTIKEL 8. BIJLAGEN 

De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen. Ze maken 
integraal deel uit van deze module. De inhoud van deze bijlagen kan 
niet strijdig zijn met de module. Als de bijlagen bepalingen 
bevatten die strijdig zijn met deze module, krijgen de bepalingen 
van deze module voorrang. 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: startnota (art. 4, §1) 
Bijlage 2: conformverklaring van de startnota (art. 1, §3) 
Bijlage 3: projectnota (art. 4, §1) 
Bijlage 4: conformverklaring van de projectnota (art. 1, §3) 
Bijlage 5: sanctiebepalingen (art. 6) 
 
Bijlage (nr.) ...... : ..................... 
(Nummer en benoem elke eventuele bijkomende bijlage) 
 
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Hecht goedkeuring aan de op basis van de goedgekeurde moederconvenant 12002/1 opgemaakte koepelmodule 
12002/1/A14 en bijhorende projectmodule 14 “De aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur voor 
tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones van bovenlokaal belang” in functie van de aantakking van de aan te 
leggen weg van KMO-zone De Hutten aan de N10. 

5. Goedkeuring koepelmodule en bijhorende module 17 voor plaatsen verlichting langs de gewestweg 
N10 ter hoogte ontsluiting van  KMO-zone De Hutten aan kruispunt met Sander De Vosstraat 
 
Gelet op het decreet d.d. 20 april 2001 betreffende het mobiliteitsconvenant; 

Gelet op het decreet d.d. 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 november 2011 (punt 2)  houdende goedkeuring en ondertekening 
van de moederconvenant  12002/1  tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en 
het gemeentebestuur van Berlaar; 

Overwegende dat voornoemde moederconvenant werd goedgekeurd door de gemeenschapsminister op 2 april 
2012, met als gevolg dat er terug modulegebonden projecten die betrekking hebben op het grondgebied van de 
gemeente Berlaar en die kaderen in het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen goedgekeurd worden; 

Overwegende dat afspraken over de realisatie van die projecten worden vastgelegd in een koepelmodule, 
waaraan dan de projectmodule(s) worden gekoppeld, zodat de koepelmodule en de daaraan verbonden 
projectmodule(s)  samen  worden goedgekeurd en ondertekend; 

Gelet op het RUP KMO-zone De Hutten, goedgekeurd door de deputatie op 28 juni 2012 en strekkende tot de 
realisatie van een KMO-zone in het gebied gelegen tussen de Brandestraat en de Hemelshoek, die zal ontsloten 
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via een aan te leggen ventweg parallel met de gewestweg N10 en die ter hoogte van het kruispunt met de 
Sander De Vosstraat (grensscheiding Berlaar – Koningshooikt) zal aantakken aan de N10 in de vorm van een 
aan te leggen rotonde;  

Gelet op het schrijven d.d. 8 februari 2012 van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met verzoek de 
koepelmodule 12002/1/B17 en de bijhorende projectmodule 17 “Verlichting van een gewestweg, geplaatst door 
het gewest” goed te keuren en te ondertekenen; 

Gelet op het elektronisch bericht d.d. 11 oktober 2012 van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met 
verzoek de licht gewijzigde koepelmodule 12002/1/B17 en de bijhorende projectmodule 17 “Verlichting van een 
gewestweg, geplaatst door het gewest” goed te keuren en te ondertekenen; 

Overwegende dat voornoemde koepelmodule en module 17 dient te worden afgesloten tussen en goedgekeurd 
door het Vlaams gewest en het gemeentebestuur van Berlaar, en dat de verlichting op de gewestweg N10 zal 
aangepast worden ter hoogte van het kruispunt met de Sander De Vosstraat, waar (aan de overzijde) ook de nog 
aan te leggen wegenis van KMO-zone De Hutten zal aantakken op de N10; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van koepelmodule 12002/1/B17 en bijhorende projectmodule 17 opgesteld 
door het departement en Openbare Werken:  

MOBILITEITSCONVENANT 
 
 

KOEPELMODULE 
 
 

12002/1/B17 ........ 
└ NIS-nr  └ Volgnr. koepelmodule └ Datum 

behorende bij het moederconvenant 

 
12002/1  02/04/2012 
└ NIS-nr  └ Datum 

DE PARTIJEN 

Tussen: 
 
– het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in 

de persoon van: mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, hierna het gewest te noemen; 

 
 
– de gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de 

persoon van de burgemeester, de heer Walter Horemans, en de 
secretaris, mevrouw Anja Neels, en die handelen ter uitvoering van 
de beslissing van de gemeenteraad van …………………………………….., hierna de 
lokale overheid te noemen; 

 
 
wordt overeengekomen wat volgt: 
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ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 

§1. Korte projectomschrijving. 
Met deze koepelmodule verbinden de partijen zich er toe het project 
of de activiteiten met betrekking tot:  
‘Verlichting langs bedrijventerrein ‘De Hutten’ KMO-zone, Heikant, 
langs de gewestweg N010 tussen kmpt 17,418 en kmpt 17,588, te 
verwezenlijken. Deze koepelmodule maakt integraal deel uit van de 
nieuwe moederconvenant. 
 
 
§2. Overzicht modules. 
Deze koepelmodule is samengesteld uit de volgende modules: 
 
Module nr: 17 – Verlichting van een gewestweg, geplaatst door  
              het gewest 
 

 
12002/1/A17 

met looptijd van 10 jaar 
 tot ………. 

 
 
Voor een module 6 moet de looptijd hierboven ingevuld worden als de 
looptijd van de eerste onderhoudsperiode (zie module 6, art. 5). 
 
De modules zijn als bijlage bij deze koepelmodule gevoegd en maken 
er integraal deel van uit. 

ARTIKEL 2. 

