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De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. 

 
 

 OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 19 februari 2013 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 19 februari 2013 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Kennisneming geldigverklaring van de OCMW-raadsverkiezing 
 
Er wordt kennisgenomen van het schrijven van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen voor de provincie 
Antwerpen van 20 februari 2013, houdende de mededeling dat er geen bezwaar werd ingediend tegen de 
OCMW-raadsverkiezing van de gemeente. Overeenkomstig artikel 15§7 van het OCMW-decreet is de termijn 
waarbinnen de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ambtshalve kan optreden, verstreken zodat de OCMW-
raadsverkiezingen geldig kunnen worden verklaard. 
 
3. Budgetwijziging 1 dj. 2013 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 146,147,148,149,150 en 151; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 april 
1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Overwegende dat de wijzigingen enkel via budgetwijziging kunnen worden doorgevoerd; 
     
Gelet op het verslag van het managementteam d.d 12 maart 2013  ; 
 
Gelet op het feit dat volgens inlichtingen van het schepencollege de voorgedragen ontvangsten als werkelijk mogen 
beschouwd worden en de uitgaven tevens behoren gedaan te worden; 
 
Gaat over tot de behandeling van bovengenoemde documenten; 
 

BESLUIT met 13 ja-stemmen bij 8 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
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Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen 
Kerremans, Leen Janssens 
 
Schepen Stefaan Lambrechts licht de budgetwijziging kort toe. Het gaat om een beperkte budgetwijziging, 
waarbij er middelen uit de bestemde gelden worden onttrokken voor de aankoop van de parking achter het 
gemeentehuis en de terreinen van FC Heikant. Deze gelden waren voorzien en vastgeklikt voor deze doelen. 
Voor de rest gaat het om verschuivingen en om hernemingen van kredieten van 2012, bijvoorbeeld voor het 
Rode Kruis-gebouw, voor het RUP zonevreemde bedrijven en de aankoop van brandweerkledij. Verschuivingen 
zijn er voor Gestel: 200.000 euro was oorspronkelijk gereserveerd voor de binnenkant van de pastorij, maar na 
heroverweging blijkt dat dit mogelijk zal zijn voor 140.000 euro, waardoor de gemeente 60.000 euro kan 
vrijmaken voor een ander project, namelijk de realisatie van de Groene Poort. De verschuiving voor de 
schandpaal is puur technisch. Hiervoor was een stukje krediet voorzien in 2014, maar dit project loopt sneller dan 
voorzien, zodat er van 2014 verschoven is naar 2013. Ook voor informaticamateriaal voor de raadsleden werd 
een verschuiving doorgevoerd. Al deze operaties kaderen in de filosofie van de BBC, namelijk zoveel mogelijk 
vermijden om in de loop van het jaar middelen bij te zoeken, maar eerder verschuiven binnen de posten. 
Bovendien zit de gemeente in een overgangsjaar van het oude naar het nieuwe systeem, waardoor er bepaalde 
kredieten moeten worden hernomen. Omdat het om een beperkte budgetwijziging gaat, was het niet opportuun 
om speciaal hiervoor een begrotingscommissie samen te roepen. Maar het is zeker de bedoeling om naar 
aanleiding van de volgende budgetwijziging opnieuw een begrotingscommissie te houden. 
 
Koen Kerremans merkt op dat hij begrip zou kunnen opbrengen voor de beslissing om geen 
begrotingscommissie te houden, indien het enkel om de onttrekking uit de bestemde gelden zou gaan. Maar 
verschuivingen hebben soms ook te maken met vastgelegde prioriteiten en aangezien het om een nieuw systeem 
gaat, was het misschien toch wenselijk geweest om een begrotingscommissie samen te roepen. Dit omdat het 
net zo moeilijk is om zicht op de zaken te krijgen in deze fase. Met een paar extra inspanningen zouden de 
raadsleden dit budget dan kunnen leren lezen en leren werken met het nieuwe systeem. Hij roept op om in de 
toekomst zeker een begrotingscommissie te houden en wenst zich om die reden te onthouden. 
 
Dirk Aras begrijpt dat de meerjarenplanning nog zal volgen, maar vraagt zich af of deze budgetwijziging is 
doorgevoerd om bepaalde zaken uit de meerjarenplanning te houden. Of is dit puur ingegeven vanuit praktische 
technische redenen? 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er een timing werd opgemaakt voor het opstellen van de 
meerjarenplanning. Het schepencollege is al eenmaal in conclaaf geweest gedurende een dag om te bekijken 
wat er uit de bevraging van vorig jaar naar voor is gekomen. Dat is een eerste aanzet. De volgende stap omvat 
het opstellen van de jaarrekening, waaraan de financiële dienst volop aan het werken is. Zodra dit een feit is, 
moet er een software-aanpassing gebeuren, zodat er een simulatie kan plaatsvinden van de meerjarenplanning 
in het nieuwe systeem. Daarna kan er worden bekeken hoe groot de budgettaire ruimte is. Parallel daaraan wordt 
een oefening opgezet met betrekking tot het uitschrijven van doelstellingen en acties. Die wordt ergens in juni 
gefinaliseerd. Eind september wordt vooropgesteld om alle doelstellingen en verlanglijstjes te toetsen aan de 
budgettaire ruimte. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt. 
 
Artikel 1 
De budgetwijziging 1  dj. 2013 wordt met volgende resultaten goedgekeurd. 
 
in de exploitatie 
ontvangsten     :     12.257.765,00 euro 
uitgaven     :     11.729.534,00 euro 
 
saldo     :          528.231,00 euro 
 
in de investeringen 
ontvangsten    :          160.000,00 euro 
uitgaven     :       6.465.454,00 euro 
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saldo     :     -6.305.454,00 euro 
 
andere 
ontvangsten    :       3.000.000,00 euro 
uitgaven     :          511.678,00 euro 
           
saldo     :       2.488.322,00 euro 
 
 
Budgettair resultaat boekjaar  :      -3.288.901,00 euro 
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :      5.222.660,00 euro 
 
Gecumuleerde budgettaire resultaat   :      1.933.759,00 euro 
Bestemde gelden voor investering   :    - 1.690.000,00 euro 
 
Resultaat op kasbasis    :          243.759,00 euro 
 
  
 
 
 
financieel draagvlak    :        689.374,00 euro 
netto periodieke leningsuitgaven   :      - 542.821,00 euro 
 
autofinancieringsmarge    :        146.553,00 euro 
 
 
Artikel 2 
Het budget dj. 2013 wordt  voor nuttig gevolg aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen en aan de Vlaamse 
Regering, agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel toegezonden. 
 
Artikel 3 
In het kader van artikel  43 § 1 en § 2, 11°Gemeentedecreet  wordt  de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
wijze waarop de opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 
voorwaarden ervan, toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen voor volgende  nominatief 
opgesomde projecten  : 
 
0729/22199017  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: binnenwerk: 0,00 euro in kader van verschuiving 
0729/22199007  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: 639.000,00 euro 
0680/22004017  5.1.1.2 Inrichting groene poort Gestel: 57.000,00 euro 
 
 
Artikel 4 
Volgens artikel 1, 8°   Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010,  zijn bestemde gelden : de geldmiddelen die de raad 
in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.  Overeenkomstig 
art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de raad eraan toekent. Om die reden beslist 
de gemeenteraad dat de bestemde gelden, in totaal 2.100.000,00 euro worden verminderd met 410.000,00 euro 
met het oog op het verwerven van onroerend goed. Wat de bestemde gelden brengt op een totaal van 
1.690.000,00 euro. 
 
4. Wijziging belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaar 2013 
 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008  betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen;  
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 maart 2010  (punt 2) houdende goedkeuring van de wijziging belasting op de 
afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2010, 2011, 2012 en 2013; 
 
Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente voor het  aanslagjaar 2013; 
 
Gelet op het KB van 12 juni 1998 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 waarin de artikelen 45§5, 49§5, 
51§7, 53§7, 54§5 en 61§5 bepalen dat de totale kostprijs die de gemeente vordert voor de afgifte van een 
verblijfbewijs voor vreemdelingen niet meer mag bedragen  dan de prijs die wordt geheven voor de afgifte van de 
identiteitskaarten van Belgische onderdanen; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 29 november 2005 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende de spoedprocedure van de elektronische identiteitskaarten; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 13 februari 2009 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende het opstarten van de veralgemening van het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 
kinderen onder de 12 jaar;  
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 21 december 2012 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
betreffende de nieuwe prijs van de identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen – 
Inwerkingtreding: 1 april 2013; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 3 januari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer betreffende 
het Rijbewijs in bankkaartmodel: uitbreiding van het pilootproject Mercurius naar alle Belgische gemeente; 
 
Gelet op de rondzendbrief d.d. 27 februari 2013 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
betreffende het Rijbewijs in bankkaartmodel: opstart van het project Mercurius in de gemeenten van de Provincie 
Antwerpen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 

 
BESLUIT met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen 

Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan 
Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Dirk Aras, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
Dirk Aras licht zijn onthouding toe vanuit de reden dat onvrijwillig verlies van een administratief stuk in Berlaar 
leidt tot extra kosten voor de betrokkenen. In heel wat andere gemeenten is daar een regeling voor getroffen; het 
lijkt een kleinigheid om dat ook in onze gemeente te voorzien. 

 
Artikel 1 
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2013 wordt ten behoeve van de 
gemeente onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of op 
andere administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen aan wie deze stukken door de 
gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
Artikel 2 
Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald: 
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a) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen met foto (+ plastiekzakje) die aan niet – Belgische kinderen 

beneden de 12 jaar worden uitgereikt: 
1 euro voor het eerste bewijs en voor elk duplicaat en voor elke vernieuwing. 

 
b) Op de afgifte van een trouwboekje: 20 euro 
 
c) Op de afgifte van een nieuw paspoort: 
 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid en 

eventueel verhoogd met de aangerekende kosten voor een spoedprocedure. 
 
d) Op  de afgifte van de papieren verblijfsbewijzen voor vreemdelingen: 

1. Voor de personen vanaf 12 jaar: 5 euro voor de afgifte, de vernieuwing of de vervanging van de 
verblijfsbewijzen. 

2. De verlenging van de verblijfsbewijzen is gratis. 
 
e) Op de afgifte van de elektronische identiteitskaarten (eID) en de elektronische vreemdelingenkaarten (eVK):  

1. 1 euro gemeentebelasting, verhoogd  met de kostprijs aangerekend door de federale overheid.   
 

2. Overeenkomstig spoedprocedures met volledig transport door Group 4: 
- bedraagt de kostprijs van een elektronische identiteitskaart (eID) en de elektronische 

vreemdelingenkaart (eVK) 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend 
door de federale overheid en/of Group 4; 

 
 In deze aanslagvoeten is de kostprijs van de kaart inbegrepen. 
 
f) Op de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar (Kids-

ID): 
 De kostprijs aangerekend door de federale overheid, eventueel verhoogd met de aangerekende kosten 

voor de spoedprocedures met volledig transport door Group 4. 
 
g) Op de afgifte van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel: 
 5 euro gemeentebelasting, verhoogd met de kostprijs aangerekend door de federale overheid. 
 
Artikel 3 
De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een 
overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten behoeve der gemeente onderworpen zijn. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten 
ambtshalve toekomen volgens de tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire en kanselarijrechten. 
 
Artikel 4 
Zijn van de belasting vrijgesteld: de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde 
instellingen alsook de instellingen van openbaar nut. 
 
Artikel 5 
De belastingplichtigen moeten voorafgaandelijk een aanvraag doen bij het gemeentebestuur en er een bedrag 
gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven tegen afgifte van een ontvangstbewijs, dat op elk 
verzoek van de met toezicht belaste ambtenaren of agenten moet worden getoond. Het in bewaring gegeven 
bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbelasting worden geboekt de dag waarop het belastbaar 
feit zich zal voltrekken. Bij niet contante betaling wordt de belasting ingekohierd.  
 
Artikel 6 
De vestiging en invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de 
modaliteiten vervat in het gelijknamig decreet  van 30 mei 2008.   
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Artikel 7 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aanzien worden en aan de hogere overheid voor het nodige gevolg worden toegezonden. 
 
5. Retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum en Heikant, die een beroep 
doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening – aanvulling kermis Station. 
 
Ingevolge een bijkomende elektriciteitsvoorziening die werd aangelegd bij de verfraaiing van het Stationsplein, 
dient het retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum en Heikant, die een beroep 
doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening, aangevuld te worden met de kermis aan het Station. Beslist 
ook de huidige forfaitaire tarieven te behouden. 

 
Retributiereglement ten laste van de foorkramers op de kermissen Centrum, Station en Heikant, die een beroep 

doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening dj. 2013. 
 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;    
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitvoering en de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het advies van de FOD Economie zoals bepaald wordt in artikel 10§2 van de wet van 25 juni 1993; 
 
Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Berlaar diverse kermissen worden georganiseerd 
waarvoor elektriciteitsvoorziening noodzakelijk is, waarvan de plaatsen en data worden vastgelegd als volgt : 
 
Meikermis  Markt - Centrum   (start zondag vóór O.-H.-Hemelvaart) 
Julikermis  Kard. Cardijnplein - Heikant (start tweede zondag van juli) 
Septemberkermis  Markt - Centrum   (start eerste zondag van september) 
Oktoberkermis  Stationsplein - Station  (start eerste zondag van oktober); 
 
Gelet op de liberalisering van de energiemarkt; 
 
Overwegende dat Iverlek deze dienst niet meer mag verlenen en de gemeente derhalve wil zorgen voor 
elektriciteitsvoorziening met een maximum van 50 ampère per attractie, bij dergelijke evenementen; 
 
Overwegende dat het gepast voorkomt voor deze dienstverlening een retributie te vragen aan de uitbaters van 
dergelijke evenementen, onder de vorm van een forfaitair tarief afhankelijk van de aansluiting (monofasig of 
driefasig) en dit per aansluiting en per kermis; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
Met ingang van heden en eindigend op 31 december 2013 wordt een retributie gevestigd ten laste van de 
uitbaters van kermissen Centrum (Markt), Station (Stationsplein) en Heikant (Kardinaal Cardijnplein), die een 
beroep doen op de gemeente voor elektriciteitsvoorziening.  
 
Artikel 2 
Volgende forfaitaire tarieven worden vastgesteld: 
− monofasige aansluiting :  40 euro 
− driefasige aansluiting    : 60 euro 
Het bedrag van de retributie geldt per aansluiting per kermis. 
 
Artikel 3 
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Enkel de uitbater die voor zijn installatie(s) een positief keuringsverslag voorlegt, kan op de gemeente een beroep 
doen voor elektriciteitsvoorziening (max. 50 ampère per attractie). Dit enkel bij toestemming van de 
verantwoordelijke van de elektriciteit aangesteld door de gemeente. Indien geen toestemming dient de uitbater 
zich zelf te voorzien van stroom (d.m.v. stroomgenerator). 
 
Artikel 4 
De retributie is verschuldigd door de uitbater en dient samen met de  belasting van de kermisinrichting vóór de 
vervaldag vermeld op de factuur betaald te worden door overschrijving op de financiële rekening van het 
gemeentebestuur, namelijk 097-1102010-90. 
 
Artikel 5 
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel 
beheerder een dwangbevel uitvaardigen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Bij 
betwisting zal een burgerlijke rechtsvordering worden ingesteld. De retributie dient betaald te worden na ontvangst 
van de factuur vóór de uiterste betaaldatum hierop vermeld, verstuurd door het gemeentebestuur. 
 
Artikel 6 
Indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het onderzoek de commodo et incommodo zal deze verordening 
als definitief aangezien worden en aan de toezichthoudende overheid voor het nodige gevolg worden 
toegezonden. 
 
6. Finilek – kapitaalverhoging van Publi-T 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 

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

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T; 

Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in Publi-T; 

Gelet op de aangetekende brief van 3 januari 2013 van Finilek; 

Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging; 

Overwegende dat de gemeente in Finilek over voldoende reserves beschikt of zal beschikken die voor de 
betaling van het voor de gemeente voorziene bedrag van de kapitaalverhoging kunnen gebruikt worden; 

Overwegende dat in het budget geen kredieten moeten worden voorzien; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 3 neen-stemmen bij 5 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Neen-stemmen: Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs 
 
Dirk Aras stelt de vraag waarom de gemeente hierin mee gaat. 
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Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Publi-T een belangrijke organisatie is, die voor een groot deel 
aandelen heeft binnen Elia, wat een beursgenoteerd bedrijf is. De gemeente zal hiervan in de toekomst zeker niet 
slechter worden. 
Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat indien de gemeente dit niet zou doen, het weinig zou uitmaken, 
aangezien de gelden dan geparkeerd blijven. 
Dirk Aras merkt op dat er een aantal zaken niet kloppen. Hij vraagt bovendien of de gemeente zal deelnemen 
aan de tweede ronde. 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dat nog niet aan de orde is.  
Dirk Aras weerlegt dit, aangezien er wel een beslissing over wordt genomen. Het gaat niet om het faillissement 
van de Gemeentelijke Holding, maar wel om de vereffening ervan. Die moet uit Publi-T uit en er wordt dus geld 
gegeven om dit mogelijk te maken. De gemeenten worden overgehaald om dit te doen door een winstmarge van 
7% voor te spiegelen. Die 7% heeft de gemeente nog niet in handen, want het geld gaat naar de staatsbank. 
Maar de aandelen van Elia zijn op dit moment veel meer waard, dus is er door de vereffenaars een rechtszaak 
ingespannen. Indien zij gelijk krijgen, dan is die 7% er niet, maar slechts 4,7%. Net zoals met de Gemeentelijke 
Holding het geval was, is dit weer een spel van procenten. En ook bij Elia is er een en ander veranderd de laatste 
jaren. Het is niet enkel een speler meer binnen de Belgische markt met een vast rendement, maar intussen 
betreft het een internationale organisatie met projecten tot voor de Amerikaanse kust. Projecten die nu ook 
gecontesteerd worden, wat speculatie en beurzen beïnvloedt. Er is dus geen zekerheid over het dividend, over 
het rendement, over de stabiliteit van Elia zelf. Waarom zegt de gemeente niet gewoon waar het op staat, 
namelijk dat er beweerd wordt dat de gemeente het niet zal voelen, maar dat dat eigenlijk nog niet vaststaat. Met 
hetzelfde geld dat nu uit de reserves wordt gehaald, zal ook Electrabel moeten worden uitgekocht. Dat zal ook in 
deze legislatuur gebeuren. Er wordt hier dus een te rooskleurig verhaal verteld. Waarom geeft de gemeente niet 
toe dat ze ook aan de tweede ronde zal deelnemen. Dat is vandaag immers al bekend. Een jaar geleden werd er 
op een vergadering van de intercommunale gesteld dat wanneer de Gemeentelijke Holding failliet zou gaan, de 
Holding zou komen aankloppen bij de gemeenten. Wanneer de Holding in vereffening zou gaan, zou de 
intercommunale komen aankloppen bij de gemeenten. Toen konden we die uitspraak niet plaatsen, maar 
intussen is het wel duidelijk geworden. Het scenario was toen al uitgedacht. Het is niet zo extreem als de 
Gemeentelijke Holding destijds, die wel 13% voorspiegelde, maar eigenlijk is dit eenzelfde scenario. Een 
realistischer voorstelling zou dus wel op haar plaats zijn. 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat er inderdaad onzekerheid is, maar dat is in de bankwereld vandaag 
de dag overal. We hebben de keuze in het kader van een groter geheel om hierop in te tekenen. De 
zeggenschap van een kleine gemeente is niet zo reusachtig en indien we niet intekenen, blijft het geld 
geparkeerd, waaraan we evenmin iets hebben. Misschien is die 7% twijfelachtig. Na de ervaring met de 
Gemeentelijke Holding kunnen we daar inderdaad niet volledig zeker van zijn. 
Dirk Aras vraagt hoeveel reserve de gemeente heeft uitstaan. 
Schepen Stefaan Lambrechts belooft dit te zullen nakijken. 
Dirk Aras wil weten hoeveel de gemeente zal nodig hebben voor Electrabel. 
Schepen Stefaan Lambrechts zal dit ook navragen. 
Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het onbekend is wat er met Finilek zal gebeuren de volgende jaren. 
De kans is reëel dat er in 2018 geen Finilek meer zal zijn. Waarschijnlijk zal dit allemaal op een andere manier 
geregeld worden. Dat betekent natuurlijk ook dat een deel van de gemeentelijke inkomsten verdwijnt. Vandaag 
ligt deze beslissing echter voor zoals ze is en de meeste gemeenten tekenen hierop in. 
Dirk Aras voegt nog toe dat de voorstelling ervan ten opzichte van de gemeenteraad te rooskleurig is, zonder de 
nodige nuance. 
Koen Kerremans sluit zich aan bij Dirk Aras. 2018 is niet ver af. De gemeente staat voor grote uitdagingen en 
moet dus goed op haar centen passen. Het geld kan ook gewoon geparkeerd blijven. Dat is ook een zekerheid, 
want de gemeente heeft daar recht op. We kunnen er misschien andere dingen mee doen. Als de aandelen van 
Finilek niets meer opbrengen, is het afgelopen met de dividenden. Hij vraagt zich af of de gemeente door dit te 
doen niet opnieuw dezelfde fout maakt. Er zijn inderdaad geen zekerheden; het is naïef om te denken dat dit een 
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realistisch verhaal is. Het is een collectief gegeven, waardoor het moeilijk is om ‘neen’ te zeggen als gemeente. 
Maar de discussies zijn misschien niet grondig genoeg gevoerd? Het geld waar de gemeente recht op heeft, 
wordt nu omgezet in deelaandelen van Publi-T en waarschijnlijk ziet de gemeente er nooit meer iets van terug. 
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat er gemeenten zijn die erop uit zouden zijn om onze aandelen over 
te nemen. Maar het blijft een verhaal dat moeilijk te voorspellen is. 
Artikel 1 
Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te onderschrijven voor een 
bedrag van 54.357,57 euro. 