§1. Combinatie van meerdere modules. 
Indien door de combinatie van meerdere modules onder de koepelmodule 
voor een project niet eenduidig is welke partij een bepaalde 
verbintenis op zich neemt (bijv. het maken van de start- of 
projectnota), dan worden in onderling overleg hierover de nodige 
duidelijke afspraken gemaakt. 
Indien (een onderdeel van) een gevraagde bijlage bij een module al 
(een onderdeel van) een bijlage is van een andere module, dan 
volstaat verwijzing ernaar. 
 
 
§2. Gemeenteraadsbesluiten. 
Alle verbintenissen van de lokale overheid onder deze koepelmodule 
zijn het voorwerp van één of meerdere gemeenteraadsbesluiten. Deze 
gemeenteraadsbesluiten worden als bijlage bij deze koepelmodule 
gevoegd. 
 
 
§3. (Inter)gemeentelijke mobiliteitsplan. 
Deze koepelmodule kan alleen worden afgesloten als de provinciale 
auditcommissie het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan van de 
ondertekenende stad (steden) of gemeente(n) conform verklaard heeft. 
Een uitzondering op deze voorwaarde vormen de gevallen waarin de 
koepelmodule uitsluitend één of meerdere van de volgende modules 
omvat: 
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1° module 1: Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan; 

2° module 4: Aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een 
gewestweg, geplaatst door de lokale overheid; 

3° module 5: Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg, die het 
wegverkeerslawaai verminderen; 

4° module 6: Net houden van gewestwegen en hun vrijliggende 
fietspaden door de lokale overheid; 

5° module 7: Informatieverstrekking over en promotie van het geregeld 
vervoer; 

6° module 17: Verlichting van een gewestweg, geplaatst door het 
gewest; 

 
 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: gemeenteraadsbesluit(en) tot goedkeuring van de 
koepelmodule 12002/1/B17(art. 2, §2); 

Bijlage 2: extra engagementen en/of verduidelijking ten gevolge van 
het verslag van de provinciale auditcommissie d.d.  

 (de naam van de auteur van het document en de datum 
waarop het document is opgesteld); 

Bijlage 3: de bijbehorende module 17 (art. 1, §2). 
 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren, 
in Brussel op .................(datum) 
 
 
 
 

 
Voor het Vlaamse Gewest, 

 
 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 
 
 

Hilde CREVITS 
 
 
 
Voor de gemeente BERLAAR 
 
De secretaris,        
 De burgemeester, 
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Anja NEELS        
 Walter HOREMANS    
     

 
 

MOBILITEITSCONVENANT 
 
 

MODULE 17 
 

VERLICHTING VAN EEN GEWESTWEG, 
GEPLAATST DOOR HET GEWEST 

 
12002/1/B17 ......... 

└ NIS-nr └ Volgnummer 
koepelmodule 

└ Volgnummer module └ Datum van 
ondertekening 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 

§1. Doelstellingen en krachtlijnen. 
Met deze module verbinden de partijen zich ertoe samen te 
werken om een verlichting te plaatsen ter hoogte van: 
• kruispunten en wegvakken van een primaire of secundaire 

gewestweg; 

• heringerichte kruispunten van lokale gewestwegen; 

• wegvakken van lokale gewestwegen waar fietspaden van het 
bovenlokale, functionele fietsroutenetwerk aangelegd of 
verbeterd werden. 

 
De verlichting is in functie van de noodzaak om een deel van 
of het volledige wegvak te verlichten, zonodig aangepast aan 
de historische omgeving, de bestaande groenstructuur, de 
natuurgebieden en het leefmilieu en heeft in hoofdzaak de 
bedoeling om gevaarsituaties tot een minimum te beperken. De 
verlichtingsinstallatie moet voldoen aan de voorschriften van 
het typebestek van de Beroepsfederatie van de 
Elektriciteitssector in België. 
 
Deze module is niet van toepassing voor kruispunten of 
wegvakken van gewestwegen die in principe het voorwerp 
uitmaken van een module 4 (Aan de bebouwde omgeving aangepaste 
verlichting van een gewestweg, geplaatst door de lokale 
overheid). 
 
De lokale overheid zorgt voor een beschrijving en analyse van 
de verkeerssituatie (zoals verkeerstellingen en 
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ongevallenstatistieken). (Zie artikel 3 alle verbintenissen 
van de lokale overheid.) 
Het gewest maakt de projectnota en plaatst, beheert en 
onderhoudt de verlichting en betaalt het 
elektriciteitsverbruik. (Zie artikel 2 voor alle 
verbintenissen van het gewest.) 
 
 
§2. Procedure voorafgaand aan de ondertekening van deze 
module. 
Als deze module niet samen met een infrastructuurmodule wordt 
afgesloten, stelt het gewest een projectnota op (zie art. 2, 
§3). Over die projectnota moet binnen de gemeentelijke 
begeleidingscommissie (GBC) naar een consensus gestreefd 
worden. Pas als die projectnota door de provinciale 
auditcommissie (PAC) conform verklaard is met het Vlaams 
mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid, kan de module 
ondertekend worden. 
De projectnota en de conformverklaring worden als bijlage bij 
deze module gevoegd. 
 
Als deze module samen met een of meer infrastructuurmodules 
wordt afgesloten, moet er ook een startnota worden gemaakt en 
gelden de procedurele afspraken en verbintenissen i.v.m. de 
start- en projectnota zoals die bepaald zijn in de 
infrastructuurmodule(s) in kwestie. 

ARTIKEL 2. VERBINTENISSEN VANWEGE HET GEWEST 

§1. Afbakening. 
Het gewest zorgt op eigen kosten voor de plaatsing van de 
verlichting 
• ter hoogte van het wegvak 

gelegen op de gewestweg N010, KMO-zone ‘De Hutten’, Heikant, 
tussen kmpt 17,418 en kmpt 17,588. 
 