Artikel 2 

Een kopie van deze beslissing zal voor nuttig gevolg aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, 
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel, worden bezorgd. 
 
7. Gratis grondverwervingen door de gemeente voor openbaar nut voor de periode van 1 april 2013 tot en 
met 31 december 2019 – delegatie aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43 § 1; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende wijzigingen aan Gemeentedecreet, Provinciedecreet, 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk werk en decreet intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunningen, de stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige vergunningen 
waarbij gratis grondafstand voor openbaar nut kan worden opgelegd; 
 
Gelet op de herinrichting van het openbaar domein (wegen, pleinen,… enz.) waarbij de verwerving van de nodige 
gronden bij middel van gratis grondafstand kan worden bewerkstelligd; 
 
Overwegende dat het nuttig is voor de gemeente om  over een werkinstrument te beschikken om op een soepele 
wijze in het bezit te worden gesteld van gronden die gratis aan de gemeente worden afgestaan om te worden 
gevoegd bij het openbaar domein van de gemeente en het derhalve aangewezen is om deze bevoegdheid te 
delegeren aan het college van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat deze werkwijze  de dienstverlening ten goede komt; 
 
Overwegende dat deze verwervingen geen effect hebben op de gemeentelijke begroting; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na erover beraadslaagd te hebben; 
 

BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthouding: Dirk Aras 
 
Dirk Aras onthoudt zich bij dit punt wegens principiële redenen die te maken hebben met de uitgebreide 
delegatiemogelijkheden naar het college van burgemeester en schepenen. Hij wil eerst duidelijkheid hoe het 
delegatieverhaal in deze gemeente zal evolueren. 
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Artikel 1 
Delegatie wordt verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het gratis verwerven van 
gronden die dienen voor openbaar nut voor de periode van 1 april 2013 tot en met 31 december 2019. 
 
Artikel 2 
Deze delegatie wordt beperkt tot de gratis grondverwervingen voor openbaar nut door de gemeente. 
 
Artikel 3 
De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de gemeente te vertegenwoordigen in de akten 
met betrekking tot deze grondverwervingen in uitvoering van onderhavige delegatie. 
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het bijhouden van een doorlopende lijst van 
verwervingen die volgens onderhavige delegatie werden gedaan en die ter inzage van de gemeenteraad ligt.  
Op het einde van de legislatuur zal deze lijst voor aktename aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 
 
8. Aankoop sportterrein en gronden te Melkouwensesteenweg te 2590 Berlaar 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2013 (punt 5) waarbij de aankoop van het sportterrein en 
gronden te Melkouwensesteenweg te 2590 Berlaar  werd goedgekeurd; 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 

Gelet op de wijziging van het budget vastgesteld in de gemeenteraad van 26 maart 2013 (punt 3) waarbij 
250.000 euro werd voorzien op 1313-4-4-2-1-0740-22004007 voor de aankoop voetbalterrein Heikant; 

Gelet op het visum van de ontvanger d.d. 13 maart 2013 (nr. 2013/08); 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van aankoopovereenkomst voorgelegd door notaris Cuveliers, Markt 85 te 
2590 Berlaar, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rep. nr. VERKOOP datum: 
_____________________________________________________________ 

 

 Het jaar tweeduizend dertien. 

 Op ****. 

 Voor mij, Meester Brigitte CUVELIER, notaris met standplaats te Berlaar. 

Zijn verschenen: 

 De Heer GYSBRECHTS Marc (rijksregisternummer 48.12.22-037.07), cardioloog, echtgescheiden, geboren te 
Putte op 22 december 1948, wonende te 3290 Diest, Turnhoutsebaan nummer 123. 

 De Heer Marc Gysbrechts verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd. 

 Hierna genoemd "de verkopers". 
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 Welke verschijners verklaren bij deze te verkopen, af te staan en over te dragen, onder de gewone vrijwaring 
van daad en recht, voor vrij zuiver en onbelast van alle schulden, voorrechten en rechten van hypotheek 
hoegenaamd, aan en ten behoeve van: 

 De Gemeente BERLAAR, alhier vertegenwoordigd door: 

 De Heer Walter Horemans, burgemeester, wonende te 2590 Berlaar, Heikanthof nummer 15, bijgestaan door 
Mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Spekstraat nummer 30, en 
die verklaren namens de gemeente Berlaar te aanvaarden, handelende ingevolge een besluit van de gemeenteraad 
van **** en die bevestigen dat dit gemeenteraadsbesluit uitvoerbaar is ingevolge het verstrijken van de termijn 
waarbinnen het door de toezichthoudende overheden kon worden geschorst of vernietigd. Een uittreksel van 
voormeld besluit van de Gemeenteraad zal aan deze akte gehecht blijven. 

 Ondernemingsnummer BE 0207.537.339 rechtspersonenregister Mechelen. 

 Hierna genoemd de “kopers”. 

 De kopers hier aanvaardende, vertegenwoordigd zoals gezegd. 

Gemeente Berlaar (Eerste Afdeling). 

 Een perceel grond, gelegen te Berlaar, aan de Melkouwensteenweg, ter plaatse genaamd "Heikant", bekend 
ten kadaster sectie C nummers 694/A, 697/A/2, 697/C/2/deel, 698/A, 699 en 717 met een oppervlakte volgens meting 
van 3 hectare 01 are 25 centiare (30125 m²). 

 Opmetingsplan. 

 Zoals het hierboven beschreven onroerend goed staat afgebeeld op een opmetingsplan opgemaakt door de 
Heer Koen Vaes, beëdigd landmeter, te Heist-op-den-Berg, welk plan aan deze akte zal gehecht blijven. 

Bewijs van eigendom. 

 Het hierboven beschreven onroerend goed hoorde oorspronkelijk onder grotere oppervlakte toe aan 1) de Heer 
Frans Albert Gysbrechts, veearts, echtgenoot van Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, te Heist-op-den-Berg, 
voor de naakte eigendom, en 2) de Heer Frans Leopold Gysbrechts, landbouwer en zijn echtgenote Mevrouw Rosalia 
Huybrechts, zonder beroep, te Berlaar, voor het vruchtgebruik, om het in deze verhoudingen te hebben aangekocht 
van de Heer Jozef Constant Frans Maria Michiels te Londen Ontario (Canada) als volgt: 
- deels bij akte verleden voor notaris Lucien Cuvelier te Berlaar op 8 maart 1952, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Mechelen op 11 maart 1952, boek 5071 nummer 37; 
- deels bij akte verleden voor notaris Karel Verelst te Heist-op-den-Berg op 3 juli 1956, overgeschreven op het 
hypotheekkantoor te Mechelen op 17 juli 1956. 
 Bij akte van ruiling verleden voor notaris Karel Verelst te Heist-op-den-Berg op 19 maart 1960, overgeschreven 
op het hypotheekkantoor te Mechelen op 26 maart 1960, boek 5961 nummer 11, hebben 1) de Heer Frans Albert 
Gysbrechts, en 2) de Heer Frans Leopold Gysbrechts en zijn echtgenote Mevrouw Rosalia Huybrechts, beiden 
voornoemd, een perceel grond (deel van nummer 697/C) met een oppervlakte van 1 are en 30 centiare verkregen. 
 Mevrouw Rosalia Huybrechts is overleden op 25 december 1970 en de Heer Frans Leopold Gysbrechts is 
overleden op 19 september 1985, waardoor het vruchtgebruik dat zij uitoefenden op het hierboven beschreven 
onroerend goed is komen op te houden. 
 De Heer Frans Albert Gysbrechts, echtgenoot van Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, is overleden te *** 
op 23 december 2007 zonder uiterste wilsbeschikkingen te hebben gemaakt, nalatende als enige wettelijke en 
voorbehouden erfgenamen zijner nalatenschap zijn overlevende echtgenote Mevrouw Mathilda Maria Augusta 
Mesens, voornoemd, voor het vruchtgebruik zijner nalatenschap, en zijn enig kind geboren en behouden uit zijn 
huwelijk met Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, te weten de Heer Marc Gysbrechts, voornoemd, voor de 
naakte eigendom zijner nalatenschap. 
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 Mevrouw Mathilda Maria Augusta Mesens, weduwe van de Heer Frans Albert Gysbrechts, is overleden te *** op 
2 mei 2011, waardoor het vruchtgebruik dat zij uitoefende op het hierboven beschreven onroerend goed is komen op 
te houden.  
 De kopers zullen zich met bovenstaand bewijs van eigendom moeten vergenoegen en van de verkopers geen 
andere titel kunnen eisen dan een afschrift dezer. 

Verkoopsvoorwaarden. 

 1. Het hierboven beschreven onroerend goed wordt verkocht en overgedragen in de staat en gelegenheid 
waarin het zich thans bevindt, met alle voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare, voortdurende en niet voortdurende 
erfdienstbaarheden die er zouden kunnen aangehecht zijn en zonder waarborg der uitgedrukte grootte, alle verschil in 
min of in meer tussen de oprechte en de aangewezen maat, al overtrof het één/twintigste, zal ten schade of ten bate 
van de kopers zijn. 

 2. De kopers bekomen de eigendom van het hierboven beschreven onroerend goed op last van alle lasten en 
belastingen ervan uitgaande te dragen en te betalen te rekenen vanaf heden. 
 De verkopers verklaren dat het bij deze verkochte goed verhuurd is onder huurvoorwaarden die de kopers 
verklaren wel te kennen en zij ontslaan de verkopers en de werkende notaris er verder melding van te doen. 
 De kopers bekomen het genot van de hierboven beschreven onroerende goederen door het optrekken der 
huurgelden vanaf heden. 
 De kopers zullen in het vrij gebruik komen van het door hen aangekochte goed door zich op eigen kosten te 
verstaan en te ontmengelen met de tegenwoordige huurders. 
 De bovengemeentelijke saneringsbijdrage, berekend op het watergebruik van het vorige jaar, blijft ten laste van 
de verkopers. 
 De verkopers verklaren dat de huurders afstand doen van het voorkooprecht bepaald in artikel 6 van de 
huurovereenkomst. 
 De verkopers erkennen ontvangen te hebben van de kopers een bedrag van **** euro **** cent (€ ***), zijnde 
hun aandeel in de onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2013. 
 3. De kopers zullen zich rechtstreeks met de aanpalende eigenaars moeten ontmengelen voor wat de 
scheidingen en de afpalingen betreft en de op heden bestaande wegenissen zoals deze zouden blijken uit 
authentieke akten of stukken moeten eerbiedigen of mogen uitoefenen zonder de verkopers in zake te kunnen 
roepen, noch verhaal tegen hen. 
 4. Omtrent de wetgeving op de verkavelingsplannen en de stedenbouwkundige aanleg dienen de kopers zich te 
onderwerpen aan de in voege zijnde wetgeving, dit voor eigen rekening en gevaar en zonder de tussenkomst van de 
verkopers en van de werkende notaris. 
 Bij gebreke aan een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest betreffende het bij deze 
verkochte onroerend goed, kan er geen verzekering gegeven worden omtrent de mogelijkheid om op voorbeschreven 
goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan gebruikt 
worden.  

 Bovendien mag op zelfde goed geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning 
kan gebruikt worden, worden opgericht, zolang er geen stedenbouwkundige vergunning is verkregen. 

 De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hen betreffende het verkochte goed geen enkele betekening werd 
gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en 
dorpsgezichten. 

 De verkopers verklaren dat het onroerend goed bij hun weten niet het voorwerp uitmaakt van een geplande 
onteigening. 

 De verkopers verklaren dat het hierboven beschreven onroerend goed niet gelegen is in een risicozone voor 
overstroming. 
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 Op het hierboven beschreven onroerend goed is het voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal van toepassing 
ingevolge de bepalingen van het decreet van 4 mei 1994. Ondergetekende notaris Brigitte Cuvelier heeft het recht 
van voorkoop betreffende het hierboven beschreven onroerend goed aangeboden aan de Vlaamse 
Landmaatschappij – Vlaamse Grondenbank te Brussel via het e-loket op 16 januari 2013. 

 De Vlaamse Landmaatschappij heeft bij elektronisch bericht van 31 januari 2013 aan ondergetekende notaris 
Brigitte Cuvelier meegedeeld dat Waterwegen en Zeekanaal NV haar recht van voorkoop niet wenst uit te oefenen. 

 Bij schrijven van 22 januari 2013, heeft de gemeente Berlaar onder andere meegedeeld dat: 

- het onroerend goed volgens het gewestplan Mechelen van 5 augustus 1976 gelegen is woongebied met landelijk 
karakter (voorste gedeelte) en agrarisch gebied (achterste gedeelte); 

- voor zover bekend voor het onroerend goed geen bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen zijn 
afgeleverd; 

- voor zover bekend voor het onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld; 

- het onroerend goed zich bevindt in zuiveringszone het centrale gebied; 

- het onroerend goed niet opgenomen is in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

 Bij schrijven van 25 februari 2013 (perceel 698/A), heeft de gemeente Berlaar onder andere meegedeeld dat: 

- het onroerend goed volgens het gewestplan Mechelen van 5 augustus 1976 gelegen is agrarisch gebied; 

- voor zover bekend voor het onroerend goed geen bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen zijn 
afgeleverd; 

- voor zover bekend voor het onroerend goed geen stedenbouwmisdrijven werden vastgesteld; 

- het onroerend goed zich bevindt in zuiveringszone het individueel te optimaliseren buitengebied; 

- het onroerend goed niet opgenomen is in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

 Conform artikel 5.2.1 §1 Vlaamse codex ruimtelijke ordening bevestigt de instrumenterende notaris dat, voor 
zoveel dit kon worden nagegaan, voor de hoger vermelde goederen: 
- geen andere meldingen werden teruggevonden inzake afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen dan deze die 
gemeld werden door het gemeentebestuur; 
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming van de goederen volgens de voormelde brieven van de 
gemeente is: woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied; 
- zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse codex ruimtelijke ordening en dat er geen 
rechterlijke beslissingen bekend zijn in dit verband. 
- geen recht van voorkoop geldt zoals bedoeld in artikel 2.4.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening; 
- geen melding werd teruggevonden dat ze deel zouden uitmaken van een goedgekeurde verkaveling.  
- dat het krachtens artikel 4.2.12, §2, 2° voor de overdracht verplichte as-builtattest nog niet kan worden uitgereikt en 
gevalideerd. 
 Bovendien verklaren de kopers te zijn gewezen op artikel 4.2.1. Vlaamse codex ruimtelijke ordening. Deze 
bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen. 
 De verkopers verklaren op de hoogte te zijn dat er een bestemmingswijziging van het gebied is door een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (zonevreemde recreatie), welke definitief goedgekeurd zal worden. De bestemming van de 
gronden zullen van agrarisch gebied naar recreatiegebied overgaan. 
 5. De verkopers verklaren de kopers voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte te hebben 
gebracht van de inhoud van de bodemattesten afgeleverd door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het 
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Vlaamse Gewest (OVAM) op 16 januari 2013 en 20 februari 2013, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van het 
Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.  

 De inhoud van voormelde bodemattesten luidt als volgt: :  

 "De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. 

 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 

 Opmerkingen:  

 1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de 
OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. 

 2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 

 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: 
www.ovam.be/grondverzet”. 

 De verkopers verklaren dat de grond van het hierboven beschreven onroerend goed bij hun weten geen 
risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals 
fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in 
overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. 
 De verkopers verklaren met betrekking tot het hierboven beschreven onroerend goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan 
opleggen. 

 Voorzover voorgaande verklaring door de verkopers te goeder trouw afgelegd werd, nemen de kopers de 
risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 
zich en verklaren de kopers dat de verkopers hiervoor tot geen vrijwaring zijn gehouden. 

 Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende 
de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd. 

 De verkopers verklaren dat in het hierboven beschreven onroerend goed een bovengrondse stookolietank 
aanwezig is met een inhoud van *** liter. De kopers erkennen het conformiteitsattest te hebben ontvangen, 
afgeleverd door *** op ***. 

Prijs. 

 Bovendien is deze verkoop toegestaan en aanvaard om en mits de som van 
TWEEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 245 000,00). 

 Welke som de verkopers erkennen ontvangen te hebben van de kopers op heden door middel van  

waarover deze akte dient tot kwijtschrift en bewijs, eventueel dubbel uitmakend met kwijtschriften reeds afgeleverd 
voor zelfde doel.  

 De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen bij de 
overschrijving van deze akte. 

 Lezing werd door mij notaris gegeven van artikel 203 van het wetboek der registratierechten. 
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 Verklaring inzake B.T.W. 

 Ondergetekende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van de artikelen 62 paragraaf 2 en 73 van het 
wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Hierop hebben de verkopers verklaard dat zij niet 
belastingplichtig zijn in toepassing van voormeld wetboek.  

 Kosten. Alle onkosten, rechten en erelonen dezer zijn ten laste van de kopers. 

 Identiteitsbewijs. Op zicht der door de wet vereiste bewijsstukken bevestigt de ondergetekende notaris de 
echtheid van de burgerlijke stand van de partijen. 

 Alle verschijners verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het verrichten van de bij deze akte gestelde 
rechtshandelingen en inzonderheid dat er geen beletsel bestaat ingevolge faillissement, collectieve 
schuldenregeling, gerechtelijk akkoord, aanstelling voorlopige bewindvoerder of andere maatregelen. Zij 
stemmen in met de vermelding van hun rijksregisternummer. 

 Informatieplicht. 

 De verschijners erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen die artikel 9, § 1 
alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat aan de notaris oplegt. 

 De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen 
voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. 

 De verschijners bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, 
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft 
verstrekt. 

 Vrijstelling van registratierechten en recht op geschriften. 

 Ten einde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten in toepassing van artikel 161 
paragraaf 2 van het wetboek der registratierechten en van de vrijstelling van het recht op geschriften in 
toepassing van artikel 21 van het wetboek van diverse rechten en taksen, verklaren partijen dat deze overdracht 
gebeurt voor algemeen nut. 

 WAARVAN AKTE. 

 Gedaan en verleden te Berlaar ter studie. 

 Na integrale voorlezing met toelichting, hebben de partijen, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals 
gezegd, met mij, notaris, deze akte ondertekend. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     BESLUIT EENPARIG 

Dirk Aras merkt op dat deze beslissing eigenlijk al genomen was. 

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat dit al in de krant heeft gestaan en dat er ook in de 
nieuwjaarsspeech al vermeld werd dat het compromis in de maak was. Op dit ogenblik heeft de gemeente een 
interessante prijs bedongen en is de toekomst voor de voetbalclub gegarandeerd. 