 
§2. Budgetteren. 
Het gewest budgetteert volgens zijn prioriteitscriteria een 
bedrag in hetzij het goedgekeurde, lopende indicatieve 
driejarenprogramma, hetzij het investeringsprogramma van het 
lopende jaar voor de plaatsing van de verlichting, bepaald in 
§1 van dit artikel. 
 
 
§3. Projectnota. 
Als deze module niet samen met een andere infrastructuurmodule 
wordt afgesloten, zorgt het gewest voor de projectnota voor 
dit verlichtingsproject. 
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Die projectnota omvat minstens: 
1° een gedetailleerde gekwantificeerde beschrijving en analyse 

van de verkeerssituatie (zoals verkeerstellingen en 
ongevallenstatistieken) (informatie verstrekt door de lokale 
overheid, zie art. 3, §1); 

2° een beschrijving van de wijze waarop het voorgestelde 
verlichtingsconcept bijdraagt tot de presentatie van 
potentiële conflictsituaties; 

3° een verlichtingsplan met aanduiding van de lichtpunten op 
het ontwerpplan en de dwarsprofielen van de herinrichting, 
of, in geval er geen herinrichting van de weg plaatsvindt, 
op het plan van de bestaande toestand; 

4° de beschrijving van de installatie (bestek of technische 
kenmerken) omvattende de verlichtingsinstallatie met alle 
toebehoren; 

5° een lichtberekening per type opstelling; 
6° een verslag van de overlegbijeenkomst met de afdeling 

Elektriciteit en Mechanica ter voorbereiding van dit 
project. 

 
Als deze module samen met een andere infrastructuurmodule 
wordt afgesloten, wordt er gewerkt met start- en projectnota 
en gelden de procedurele afspraken en verbintenissen i.v.m. 
die nota’s zoals beschreven in de andere moduletekst(en). Als 
daarin staat dat de lokale overheid de projectnota maakt, 
bezorgt het gewest punten 2° t.e.m. 5° m.b.t. de verlichting 
aan de lokale overheid. 
 
 
§4. Wegnemen van bestaande eigen verlichting. 
Als het kruispunt of wegvak in kwestie al uitgerust is met 
verlichting van het gewest, neemt het gewest die op eigen 
kosten weg. 
 
 
§5. Beheer, onderhoud en elektriciteitsverbruik. 
Het gewest beheert en onderhoudt de verlichting bepaald in §1 
van dit artikel en betaalt het elektriciteitsverbruik ervan. 

ARTIKEL 3. VERBINTENISSEN VANWEGE DE LOKALE OVERHEID 

§1. Projectnota. 
De lokale overheid zorgt voor een gedetailleerde 
gekwantificeerde beschrijving en analyse van de 
verkeerssituatie (zoals verkeerstellingen en 
ongevallenstatistieken) en bezorgt die aan het gewest. 
 
Als deze module samen met een andere infrastructuurmodule 
wordt afgesloten, wordt er gewerkt met start- en projectnota 
en gelden de procedurele afspraken en verbintenissen in 
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verband met die nota’s zoals beschreven in de andere 
moduletekst(en). Als daarin staat dat de lokale overheid de 
projectnota maakt, bezorgt het gewest de onderdelen vermeld in 
art. 2, §3, 2° t.e.m. 5° aan de lokale overheid. 
 
 
§2. Wegnemen van bestaande eigen verlichting. 
Als het kruispunt of wegvak in kwestie al uitgerust is met 
verlichting van de lokale overheid, neemt de lokale overheid 
die op eigen kosten weg. 
 
 
§3. Bevoegdheid inzake openbare verlichting. 
De verbintenissen van het gewest ontslaan de lokale overheid 
niet van haar bevoegdheid inzake openbare verlichting zoals 
bepaald in art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet. 

ARTIKEL 4. EVALUATIE 

§1. Onverminderd de bepalingen opgenomen in artikel 
“Evaluatie” in het (nieuw) moederconvenant (NIS-nr) 12002/1 
d.d. 02/04/2012, heeft de evaluatie vooral betrekking op het 
doel van deze module (art. 1, §1). De evaluatie in de GBC 
vindt plaats op basis van een door het gewest opgesteld 
evaluatieverslag. 
 
 
§2. De Vlaamse minister bevoegd voor Openbare 
Werken/Mobiliteit kan de vereisten inzake de evaluatie nader 
omschrijven. 

ARTIKEL 5. SANCTIES 

§1. Als het gewest de verbintenissen uit artikel 2 van deze 
module niet naleeft, kan de lokale overheid de kosten die 
voortvloeien uit de verbintenissen die werden aangegaan in 
artikel 3 van deze module op het gewest verhalen. 
 
 
§2. Als de lokale overheid de verbintenissen uit artikel 3 van 
deze module niet naleeft, kan het gewest de kosten die 
voortvloeien uit het zelf uitvoeren van de verbintenissen uit 
artikel 3 op de lokale overheid verhalen. 

ARTIKEL 6. DUUR VAN DE MODULE  

De looptijd van een module 17 is 10 jaar. De data van begin en 
einde van de duur van deze module staan in de koepelmodule.  
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ARTIKEL 7. BIJLAGEN 

De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen. Ze 
maken integraal deel uit van deze module. De inhoud van deze 
bijlagen kan niet strijdig zijn met de module. Als de bijlagen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze module, dan 
krijgen de bepalingen van deze module voorrang. 

Bijlagen 

Bijlage 1: projectnota (art. 2, §3) 
Bijlage 2: conformverklaring van de projectnota (art. 1, §2) 
 
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Hecht goedkeuring aan de op basis van de goedgekeurde moederconvenant 12002/1 opgemaakte koepelmodule 
12002/1/B17 en bijhorende projectmodule 17 “Verlichting van een gewestweg, geplaatst door het gewest” in 
functie van het aanpassen van de verlichting op de gewestweg N10 ter hoogte van het kruispunt met de Sander 
De Vosstraat, waar (aan de overzijde) ook de nog aan te leggen wegenis van KMO-zone De Hutten zal 
aantakken. 