Koen Kerremans polst naar de toekomstplannen voor dit terrein. Zullen er ook andere sporten terecht kunnen? 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat voorlopig niet de bedoeling is. De landbouwgrond werd via het 
RUP omgevormd tot recreatiegebied. FC Heikant is volop aan het sparen en zal in de nabije toekomst plannen 
indienen. Een voetbalclub moet eerst en vooral kunnen voetballen en eventueel zijn er later nog wel andere 
zaken mogelijk. Dat zal de gemeente zeker met hen bespreken. 

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de gemeente de huurovereenkomst van de vorige eigenaar heeft 
overgenomen. Deze loopt nog tot 2017. 

Koen Kerremans vraagt of de voetbalclub huur gaat betalen aan de gemeente en of het huurgeld wordt 
verhoogd. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de voorwaarden dezelfde zijn gebleven als vroeger. 

Koen Kerremans wil weten waarom de voetbalclub huur moet betalen. 

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat dit voortvloeit uit het overnemen van de huurovereenkomst. 

Ronald Van Thienen werpt op dat een verhuurder daar zelf mag over beslissen. Hij voegt toe dat er voor SK 
Berlaar, FC Heikant en FC De Weerdt telkens een andere constructie wordt opgebouwd. Hij vraagt zich af waar 
de logica van dit verhaal blijft. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit verder uitgekristalliseerd wordt tijdens gesprekken met FC Heikant. 

Ronald Van Thienen pleit voor een globale visievorming over alle sportterreinen in Berlaar die eigendom zijn van 
de gemeente. Elke club mag toch van dezelfde rechten en plichten genieten? 

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat dit de richting is waarnaar de gemeente wil evolueren. 

Koen Kerremans besluit dat er geen ongelijkheid tussen sportclubs mag bestaan. Bij uitbreiding moeten 
gebruikers van de sporthal ook gratis terecht kunnen. 

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit momenteel al zo is voor de jeugd en dat dit eventueel een volgende 
stap kan zijn. 

Artikel 1 
Bovenbeschreven ontwerp van overeenkomst van aankoop van sportterrein en gronden te 
Melkouwensesteenweg te 2590 Berlaar goed te keuren 

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

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

 

9. Aankoop tuingrond met twee garages Markt te 2590 Berlaar 
 
Overwegende dat de tuingrond met twee garages te Markt 2590 Berlaar zal gebruikt worden voor de aanleg van 
openbare parking en gezien het tekort aan openbare parking voor de gemeente, acht de gemeente dat zij deze 
opportuniteit niet kan laten liggen; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
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Gelet op de beslissing van het college van  3 januari 2013  waarbij het college de opdracht geeft aan 
burgemeester Walter Horemans om met de eigenaar te onderhandelen om tot aankoop te kunnen overgaan; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 13 november  2012; 
 
Gelet op de goedgekeurde budgetwijziging nr. 1 van 26 maart 2013 waar 160.000 euro krediet werd voorzien op 
de registratiesleutel 1313-1-1-7-2-011999-22098107; 
  
 

BESLUIT met 14 ja-stemmen bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Dirk Aras, Artur Issaev, 
Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, 
Leen Janssens 
 
Koen Kerremans zegt dat parkeerplaats in het centrum een oude vraag is van de oppositie. De gemeente heeft al 
wat gelegenheden laten voorbij gaan; daarom zitten we wat in het nauw en moet er ingegaan worden op 
oplossingen zoals deze. We zouden ook de discussie kunnen aangaan of we de auto’s nog naar het centrum 
moeten aanzuigen. Een debat hierover kan misschien nog in de commissie gevoerd worden. De vraag vandaag 
is waarom tuingrond op basis van bouwgrond werd geschat. 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat het wel degelijk om bouwgrond gaat. Op het gewestplan is de volledige zone 
rood ingekleurd. Het woord ‘tuingrond’ slaat op het feit dat er vandaag een tuin is aangelegd. 
Ronald Van Thienen wil weten of er stedenbouwkundig werd nagevraagd welke mogelijkheden er zijn. 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dit. 
Koen Kerremans brengt aan dat het perceel indertijd als geheel werd verkocht. De gemeente koopt hier nu een 
deel van en financiert zo een groot deel van de aankoopprijs van de oorspronkelijke aankoper. 
Ronald Van Thienen sluit zich hierbij aan. De aankoper heeft hier een goede zaak gedaan. Hij heeft het geheel 
gekocht voor 350.000 euro en nu knipt de gemeente daar een deel van af. Al bij al heeft de aankoper nu een 
goedkoop herenhuis ter beschikking. 
Koen Kerremans vult verder aan dat Groen! zich wil onthouden bij dit punt. Dit is niet omdat de partij tegen deze 
aankoop is, maar wel vragen heeft bij het feit dat de gemeente bijna de helft van de oorspronkelijke aankoopprijs 
terugbetaalt aan de oorspronkelijke aankoper. Het bedrag situeert zich wel onder de schattingsprijs, maar gezien 
het feit dat de grond alleen maar voor parking moet dienen, blijft de prijs te hoog. 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de prijzen in het centrum beduidend hoger liggen dan wat de 
gemeente voor deze grond betaalt. 
Ronald Van Thienen vraagt waarom de gemeente het geheel (huis en tuin) in het verleden niet heeft gekocht. 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat deze suggestie nooit gemaakt is tijdens de vorige legislatuur. Hij 
rondt af door te stellen dat de aankoop van deze grond een unieke kans is voor de gemeente. 
 
Artikel 1 
De aankoop van de tuin met twee garages in het centrum van Berlaar , aan de Markt, Lot 1 25L, 25N/deel, 
25K/deel, 905m² en lot 3 25M 26,80m², totaal 932,09m²  goed te keuren voor een bedrag van 153.794,85 euro, 
vermeerderd met lasten van deze aankoop. 
 
Artikel 2 
Het pand is bestemd voor openbaar nut.  
 



 20 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
De burgemeester, Walter Horemans en  secretaris, Anja Neels worden gemachtigd om tot ondertekening over te 
gaan van de aankoopbelofte. 
 
10. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen FC De Weerdt 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar eigenaar is van de sportterreinen en het sportgebouw gelegen aan de 
Liersesteenweg te 2590 Berlaar; 
 
Overwegende dat deze eigendom in bruikleen kan gegeven worden aan FC De Weerdt om er hun activiteit in uit 
te oefenen; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 43; 
 
Gelet op de artikelen 1875 tot 1891 van het Burgerlijk Wetboek; 
 
Gelet op de collegiale beslissing van 7 februari 2013 waarbij het ontwerp van de overeenkomst van bruikleen ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad werd verwezen; 
 
Gelet op het hiernavolgend ontwerp van Overeenkomst van bruikleen waarbij de gemeente Berlaar aan de vzw 
FC De Weerdt als bruiklener de sportterreinen en het sportgebouw gelegen aan de Liersesteenweg te 2590 
Berlaar  in bruikleen geeft; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Tussen de ondergetekenden : 
 
Enerzijds, 
Gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1 2590 Berlaar, vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, 
burgemeester en mevrouw Anja Neels,  gemeentesecretaris, 
 
 
Hierna genoemd “ het gemeentebestuur”, 
 
 
En anderzijds, 
Footbalclub De Weerdt vzw,  maatschappelijke zetel te Liersebaan 58 te  2500 Lier, vertegenwoordigd door Wim 
Wouters, Kapelledijk 20 te 2222 Wiekevorst, voorzitter en Koen Teunckens, Zwaluwenstraat 12 2590 Berlaar 
secretaris,  
 
Hierna genoemd “de bruiklener”. 
 
 
 
Wordt volgende overeenkomst gesloten : 
 

1. Het gemeentebestuur geeft aan de bruiklener, die aanvaardt, het in fine beschreven goed in bruikleen 
voor een periode van10  jaar , ingaande op 01/03/2013.  Om van rechtswege een einde te nemen op 
29/02/2023 .Beide partijen kunnen een einde maken aan het contract mits een opzeg van minimum 3 
maanden. 
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2. Deze overeenkomst kan niet stilzwijgend hernieuwd worden. Het is de bruiklener tevens verboden zijn 
bruikleen aan anderen over te dragen aangezien het een voorrecht is dat hem ten persoonlijke titel 
wordt toegekend. 

3. De bruiklener erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat hij aan het gemeentebestuur voor deze bruikleen 
geen enkele vergoeding ten welke titel ook betaald heeft of verschuldigd is en dat hij het hierna 
beschreven goed kosteloos en ten titel van louter gedoog mag gebruiken. De bruiklener zal echter aan 
het gemeentebestuur een jaarlijkse  vergoeding van het bedrag de onroerende voorheffing op het in 
bruikleen gegeven goed betalen . Het bedrag dient betaald uiterlijk op 1 oktober van elk jaar.  Deze 
vergoeding gebeurt door storting op het rekeningnummer 091-0000704-54 met vermelding van 
referte…….    Hij ontzegt zich bijgevolg het recht om bij einde van de bruikleen enige vergoeding van het 
gemeentebestuur te vorderen om welke reden ook.   

4. De overeenkomst wordt afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat  het gemeentebestuur te 
allen tijde over het goed  kan beschikken rekening houdende met de behoeften en verplichtingen van de 
bruiklener. 

5. Het goed wordt in bruikleen gegeven in de staat waarin het zich bevindt, gekend door de bruiklener die 
verklaart het goed bezichtigd te hebben en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld. 

6. De bruiklener mag het goed uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van zijn sport.  Voor elke andere 
bestemming is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur vereist. 

 
 
Beschrijving van het goed :  Sportterreinen en sportgebouw gelegen te Berlaar aan de Liersesteenweg, genaamd 
FC De Weerdt 
 
 
Aldus overeengekomen en wederzijds aanvaard te Berlaar 
Op ……………………………………….. en opgemaakt in twee exemplaren 
 
 
 
 
De bruiklener     Het gemeentebestuur 
 
De voorzitter        De secretaris                      De burgemeester          De secretaris                      
 
 
 
 
Wim Wouters            Juul Adriaens        Horemans Walter          Neels Anja 
 
   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen bij 4 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Neen-stemmen: Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras 
 
Jef Daems informeert naar het bedrag van het kadastraal inkomen. 
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Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit bedrag om en bij 800 euro bedraagt. 
 