6. Definitieve straatnaamgevingen “Gasbakstraat”, “Walter Luytenplein” en “F.J. Houbenstraat” aan de 
ontworpen straten in binnengebied “Balder Dorp”, gelegen tussen Dorpsstraat, Stationsstraat, 
Kapellebaan en Smidstraat 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987 en 4 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit d.d. 23 juli 1997 van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 3 van het decreet van 28 
januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen; 
 
Gelet op het decreet van 29 november 2002 houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot 
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, waaruit blijkt dat het niet langer nodig is het 
advies te vragen aan de Koninklijke Commissie voor Advies voor Plaatsnaamgeving; 
 
Gelet op het BPA nr. 12 “Balder Dorp” goedgekeurd bij ministerieel besluit van 8 februari 2011; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning V/490 afgeleverd door het schepencollege op 6 september 2012 (punt 13) 
en strekkende tot het  creëren van minimum 91 maximaal 96 grondgebonden woningen in halfopen en gesloten 
bebouwing, van een projectzone met minimum 16 tot maximum 18 duowoningen en twee projectzones voor 
minimum 24 en maximum 28 appartementen in combinatie met wegen- en rioleringswerken voor de ontsluiting 
van de woongelegenheden binnen voornoemd BPA, op de percelen gelegen in binnengebied tussen Dorpsstraat, 
Stationsstraat, Kapellebaan en Smidstraat, kad. gekend 1e afdeling sectie D nrs. 134 x, 131 a, 75 v, 134 f, 74 b, 
73 w3, 135 f3 en 136 d4; 
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Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, meer bepaald artikel 4.2.17 § 1 dat stelt dat een 
verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de 
verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het bijzonder de 
aanleg van nieuwe verkeerswegen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 juli 2012 (punt  19) houdende goedkeuring van het tracé voor 
openbare wegenis op de betrokken percelen; 
 
Gelet op feit dat de vergadering van de archiefraad van 13 februari 2012 adviseert om de benaming 
“Gasbakstraat” te verlenen aan de straat die zich het dichtst bij de rotonde bevindt; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 26 april 2012 (punt 39) en 6 september 2012 (punt 43) om met dit advies in 
te stemmen en om voor te stellen aan de twee andere ontworpen straten de namen “Walter Luytenplein” en “F.J. 
Houbenstraat” toe te kennen; 
 
Gelet op het feit dat ook de Cultuurraad in zitting van 6 februari 2012 heeft geadviseerd om de drie straten te 
vernoemen naar Walter Luyten, F.J. Houben en naar de in de volksmond bekende plaatsnaam ‘Gaasbak’; 
 
Gelet op het georganiseerde openbaar onderzoek van 5 oktober 2012 tot 6 november 2012; 
 
Overwegende dat uit het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek d.d. 7 november 2012 blijkt dat er 
geen enkel bezwaar noch opmerking werd ingediend; 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 17 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 
Ja-stemmen: Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Koen 
Kerremans Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, 
Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Dirk Aras vraagt de stemming wegens de eerder aangehaalde argumenten van het Vlaams Belang bij dit 
agendapunt.  
 
Artikel 1 
De ontworpen straten  in het binnengebied “Balder Dorp”, gelegen tussen Dorpsstraat, Stationsstraat, 
Kapellebaan en Smidstraat worden definitief “Gasbakstraat” (aangeduid in het blauw op het bij dit besluit 
gevoegd plan), “Walter Luytenplein” (aangeduid in het roze op het bij dit besluit gevoegd plan) en “F.J. 
Houbenstraat” (aangeduid in het groen en het geel) op het bij dit besluit gevoegd plan) genoemd. 
 
Artikel 2 
Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
7. Pidpa – herroeping mandaat van bestuurder in de intercommunale Pidpa 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet op de statuten van Pidpa in het bijzonder artikel 13; 
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Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder artikel 57; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 20 februari 2007 (punt 42) houdende voordracht van de heer Wim Kelber als 
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Pidpa; 

Overwegende dat de gemeenteraad een gegeven mandaat ten allen tijde kan herroepen; 

Gelet op het elektronisch bericht van de heer Guy Staes van 24 oktober 2012 waarin deze vraagt om het 
mandaat van de heer Wim Kelber in de raad van bestuur van Pidpa te herroepen; 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad herroept het mandaat van de heer Willem Kelber als lid van de raad van bestuur van Pidpa. 

8. Pipda – aanduiding kandidaat-bestuurder 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de raadsbeslissing van heden (punt 7) houdende herroeping van het mandaat van Wim Kelber als lid 
van de raad van bestuur van Pidpa; 

Gelet op artikel 12 van de statuten waarin bepaald wordt dat elke gemeentelijke deelnemer recht heeft op één 
bestuurder in de raad van bestuur van Pidpa en dat daartoe tijdig een voordracht van één kandidaat dient te 
gebeuren; daarbij dient onder meer rekening te worden gehouden met de bepalingen inzake onverenigbaarheden 
van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat de gemeente meent op basis van deze criteria een nuttige aanduiding te kunnen doen; 

Gaat over tot de geheime stemming tot voordracht van een gemeentelijk kandidaat-bestuurder in de raad van 
bestuur van Pidpa: 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat: 

De heer Jan Hendrickx bekomt 14 ja-stemmen; 

Er zijn 6 blanco-stemmen; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De heer Jan Hendrickx wordt aangeduid als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van Pidpa. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing 
zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
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9. Pidpa - benoeming en vaststelling van het mandaat van afgevaardigde van de gemeente voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 17 december 2012 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;  
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde dient te worden herhaald voor 
elke algemene vergadering; 
 
Overwegende dat artikel 59 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van de afgevaardigde op de algemene vergadering en dat van lid 
van een van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 22 van de statuten van Pidpa;  
 