Jef Daems vindt het voetbalbeleid in Berlaar pure Kafka. Voor SK Berlaar werd er jarenlang 1.500 euro per 
maand als inkomsten ingeschreven, maar de gemeente heeft daar nooit een cent van gezien. Daarna is er een 
constructie gecreëerd van verplichtingen waaraan de club moet voldoen, maar er is niemand die dat grondig kan 
uitleggen. Intussen zijn ook de mensen van De Keyser op bezoek geweest, die werkelijk een huurbedrag op tafel 
hebben gelegd, maar de gemeente heeft deze club gewoon in de kou laten staan. En nu zijn er FC De Weerdt en 
FC Heikant, waarvoor ook nog niet met zekerheid vaststaat wat er met de huur zal gebeuren. FC De Weerdt kan 
dus voor 800 euro per jaar gebruik maken van de accommodatie. Samba vraagt de stemming voor dit punt. 
 
Ronald Van Thienen stelt dat hij tijdens een plaatsbezoek aan FC De Weerdt heeft geconstateerd dat de 
accommodatie, onder andere de douches, erbarmelijk is. Hij vraagt welke opties de gemeente hierin zal nemen. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de club hierover nog geen vraag heeft gesteld. FC De Weerdt is 
akkoord gegaan met het voorstel zoals het vandaag op tafel ligt en waarbij zij verder de onkosten zullen dragen. 
 
Ronald Van Thienen vraagt verder of de gemeente dit voldoende vindt qua hygiëne en uitstraling. Een behoorlijk 
sportbeleid houdt niet op bij de aankoop van terreinen. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit probleem op middellange termijn zal worden aangepakt. Er zijn 
al een aantal gesprekken gepland hierover. Op gebied van sportbeleid heeft de gemeente zekerheid willen 
creëren door op Heikant een terrein te kopen en door FC De Weerdt te helpen. Met SK Berlaar wordt om de drie 
maanden vergaderd om de investeringen te bekijken, zodat de gemeente hierin haar plichten als eigenaar kan 
nakomen. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts geeft mee dat we het financiële plaatje naast de investeringswensen zullen moeten 
leggen. 
 
Koen Kerremans is niet wild van het gevoerde ad hoc sportbeleid. Hij vraagt zich af of de sport hiermee echt 
gediend wordt. De gemeente is wel met voetbal bezig, maar er zijn zoveel andere sporten die in de kou blijven 
staan. De oppervlakte is nu ter beschikking, dus mag er wel verwacht worden dat er ook andere mogelijkheden 
gecreëerd worden. In de overeenkomst is een bepaling opgenomen over het organiseren van andere activiteiten 
door de club, maar wat als derden hier iets op touw willen zetten? 
 
Schepen Eddy Verstappen zegt dat de gemeente het bestaande systeem van werken van FC De Weerdt gewoon 
heeft overgenomen. 
 
Volgens burgemeester Walter Horemans bestaan de andere activiteiten enkel uit de organisatie van een fuif, in 
samenwerking met een jeugdvereniging. Maar er moet een gezonde wisselwerking bestaan tussen de gemeente 
en de sportclubs. 
 
Dirk Aras voegt toe dat Berlaar op het vlak van sportbeleid een enorme achterstand heeft goed te maken. 
Dergelijke aankopen vormen inderdaad een stukje inhaalbeweging, maar er moet ook ruimte worden gemaakt 
voor sporten die het moeilijk hebben én voor sporten die er nog niet zijn. In Berlaar is het op dit ogenblik quasi 
onmogelijk om een sport ingang te doen vinden, omdat er geen grond ter beschikking is. Het is jammer dat er 
geen lijn zit in de verschillende contracten die de gemeente met sportclubs heeft en dat men vaak afhangt van 
het ‘veto’ van de heersende sportclub om al dan niet gebruik te kunnen maken van het terrein. Wat dit specifieke 
contract betreft, is punt 5 ‘geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld’ toch minstens twijfelachtig te noemen. 
Dat blijkt toch pertinent niet waar te zijn. Er wordt hier een handtekening gezet onder iets wat niet klopt. Daarom 
zal Vlaams Belang zich onthouden. 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat deze bepaling te maken heeft met het mogelijke verhaal achteraf over de 
toestand waarin de accommodatie zich bevond op het ogenblik van de aankoop. 
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Dirk Aras wil verder nog weten of het sportbeleidsplan geïntegreerd zal worden in BBC? 
 
Schepen Eddy Verstappen bevestigt dit. Hij voegt eraan toe dat Berlaar in de afgelopen jaren nog nooit een 
aanvraag heeft gekregen van een club om een nieuwe sport te mogen opstarten. 
 
Dirk Aras argumenteert dat sportbeleid ook sportpromotie omvat. Het gaat om vooruitzien, niet om wachten tot er 
een aanvraag in de brievenbus valt. Er is bijvoorbeeld geen enkele atletiekclub die een aanvraag in Berlaar zal 
doen, omdat ze van tevoren weten dat er geen mogelijkheden zijn. 
 
Koen Kerremans informeert nog of er geen vrijstelling van onroerende voorheffing is, gezien het om een aankoop 
voor openbaar nut gaat. 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het slechts gaat om de plaats waarop de kantine gevestigd is, omdat 
daar handel gedreven wordt. Het bedrag zal mogelijk in de toekomst aangepast worden. 
 
 
Artikel 1 
Bovenvermeld ontwerp van overeenkomst van bruikleen aangaande de sportterreinen en het sportgebouw 
gelegen aan de Liersesteenweg te 2590 Berlaar,  goed te keuren. 
 
Artikel 2 
Deze overeenkomst wordt niet beschouwd als een materieel of financieel voordeel dat negatieve gevolgen zou 
kunnen hebben voor de berekening van de subsidies voor de betreffende vereniging. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal de nodige maatregelen treffen voor de uitvoering van dit besluit. 
 
11. RUP zonevreemde bedrijven - wijziging en specificatie van de overeenkomst tussen gemeentebestuur 
en Igemo. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de bestendige deputatie op 18 januari 
2010, met als actiepunt 42 of R.1.01 bij de bindende bepalingen: opmaken van een RUP zonevreemde bedrijven; 
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 21 december 2010 (punt 23) houdende aanstelling van de intercommunale 
Igemo voor de opmaak van een RUP zonevreemde bedrijven voor een forfaitair bedrag variërend tussen 
73.400 € en 79.400 €: 
 - fase 1: inventaris, beleidsvisie, detailonderzoek: 41.400 € (ondertussen volledig afgesloten en betaald); 
 - fase 2: opmaak RUP en goedkeuringsprocedure: tussen 32.000 € en 38.000 € afhankelijk van het aantal op 

te nemen deelgebieden en van een na de inventarisatie betere detailkennis van de terreinen; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 11 oktober 2012 houdende principiële goedkeuring van de inventaris, 
beleidsvisie, detailonderzoek en houdende het verzoek aan de ontwerper om het RUP in twee delen te splitsen, 
teneinde 4 bedrijven, die zich in een cluster bevinden, een prioritaire behandeling te kunnen verlenen: 

• Cannaerts Julien bvba (aluminium – ramen en deuren), Aarschotsebaan 156 Berlaar 
• Bad Weelde (sauna’s, zwembaden), Aarschotsebaan 140 Berlaar 
• Varosan bvba (sanitair), Heidestraat 109 Berlaar 
• Jos Leys en Zonen (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 136 Berlaar 

 
Overwegende dat behalve deze 4 bedrijven uit het onderzoek nog 6 andere bedrijven in een tweede fase zullen 
worden behandeld: 

• Jacobs Marc bvba (tuinaanleg, grondwerken), Hemelshoek 241 Berlaar 
• Garage Van Hove NV, Steenbeek 2 Berlaar 
• Verelst FFT (schrijnwerkerij), Aarschotsebaan 268 Berlaar 
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• Van den Broeck-Keuleers bvba (schrijnwerkerij), Melkouwensteenweg 127 Berlaar 
• Rombauts bvba (centrale verwarming), Melkouwensteenweg 65 Berlaar 
• Site Aarschotsebaan 316 Berlaar (voormalig bedrijf De Nieuwe Smid) 

 
Overwegende dat de beslissing om de procedure op te splitsen de kostprijs verhoogt, omdat nu tweemaal 
dezelfde procedure met dubbel zoveel vergadermomenten moet doorlopen worden; 
 
Overwegende dat de opname van het bedrijf Verelst FFT op basis van een door het schepencollege op 5 juli 
2012 afgeleverd planologisch attest het opnemen van een extra zone ter compensatie van de verloren 
oppervlakte agrarisch gebied met zich meebrengt (de zone gelegen tussen de Hertstraat en de grensscheiding 
met Heist-op-den-Berg), wat de kostprijs voor fase 2 eveneens verhoogt; 
 
Overwegende dat Igemo heeft berekend dat de kostprijs voor fase 2 - die in de oorspronkelijke overeenkomst 
begroot was tussen 32.000 € en 38.000 € - uiteindelijk 57.105 € zal bedragen, meer bepaald 23.320 € voor fase 1 
en 33.785 € voor fase 2; 
 
Overwegende dat Igemo dan ook een addendum heeft opgemaakt dat bij de oorspronkelijke overeenkomst van 
21 december 2010 moet gevoegd worden; 
 
Gelet op het hierna volgend addendum: 
 
“ 
 

 
ADDENDUM 

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

 
 

 
 
Heden, ………………., tussen  
 
 
 
ENERZIJDS 
De gemeente Berlaar, geldig vertegenwoordigd door Walter Horemans, burgemeester, en Anja Neels, secretaris, 
handelend volgens de beslissing van de gemeenteraad, genomen in zitting van .../…/20.., hierna genoemd “de 
gemeente”,  
 
 
ANDERZIJDS  
De intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving, publieke 
rechtspersoon die de vorm van een dienstverlenende vereniging overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 
houdende Intergemeentelijke Samenwerking, heeft aangenomen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd 
is te 2800 Mechelen, Schoutetstraat 2 en ingeschreven in het register voor intergemeentelijke 
samenwerkingsvormen onder het nummer I3, geldig vertegenwoordigd door dhr. J. Hellemans, voorzitter, en dhr. 
K. Anciaux, 1ste ondervoorzitter, handelend volgens de beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting 
van ……………….. , hierna genoemd “IGEMO”, 
 
 
wordt overeengekomen wat volgt:  

http://www.duffel.be/functie/1576/default.aspx?_vs=0_N&id=209
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De gemeente Berlaar en IGEMO hebben d.d. 12 januari 2011 een overeenkomst gesloten houdende de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven. De overeenkomst werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 21 december 2010. Deze overeenkomst omvat 2 fasen, met name (fase 1) 
vooronderzoek en (fase 2) opmaak RUP. Overeenkomstig deze overeenkomst zal voor fase 2 de methodiek (cfr. 
art 3), de uitvoeringstermijn (cfr. art 7) en de kostprijs (cfr. art 8) worden vastgelegd op basis van de resultaten en 
conclusies van fase 1. 
 