Gelet op de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa die zal plaats hebben op maandag 17 december 
2012 op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van 22 oktober 2012 waarmee Pidpa tevens de agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering heeft meegedeeld;  
 
Gelet op de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2013 van de opdrachthoudende vereniging  Pidpa; 
 
Gelet op het verslag aan de Buitengewone Algemene Vergadering, waarin de begroting en de te ontwikkelen 
activiteiten en de strategie m.b.t. het boekjaar 2013 worden toegelicht; 
 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 26 van het gemeentedecreet in verband met de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad; 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de 
gemeenteraad; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 17 december 2012; 
 
Er nemen  20 raadsleden deel aan de stemming; 
De heer Rudy Nuyens bekomt  16 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger 
voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Pidpa op 17 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
De heer Jan Hendrickx bekomt 13 ja-stemmen; 
De heer Luc Faes bekomt 1 ja-stem; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 1 ja-stem; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Akte te nemen van de strategie en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t. het boekjaar 2013. 
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Artikel 2 
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde begroting 2013 en het 
toelichtend verslag. 
 
Artikel 3. 
Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering wordt aangewezen : 
de heer Rudy Nuyens met als vervanger de heer Jan Hendrickx. 
 
Artikel 4. 
Aan bovengenoemde vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Buitengewone Algemene 
Vergadering van 17 december 2012, overeenkomstig deze beslissing te stemmen, evenals op elke andere 
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze Buitengewone 
Algemene Vergadering. 
 
Artikel 5. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een 
afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
 
10. CIPAL - aanwijzing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 
buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 7 december 2012 
 
Gelet op de artikelen 19 tot en met 41 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in verband met de werking van 
de gemeenteraad; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 42 en 43 inzake de 
bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg 
“CIPAL”); 
 
Gelet op de statuten van CIPAL; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 18 oktober 2012 tot de buitengewone algemene vergadering van CIPAL van 7 
december 2012 om 10.30 uur op de maatschappelijke zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1 met de 
volgende agendapunten: 
1.  Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 
2.  Goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2013 
3.  Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité 
4.  Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 
 
Gelet op de bijlagen bij de oproepingsbrief van 18 oktober 2012; 
 
Gelet op de toelichtende nota van CIPAL bij de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 7 
december 2012; 
 
Gelet op de voorstellen van de raad van bestuur van CIPAL in verband met de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering; 
 
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten en de daaronder door 
de raad van bestuur van CIPAL voorgestelde beslissingen te weigeren; 
 
Overwegende dat artikel 44 DIS bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene vergadering; 
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Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer 
plaatsvervanger(s) mag aanduiden; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene 
Vergadering van CIPAL d.d. 7 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming ; 
De heer Willy Beullens bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
Buitengewone Algemene Vergadering van CIPAL d.d. 7 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming ; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 14 ja-stemmen; 
Er worden 6 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 7 december 2012 en de in dat verband 
door de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL voorgestelde beslissingen, zoals 
overgemaakt per oproepingsbrief van 18 oktober 2012, goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
Als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende 
vereniging CIPAL van 7 december 2012 wordt aangewezen: de heer Willy Beullens, gemeenteraadslid, 
Hertstraat 23 te Berlaar (tel. 015/25.13.09) met als plaatsvervanger de heer Eddy Verstappen, schepen, 
Kapellebaan 12 te Berlaar (tel. 03/482.34.20). 
 
Artikel 3 
Bovengenoemde vertegenwoordiger (of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger) wordt gemandateerd om op 
de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 7 december 2012 (of 
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten en de daaronder te nemen 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 7 
december 2012 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. 
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal 
onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 
2440 Geel. 
 
11. Finilek – agenda van de buitengewone algemene vergadering d.d. 21 december 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Berlaar aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 9 oktober 2012 om vertegenwoordigd te  zijn op de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
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Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012 volgende agenda 
heeft: 
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke  samenwerking 
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het  boekjaar 2013 alsook van de door de raad 
van bestuur opgestelde begroting 2013 
2. Goedkeuring wijziging van het reglement voor het beheer van de participatie in Publigas 
3. Statutaire benoemingen 
 
Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Enig artikel 
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van deze buitengewone algemene vergadering en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten: 
 
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke  samenwerking van de te 

ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het  boekjaar 2013 alsook van de door de raad van 
bestuur opgestelde begroting 2013 

2. Goedkeuring wijziging van het reglement voor het beheer van de participatie in Publigas 
3. Statutaire benoemingen. 
 
12. Finilek - aanduiding gemeentelijke volmachtdrager en plaatsvervangende gemeentelijke 
volmachtdrager van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van Finilek d.d. 21 
december 2012 
 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3de alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers 
voor een algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te 
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het feit dat de stad/gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 9 oktober 2012 om vertegenwoordigd te  zijn op de 
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Gelet op het besluit waarbij een standpunt is bepaald over de te behandelen agendapunten op de buitengewone 
algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijke volmachtdrager voor de buitengewone 
algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangende gemeentelijke volmachtdrager 
voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming; 
De heer Stefaan Lambrechts bekomt 14  ja-stemmen; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 1 ja-stem; 
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Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
Mevrouw Ingeborg Van Hoof, schepen, aan te wijzen als volmachtdrager van de gemeente Berlaar om deel te 
nemen aan de buitengewone  algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Artikel 2 
De heer Stefaan Lambrechts, schepen, aan te wijzen als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
Berlaar om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 21 december 2012; 
 
Artikel 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Finilek van 21 december 2012 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de 
gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten. 
 
13. Iverlek – goedkeuring agenda algemene vergadering d.d. 21 december 2012 en aanduiding 
gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering in buitengewone zitting op 21 december 2012 
 

Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt aan de 
opdrachthoudende vereniging IVERLEK; 

Gelet op het feit dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van IVERLEK op 21 december 2012, die plaats heeft in Utopolis, Spuibeekstraat 5 te 2800 
Mechelen, en dit per aangetekend schrijven van 25 oktober 2012; 

Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwooridgers voor een 
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit 
de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van 
de vertegenwoordiger dient te worden herhaald door elke algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat een lid van de Raad van Bestuur of Regionale Adviescommissies van Iverlek géén 
vertegenwoordiger (volmachtdrager) of plaatsvervangend vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke 
algemene vergadering; 

Gelet op het feit dat een lid van de Raad van Bestuur of Regionale Adviescommissie van Iverlek géén 
vertegenwoordiger (volmachtdrager) of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering kan 
zijn; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 21 december 2012; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat; 
Mevrouw Lydia Vercammen bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
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Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van een plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger 
voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op 21 december 2012; 

Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat; 
De heer Guy Staes bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in buitengewone zitting te houden op 
21 december 2012: 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2013 alsook 
van de door de Raad van Bestuur opgelegde begroting 2013. 

2. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis – bekrachtiging. 
3. Statutaire benoemingen. 
4. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

Mevrouw Lydia Vercammen aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de 
algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 21 december 2012  

Artikel 3 

De heer Guy Staes aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen 
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 21 december 2012  

Artikel 4 

Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissingen 
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging IVERLEK, ter attentie 
van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. 

14. IGEMO - kennisname van de agendapuntenvan de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO van 21 december 2012 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de Algemene Vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 
 
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 21 december 
2012: 
 
1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van  
 het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) voor 2013 [GVAV1200008] 
3.  Bespreking van de begroting van de intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest  
 Mechelen en omgeving (IGEMO) voor het boekjaar 2013 [GVAV1200009] 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage algemene werkingskosten en basisdienstverlening 2013  
 [GVAV1200010] 
5. Benoeming van nieuw lid (vervanging) van de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging  
 voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
6. Benoeming van nieuw lid (vervanging) van het Adviescomité Milieu van de intergemeentelijke  
 vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving (IGEMO) 
7. Volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
8. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 21 december 2012 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, nog minstens 
één Algemene Vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, 
bepaalt dat op de agenda van die Algemene Vergadering ook een voorstelling van een door de Raad van 
Bestuur opgelegde begroting moet staan; 
 
Overwegende dat noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch 
de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmaken van een beslissing van de Algemene 
Vergadering; dat de gemeenteraad bijgevolg het mandaat van haar afgevaardigde(n) terzake niet moet bepalen; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO, de 
Algemene Vergadering, op voordracht van de Raad van Bestuur, de bijdrage voor de algemene werkingskosten 
en basisdienstverlening vaststelt; dat die bijdrage voor de gemeentelijke deelnemers moet worden vastgesteld 
volgens de in de statuten bepaalde verdeelsleutel en binnen de statutair vastgestelde minimum- en 
maximumgrenzen; 
 
Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de Algemene Vergadering van 21 december 2012, 
zoals geformuleerd door de Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO in vergadering van 
28 september 2012; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van 21 december 2012. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met het voorstel van de Raad 
van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO inzake de vaststelling van de statutaire bijdrage in de 
basisdienstverlening 2013. 
 
Artikel 3 
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Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 
 
15. IGEMO – aanduiding van de afgevaardigde(n) op de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO d.d. 21 december 2012 met verdeling van het stemmenaandeel 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat: 
De heer Rudy Nuyens bekomt 16 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat: 
De heer Ronald Van Thienen bekomt 16 ja-stemmen; 
Er worden 4 blanco-stemmen uitgebracht; 
 

BESLUIT 
 
Artikel 1 
De heer Rudy Nuyens wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO op 21 december 2012; Die eerste afgevaardigde vertegenwoordigt het 
volledige stemmenaandeel (2.403) van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IGEMO. 
 
Artikel 2 
De heer Ronald Van Thienen wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IGEMO op 21 december 2012; Die tweede afgevaardigde vertegenwoordigt geen 
stemmenaandeel van de gemeente in de Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO; 
Bij afwezigheid van de in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste afgevaardigde, verleent de gemeenteraad 
aan de tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige stemmenaandeel (2.403) van de gemeente in de 
Algemene Vergadering van de intergemeentelijke vereniging IGEMO te vertegenwoordigen. 
 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IGEMO. 

16. IVAREM – kennisname van de agendapunten van de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM van 21 december 2012 en verlenen van mandaat 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 



 36 

 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeente; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, vastgesteld door de algemene vergadering 
op 26 april 2003, zoals gewijzigd op 5 december 2003, 3 december 2004, 22 juni 2007, 30 november 2007, 29 
juni 2009 en 17 december 2010; 
 
Overwegende dat ingevolge artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking, de agenda van de algemene vergadering door de vennoten moet worden voorgelegd aan hun 
respectieve raden; 
 
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM van 21 
december 2012: 

1. Aanduiding stemopnemers 
2. Bespreking van de ondernemingsstrategie voor 2013 [VVAV1200010] 
3. Bespreking van de begroting voor boekjaar 2013 [VVAV1200011] 
4. Vaststelling van de statutaire bijdrage voor de algemene werkingskosten en voor de werkingsbijdragen 

voor afvalbeheer in 2013 [VVAV1200012] 
5. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen 
6. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) van 21 december 2012 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat, afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake in artikel 65, 2de lid van het decreet, nog minstens 
één algemene vergadering wordt belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen 
activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar te bespreken; 
 
Overwegende dat artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
bepaalt dat op de agenda van die algemene vergadering ook een voorstelling van een door de raad van bestuur 
opgestelde begroting moet staan; 
 