Onderhavig addendum is een toevoeging aan de overeenkomst van 12 januari 2011 en vult deze overeenkomst 
aan voor wat betreft de methodiek, uitvoeringstermijn en kostprijs van fase 2. De overige bepalingen van de 
overeenkomst van 12 januari 2011 blijven van toepassing. 
Fase 2: Opmaak RUP en goedkeuringfase  
De tweede fase omvat de opmaak van twee RUP’s, beide bestaande uit verschillende deelgebieden. De 
grondslag voor beide RUP’s is reeds gelegd in de voorgaande fase. Uit dat voorafgaand onderzoek is 
geconcludeerd dat er 4 deelgebieden zullen worden opgenomen in het eerste RUP, Fase 2A, en 6+1 
deelgebieden in het tweede RUP, Fase 2B. 

 
Voor elk van de RUP’s omvat deze fase: 

- opmaak van een milieuscreening; 
- opmaak van een voorontwerp RUP; 
- opmaak van een definitief RUP; 
- goedkeuring van het RUP. 

 
Volgende deelgebieden worden opgenomen in het RUP: 

 Fase 2A: 
• Cannaerts Julien bvba  
• Bad Weelde  
• Varosan bvba 
• Jos Leys & Zonen  

Fase 2B 
• Jacobs Marc evba  
• De Nieuwe Smid nv  
• Garage van Hove nv  
• Verelst FFT bvba + gebied achter Hertstraat ter compensatie van HAG 
• Van den Broeck-Keuleers bvba  
• Rombouts bvba  

Uitvoeringstermijn 
- Fase 2A, RUP 1 : 10 maand tot de voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad. 
- Fase 2B, RUP 2: na startvergadering 10 maand tot de voorlopige goedkeuring door de gemeenteraad  

De vermelde termijnen zijn een inschatting en kunnen variëren naargelang de vooruitgang van de gesprekken 
met de gemeente, alle betrokken partijen en de adviserende instanties. Wijzigingen aan deze termijnen zullen 
door beide partijen tijdig gecommuniceerd en gemotiveerd worden. 
Kostprijs van de dienstverlening 
De uitvoering van fase 2A zal door IGEMO worden uitgevoerd voor een forfaitair bedrag van 23 320,00 euro, 
exclusief btw. 
De uitvoering van fase 2B zal door IGEMO worden uitgevoerd voor een forfaitair bedrag van 33 785,00 euro, 
exclusief btw. 
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Bijkomende prestaties zullen worden berekend en gefactureerd aan een uurloon van 85,00 euro per uur, 
exclusief BTW (basis: 1 januari 2013). Dit uurtarief wordt op 1 januari van ieder jaar geactualiseerd met een vast 
percentage van 5% (indexatie en anciënniteit).  
 
Wijze van betaling 
De erelonen die door de opdrachtgever verschuldigd zijn, worden op volgende wijze betaald: 
 
• Fase 2A 

− 20% bij aanvang van de opdracht 
− 30% na indiening voorontwerp 
− 40% na plenaire vergadering 
− 10% na definitieve goedkeuring RUP door de deputatie 

 
• Fase 2B 

− 20% bij aanvang van de opdracht 
− 30% na indiening voorontwerp 
− 40% na plenaire vergadering 
− 10% na definitieve goedkeuring RUP door de deputatie 

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

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

Namens de gemeente, 

 

 

Walter Horemans, burgemeester 

Namens IGEMO, 

 

 

Jos Hellemans, voorzitter 

 

 

 

Anja Neels, secretaris 

 

 

 

Koen Anciaux, 1e ondervoorzitter 

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

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

 
Overwegende dat in het budget 2013 (59.700 €) voldoende kredieten voorzien werden onder de verdeelsleutel 
2-2-1-2 – 0600 – 61320200; 
 
Na beraadslaging; 
 
 

BESLUIT met 15 ja-stemmen bij 6 onthoudingen 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Jef Daems, John 
Steurs, Artur Issaev, Rita Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg 
Van Hoof, Eddy Verstappen, Walter Horemans 
Onthoudingen: Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen, Rudy Nuyens, Dirk Aras, Koen Kerremans, Leen Janssens 
 
Koen Kerremans heeft twee opmerkingen bij dit punt. Dit is reeds uitvoerig besproken in de Gecoro, maar het lijkt 
toch wat op een ad hoc beleid. De gemeente is ooit gestart met een KMO-zone, waarbij het de bedoeling was dat 
de zonevreemde bedrijven daar geherlokaliseerd zouden worden. Dat was een echte ruimtelijke ordening, zoals 
die ook bedoeld is, maar dit is opnieuw het betonneren van de versnippering. Dat is jammer en is duidelijk niet de 
bedoeling van de beleidsmakers geweest. Daarnaast zorgt het splitsen van dergelijke dossiers ervoor dat de 
kostprijs enorm de hoogte in gaat. Daarom zal Groen! zich onthouden. 
 
Artikel 1 
De wijziging en de specificatie van de oorspronkelijke overeenkomst tussen de intercommunale Igemo en het 
gemeentebestuur voor de opmaak van het “RUP zonevreemde bedrijven”, voor het exact bepalen van de 
kostprijs voor fase 2,  zijnde 57.105 € excl. btw, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
Gaat over tot ondertekening van de in dit besluit opgenomen addenda die dienen gevoegd te worden bij de 
oorspronkelijke overeenkomst houdende de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie te 
Berlaar. 
 
12. Samenstelling Gecoro: bepaling maatschappelijke geledingen. 
 
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 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening,  inzonderheid op artikel 1.3.3. dat o.a. stelt dat de 
gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de Gecoro; 
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Gelet op het besluit d.d. 19 mei 2000 van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling van de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op de raadsbeslissingen  d.d. 18 september 2001 (punt 12) en 20 februari 2007 (punt 21) tot bepaling van 
de maatschappelijke geledingen van de Gecoro;  
 
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 18 maart 2008 (punt 9) houdende oprichting en samenstelling van de Gecoro, 
goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 18 maart 2008; 
 
Overwegende dat n.a.v. een nieuwe legislatuur de Gecoro dient geherinstalleerd te worden, zodat voornoemde 
raadsbesluiten dienen hernomen te worden; 
 
Overwegende dat de raadsbeslissing houdende bepaling van de maatschappelijke geledingen voorafgaandelijk 
dient te gebeuren aan de raadsbeslissing houdende oprichting en samenstelling van de Gecoro; 
 
Overwegende dat een Gecoro in een gemeente met meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners 
minimum 9 en maximum 13 leden mag bedragen, waarvan minimum 4 vertegenwoordigers van verschillende 
maatschappelijke geledingen en waarvan minimum één vierde van de leden deskundigen dienen te zijn; 
 
Overwegende dat uit ervaring in het verleden in functie van een kwaliteitsvolle adviesverlening duidelijk is 
gebleken dat het aangewezen is om de hiernavolgende maatschappelijke geledingen op te nemen in de Gecoro: 
 - de werknemers (2 vertegenwoordigers); 
 - de handelaars (1 vertegenwoordiger); 
 - de werkgevers/zelfstandigen (1 vertegenwoordiger); 
 - de landbouwers (1 vertegenwoordiger); 
 - de natuurverenigingen (1 vertegenwoordiger); 
 
Na beraadslaging;  
 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Enig artikel 
De maatschappelijke geledingen die zetelen in de naar aanleiding van de nieuwe legislatuur op te richten Gecoro 
worden bepaald als volgt: de werknemers (2 vertegenwoordigers), de handelaars (1 vertegenwoordiger), de 
werkgevers/zelfstandigen (1 vertegenwoordiger), de landbouwers (1 vertegenwoordiger) en de 
natuurverenigingen (1 vertegenwoordiger). 
 
13. Toekenning presentiegelden aan zetelende leden Gecoro. 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 1.3.3.; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie, en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke 
ordening, inzonderheid artikel 2; 
 
Overwegende dat uit voornoemde wetgevingen blijkt dat de gemeenteraad jaarlijks presentiegelden kan 
toekennen aan de effectieve leden die aanwezig zijn op een vergadering van de Gecoro; 
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Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 22 januari 
2013 (punt 4) waarin o.a. ook het presentiegeld van de gemeenteraadsleden, de leden van de 
begrotingscommissie en de leden van de verkeerscommissie wordt vastgesteld; 
 
Overwegende dat het aangewezen lijkt om net als in het verleden de presentiegelden toegekend aan de 
effectieve leden die aanwezig zijn op een vergadering van de Gecoro gelijk te stellen met  de presentiegelden 
voor het bijwonen van de vergaderingen van de begrotingscommissie en de verkeerscommissie, zijnde 93,74 
euro (niet-geïndexeerd bedrag), met als spilindex 138,01 per bijgewoonde zitting. (dit is een geïndexeerd bedrag 
van 150,77 euro op 1/1/2013); 
 
Overwegende dat in de begroting 2013 voldoende kredieten werden voorzien (registratiesleutel 1313- 1-2-5-1- 
0600-61320500); 
 
Op voorstel van het schepencollege; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
 
Enig artikel 
Het presentiegeld voor de effectieve (deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen) 
leden van de Gecoro bedraagt 93,74 (niet-geïndexeerd bedrag), met als spilindex 138,01 per bijgewoonde zitting. 
(dit is een geïndexeerd bedrag van 150,77 euro op 1/1/2013) 
 
14. Aanduiding leden voor Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur 2013. 
 
Gelet op het Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2013 zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 21 december 2004 
(punt 35); 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 15 april 2008 (punt 17) betreffende de intekening op de 
Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013; 
 
Gelet dat deze samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat de gemeente dient te beschikken over een 
gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur; 
 