Overwegende dat noch de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgend boekjaar, noch 
de door de raad van bestuur opgestelde begroting, het voorwerp uitmaken van beslissing van de algemene 
vergadering, dat de gemeenteraad bijgevolg het mandaat van zijn afgevaardigde(n) terzake niet moet bepalen; 
 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM, de 
algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur, de bijdragen voor de algemene werkingskosten 
en de bijdragen voor de afvalbeheerskosten vaststelt; dat die bijdragen voor de gemeentelijke deelnemers 
moeten worden vastgesteld volgens het in de statuten bepaalde opdrachtmenu en met respect voor de statutair 
vastgestelde bijdrageplafonds; 
 



 37 

Gelet op de voorstellen betreffende de agendapunten van de algemene vergadering van 21 december 2012, 
zoals geformuleerd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IVAREM in vergadering van 
19 oktober 2012. 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van 21 december 2012 en 
verleent aan zijn afgevaardigde(n) het mandaat in te stemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van 
de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt te kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
17. IVAREM – aanduiding van de afgevaardigde(n) op de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging IVAREM d.d. 21 december 2012 met verdeling van het gemeentelijk stemmenaandeel 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 
toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op de omzendbrief (BA 2002/01) van 11 januari 2002 van de Vlaamse Minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, dhr. P. Van Grembergen, betreffende de 
toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking; 
 
Gelet op het artikel 35 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IVAREM; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de eerste afgevaardigde van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat; 
De heer Stefaan Lambrechts bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van de tweede afgevaardigde van de gemeente in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 21 december 2012; 
 
Er nemen 20 raadsleden deel aan de stemming met volgend resultaat; 
De heer Eddy Verstappen bekomt 15 ja-stemmen; 
Er worden 5 blanco-stemmen uitgebracht; 
 
 

BESLUIT 
 

Artikel 1 
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De heer Stefaan Lambrechts, Sollevelden 48 te Berlaar wordt aangeduid als eerste afgevaardigde in de 
algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 21 december 2012. Die eerste 
afgevaardigde vertegenwoordigt het volledige stemmenaandeel (2.364) van de gemeente in de algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
Artikel 2 
De heer Eddy Verstappen, Kapellebaan 12 te Berlaar wordt aangeduid als tweede afgevaardigde in de algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging IVAREM op 21 december 2012. Die tweede afgevaardigde 
vertegenwoordigt geen stemmenaandeel van de gemeente in de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging IVAREM. Bij afwezigheid van de in artikel 1 van dit besluit aangeduide eerste 
afgevaardigde, verleent de gemeenteraad aan de tweede afgevaardigde het mandaat om het volledige 
stemmenaandeel (2.364) van de gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging 
IVAREM te vertegenwoordigen. 
 
Artikel 3 
Deze beslissing wordt te kennisgeving overgemaakt aan de intergemeentelijke vereniging IVAREM. 
 
18. BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDT VOLGEND PUNT OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Gaby Vervoort : 
 
18.I. Interpellatie in verband met trage wegen  
 
Tijdens de gemeenteraad van 18 september 2012 stelde ik een reeks vragen in verband met het project van de 
trage wegen hier in onze gemeente. De schepen van milieu beantwoorde toen gedeeltelijk mijn vragen. Maar 
omdat alle vragen tot in detail beantwoorden te lang zou duren, werd afgesproken dat zij schriftelijk alle 
ontbrekende antwoorden ging bezorgen. Tot op heden heb ik deze antwoorden nog niet bekomen.  
Daarom herneem ik mijn vragen van 18 september met het verzoek om de beloofde  schriftelijke antwoorden 
tijdens de gemeenteraad ter beschikking te stellen.  
 
Graag had ik dan alsnog het antwoord op volgende vragen : 
- Voorziene  trajecten : 

• Hoeveel kilometer trage weg was er in totaliteit oorspronkelijk gepland ?  
• Hoeveel kilometer trage weg is er uiteindelijk in totaliteit weerhouden voor uitvoering ?  
• Kan u per voorzien traject opgeven welke functie er werd beoogd met de aanleg van het betreffende 

traject ? 
• Kunnen deze trajecten in het bovenlokaal fietsrouteplan ingebed worden, zodat zij als het ware als een 

uitbreiding van dit plan kunnen worden gezien ?  
Zo neen :  

o waarom heeft men deze optie niet bekeken en/of weerhouden ? 
 

- Locatie van de trajecten : 
• Kan u per voorzien/gerealiseerd traject een overzicht geven van :  

o Aantal (kilo)meters die lopen over een reeds bestaand, nog in gebruik zijnde traject  
o Aantal (kilo)meters die lopen over een oud bestaand, maar niet meer in gebruik zijnde traject  
o Aantal (kilo)meters die lopen over een volledig nieuw aan te leggen traject  

• Voor volledig nieuw aan te leggen trajecten, graag een overzicht van volgende zaken :   
o Aantal (kilo)meters waarvoor een vrijwillige grondafstand van de betrokken eigenaars werd 

bekomen   
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o Aantal (kilo)meters waarvoor een onteigeningsprocedure werd opgestart.   
 

- Oplevering van de trajecten :  
• Welke trajecten zijn er nu volledig afgewerkt ?  
• Welke trajecten zijn nog in een uitvoeringsfase ? En wat is de voorziene afwerkingstijd van deze 

trajecten ?  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt op bovenstaande vragen via een overzicht dat ter beschikking wordt 
gesteld van alle raadsleden: 
 
- Voorziene  trajecten : 

• Hoeveel kilometer trage weg was er in totaliteit oorspronkelijk gepland ?  
5.700 m 
 

• Hoeveel kilometer trage weg is er uiteindelijk in totaliteit weerhouden voor uitvoering ?  
Nog niet definitief gekend, aangezien sommige onderhandelingen nog lopen. Reeds 3.800 m 
weerhouden. 
 

• Kan u per voorzien traject opgeven welke functie er werd beoogd met de aanleg van het betreffende 
traject ? 
- Verbinding Fertlarelei:    veilige verbinding met Netedijk 
- Verbinding Netekant-Netedijk:   veilige verbinding tussen Netedijk en speelbos 
- Verbinding Tulpenstraat-Alpenroosstraat:  veilig alternatief voor doortocht centrum 
- Venushoek:     veilige doorsteek 
- Broekweg-Ezenhoek:    heropenen verbinding tussen Broekweg-Ezenhoek 

- Verbinding Broekelst:   veilige verbinding tussen C. Verhulststraat en Pastorijstraat 
- Verbinding Gestel dorp – Netedijk:  nieuwe toegang tot Gestel van op Netedijk 

- Verbinding Hertstraat:   heropenen verbinding Ezenhoek - Itegembaan 

 
• Kunnen deze trajecten in het bovenlokaal fietsrouteplan ingebed worden, zodat zij als het ware als een 

uitbreiding van dit plan kunnen worden gezien ?  
Zo neen :  

o waarom heeft men deze optie niet bekeken en/of weerhouden ? 
 

Waar mogelijk is telkens bekeken of de verbinding ingepast kan worden in een fietsnetwerk of 
wandelnetwerk. Zo is de nieuwe verbinding tussen de Netedijk en Gesteldorp al meteen opgenomen in 
het wandelnetwerk Kempense Netevallei. 
 
Voor de verbinding Tulpenstraat-Alpenroosstraat zijn er fietsentellingen gebeurd. Na terugkoppeling van 
de fietsentelling kon van de provinciale dienst Mobiliteit geen toestemming worden bekomen voor de 
verlegging van het bovenlokaal fietsroutenetwerk naar deze verbinding. 

 
- Locatie van de trajecten : 

• Kan u per voorzien/gerealiseerd traject een overzicht geven van :  
o Aantal (kilo)meters die lopen over een reeds bestaand, nog in gebruik zijnde traject  
o Aantal (kilo)meters die lopen over een oud bestaand, maar niet meer in gebruik zijnde traject  
o Aantal (kilo)meters die lopen over een volledig nieuw aan te leggen traject  

 
•  Bestaand in gebruik 

zijnde traject 
Bestaand maar niet meer in 
gebruik 

Nieuw 

Verbinding Fertlarelei Voorziene verbinding niet weerhouden, alternatieven nog te bekijken 

Verbinding Netekant-Netedijk   490 m 
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Verbinding Tulpenstraat-
Alpenroosstraat 

  304 m 

Venushoek 150 m 350 m   

Broekweg-Ezenhoek 650 m 790 m  

Verbinding Broekelst   730 m 

Verbinding Gestel dorp - 
Netedijk 

  333 m 

Verbinding Hertstraat  525 m  

 
 

• Voor volledig nieuw aan te leggen trajecten, graag een overzicht van volgende zaken :   
o Aantal (kilo)meters waarvoor een vrijwillige grondafstand van de betrokken eigenaars werd 

bekomen   
o Aantal (kilo)meters waarvoor een onteigeningsprocedure werd opgestart.   

 
 

 Vrijwillige grondafstand Onteigeningsprocedure Andere 

Verbinding Netekant-Netedijk   Overeenkomst met OCMW 
voor inrichting percelen. 
Percelen blijven eigendom van 
OCMW. 

Verbinding Tulpenstraat-
Alpenroosstraat 

Onderhandelingen nog lopende, procedure nog niet gekend 

Verbinding Broekelst Onderhandelingen nog lopende, procedure nog niet gekend.  

Verbinding Gestel dorp - Netedijk   Overeenkomst met W&Z over 
plaatsen trap naar Netedijk, 
akkoord met Natuurpunt voor 
doorgang over percelen. 

 
 

- Oplevering van de trajecten :  
• Welke trajecten zijn er nu volledig afgewerkt ?  
• Welke trajecten zijn nog in een uitvoeringsfase ? En wat is de voorziene afwerkingstijd van deze 

trajecten ?  
- Verbinding Fertlarelei:  

o Verbinding voorlopig niet weerhouden 
- Verbinding Netekant-Netedijk:  

o Nog in uitvoeringsfase 

o Timing: afwerking eind november 

- Verbinding Tulpenstraat-Alpenroosstraat: 
o Onderhandelingen nog lopende 

o Timing afhankelijk van uitkomst onderhandelingen, 2013 

- Venushoek:  
o Timing: aanleg deze winter 

- Broekweg-Ezenhoek: 

o Onderhandelingen afgerond 

o Timing: aanleg deze winter 

- Verbinding Broekelst 
o Onderhandelingen nog lopende 

o Timing afhankelijk van uitkomst onderhandelingen, 2013 
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- Verbinding Gestel dorp – Netedijk  

o Nog in uitvoeringsfase 
o Timing: afwerking eind november 

- Verbinding Hertstraat 

o Timing afhankelijk van rechtspraak 

o Aanleg winter  
 

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt hier nog aan toe dat de bruggen en de trappen aan de Netekant intussen 
geplaatst zijn en deze week worden afgewerkt. De poel aan de Netekant is gegraven en de putten voor de 5.000 
bomen voor het nieuwe bos worden volgende maandag geboord. De weg door het bos zal door de Minawerkers 
worden gemaaid. 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de gemeente bericht heeft ontvangen van het Vredegerecht dat ze 
in het gelijk werd gesteld wat betreft de verbinding Ezenhoek – Itegembaan. Dat geeft de gemeente de kans om 
hier het nodige onderhoud uit te voeren en de verbinding terug vrij te maken. 
Schepen Ingeborg Van Hoof besluit dat Igemo reeds op de hoogte is gesteld van deze ontwikkeling, zodat de 
aannemer hier infrastructuurwerken kan uitvoeren om doorgang te creëren voor fietsers en voetgangers. 

 
De vergadering wordt gesloten om 20.25 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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