Gelet op de bepalingen inzake de samenstelling van de milieuraad opgenomen in de statuten van de milieuraad 
zoals goedgekeurd bij raadsbesluit d.d. 20 maart 2007 (punt 9); 
 
 Gelet op de in artikel 4 van de statuten gestipuleerde na te streven evenwichten; 
 
Gelet op de volgende toegezonden kandidatuurstellingen: 
vanuit de natuur- en milieugerelateerde bewegingen: 
− Natuurpunt vzw afdeling Berlaar: 

- effectief: Kris Debièvre, huidig lid; 
- plaatsvervangend: /; 

− Biemaatschappij St.-Ambrosius Berlaar: 
- effectief: Gerald Vereyken, huidig lid; 
- plaatsvervangend: /; 

− Compostmeesters Berlaar: 
- effectief: Hubert Siebens, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Wouter Stevens, huidig lid; 

 
vanuit de jachtverenigingen: nihil; 



 30 

 
vanuit de onderwijsinstellingen: nihil; 

 
vanuit de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties: 
− Gezinsbond: Johan Cauwenberghs; 
− K.W.B. Sint Rumoldus: Johan Cauwenberghs; 
− Landelijke Gilde Berlaar Centrum: 

- effectief: Guy Tielemans, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Jos Van Hove, huidig lid; 

 
vanuit de beroepsgroepen en –organisaties: nihil; 
− ACV Mechelen-Rupel: Chris Triau, huidig lid; 
− Boerenbond: 

- effectief: Bart Ceulemans, huidig lid; 
- plaatsvervangend: Koen Van De Broeck, huidig lid; 

 
vanuit de bevolking: nihil; 
 
van effectieve leden van een vereniging die niet als stemgerechtigde in de milieuraad is vertegenwoordigd: nihil; 
 
vanuit de politieke fracties in de gemeenteraad: 
− CD&V:  

- effectief: Hugo Durieux; 
− SamBA:  

- effectief: Brice Labiche; 
- plaatsvervangend: François De Bakker; 

− NV-A:  
- effectief: Tilly Lambrechts; 
- plaatsvervangend: Maria Vervloet; 

− Vlaams Belang:  
- effectief: Hubert Vercammen; 
- plaatsvervangend: Maria Dirickx; 

 
Gelet op de fax d.d. 13 januari 2003 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Binnenlandse 
Aangelegenheden Antwerpen, waarin wordt gemeld dat politieke mandatarissen onmogelijk als stemgerechtigd 
lid deel kunnen uitmaken van de milieuraad en dat een onafhankelijk gemeenteraadslid als niet-stemgerechtigd 
lid wel deel kan uitmaken van de milieuraad; 
 
Gelet op de e-mail d.d. 20 januari 2003 van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, waarin wordt 
gemeld dat ‘een onafhankelijke mandataris zijn kandidatuur kan stellen voor de milieuraad en in de milieuraad als 
niet-stemgerechtigd lid zetelt’ en tevens duidelijk wordt gesteld dat politieke mandatarissen niet als 
stemgerechtigd lid kunnen zetelen; 
 
Gelet op het lidmaatschap van ambtswege van de schepen bevoegd voor Leefmilieu en een lid van de 
ambtenarij, waarbij zij niet geteld horen te worden bij de stemgerechtigde noch de niet-stemgerechtigde leden; 
 
Overwegende dat de kandidatuur van de Gezinsbond om de heer Johan Cauwenberghs af te vaardigen als 
stemgerechtigd lid vanuit een socio-culturele vereniging laattijdig werd ontvangen op 7 maart 2013; 
 
Gelet op de collegiale beslissing d.d. 14 maart 2013 waarbij de kandidatuur van de Gezinsbond Berlaar om de 
heer Johan Cauwenberghs af te vaardigen als stemgerechtigd lid vanuit een socio-culturele vereniging werd 
aanvaard; 
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Gelet op het feit dat Kris Debrièvre en Gerald Vereyken met schrijven van 26 maart 2013 hun kandidatuur 
hebben ingetrokken: 
 
Gelet op het feit dat hierdoor een rechtsgeldige samenstelling van de milieuraad te weinig functioneel zou zijn; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 

Dirk Aras merkt op dat het opvallend is hoe weinig kandidaturen er werden ingediend. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat er nog een aantal kandidaturen waren, die echter laattijdig zijn 
binnengekomen. Door de verdaging van dit punt krijgen deze kandidaten alsnog de kans om te zetelen in de 
milieuraad. Zoals de zaken vandaag staan, zou het evenwicht in het gedrang gekomen zijn. 
 
Dirk Aras voegt toe dat het frappant is dat er bijvoorbeeld vanuit de onderwijsinstellingen geen kandidaturen zijn. 
Hebben zij geen interesse? Of bestaan er bepaalde bezwaren vanuit die hoek? 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zal dit bekijken. 
 
Dirk Aras wil weten welke bijkomende kandidaturen er nog werden ingediend. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof verklaart dat het gaat om een kandidatuur vanuit de bevolking en een kandidatuur 
vanuit een politieke fractie. 
 
Koen Kerremans merkt op dat de reden waarom bepaalde kandidaten zich hebben teruggetrokken duidelijk is. Er 
zijn problemen geweest rond de werking van de milieuraad op administratief vlak, bijvoorbeeld late uitnodigingen 
en verslagen. Dat was al zo in de voorbije legislatuur. Er is zes jaar lang een fantastische voorzitter van de 
milieuraad geweest, die heel veel moeite heeft gedaan, in de hoop dat dat orgaan gebruikt zou worden in de 
besluitvorming, zoals dat in bepaalde gemeenten wel gebeurt. Ik vrees dat in Berlaar bepaalde mensen 
gedemotiveerd zijn geraakt. Van hun motivatie blijft niets over, wat jammer is, omdat de milieuraad een 
schitterend instrument is voor participatie en betrokkenheid. Vandaar een dringende vraag om de fractieleiders bij 
elkaar te roepen vooraleer dit punt opnieuw geagendeerd wordt. Indien er geen signaal komt vanuit de 
meerderheid, bestaat de vrees immers dat er geen kandidaturen zullen zijn. Mensen die zich engageren, willen 
de garantie dat er met hun inzet ook daadwerkelijk iets zal gebeuren. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof beaamt de opmerkingen voor een deel. Zij voegt wel toe dat de laatste milieuraden 
op administratief vlak duidelijk beter werden aangepakt en opgevolgd. Een aantal mensen hebben ook afgehaakt 
wegens de manier waarop tijdens de milieuraad gereageerd werd. Deze discussie moet opnieuw worden 
opengetrokken; het heeft geen zin om bepaalde mensen met de vinger te wijzen. Er zijn wel degelijk een aantal 
adviezen uit de milieuraad gekomen, waarmee rekening werd gehouden. Ook de administratie is zich volop aan 
het aanpassen en aan het verbeteren. Zij wil ingaan op de suggestie om met de fractieleiders rond de tafel te 
gaan zitten, maar het gaat verder dan de motivatie van de politieke fracties. Ook andere belanghebbenden 
moeten gemotiveerd geraken. 
 
Schepen Willy Beullens merkt op dat er voldoende kandidaten zijn vanuit de socio-culturele verenigingen. 
 
Koen Kerremans rondt af door te stellen dat de beloften die in de milieuraad worden gemaakt ook moeten 
worden nagekomen. Hij geeft het voorbeeld van pesticidenbeleid, waarover toezeggingen werden gedaan die 
niet zijn nagekomen. Ook het kapreglement wordt nog steeds niet opgevolgd. Dat veroorzaakt frustraties. 
 
Burgemeester Walter Horemans doet een oproep om te zoeken naar geëngageerde mensen die zich voor de 
milieuraad willen inzetten. 
 
Artikel 1 
Neemt kennis van het feit dat de milieuraad niet rechtsgeldig én functioneel kan worden samengesteld op basis 
van de ingezonden kandidaturen. 



 32 

 
Artikel 2 
Verdaagt de behandeling van dit punt naar de volgende gemeenteraad. 
 
 
15. Aanstelling mevrouw Annelies Vanherck als intergemeentelijk toezichthouder van de Interlokale 
Vereniging Milieuhandhaving Kempen 
 
Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd; 

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna het DABM), 
zoals gewijzigd, inzonderheid titel XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen;  

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 met een titel XVI 
“Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”, zoals gewijzigd;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals gewijzigd; 

Overwegende dat het Milieuhandhavingsdecreet (titel XVI van het DABM) en haar uitvoeringsbesluiten het 
toezicht regelen op de milieureglementering die van toepassing is in het Vlaamse Gewest;  

Overwegende dat artikel 16 §1 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat binnen één jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit elke gemeente beroep moet kunnen doen op minstens één toezichthouder, hetzij 
een gemeentelijke toezichthouder, hetzij een toezichthouder van een intergemeentelijke vereniging, hetzij een 
toezichthouder van een politiezone en dat binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit een gemeente 
met meer dan 300 inrichtingen van klasse 2 overeenkomstig titel I van het Vlarem of meer dan 30.000 inwoners 
minstens een beroep moet kunnen doen op twee toezichthouders;  

Overwegende dat overeenkomstig artikel 16.3.1 §1 van het DABM de personeelsleden van een 
intergemeentelijke vereniging die worden aangewezen door het bevoegde orgaan, toezichthouders kunnen zijn;  

Overwegende dat artikel 13 van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de toezichthouders van een 
intergemeentelijke vereniging moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs. Om dit bekwaamheidsbewijs te 
verkrijgen moeten toezichthouders een opleiding volgen, vermeld in artikel 13 §1 tweede lid van het 
Milieuhandhavingsbesluit. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch onderricht, een praktisch onderricht en een 
bekwaamheidsproef; 

Overwegende dat de opleiding, vermeld in art. 13 §1 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit, mag 
overeenkomstig artikel 14 §1 van dit besluit alleen gegeven worden door de instellingen die daartoe erkend zijn 
door de minister, na gemotiveerd advies van de afdeling Milieuvergunningen; 

Overwegende dat artikel 15 eerste lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de opleidingsinstelling een 
getuigschrift aflevert aan de cursisten die het onderricht, vermeld in artikel 13, hebben gevolgd en die geslaagd 
zijn voor de bekwaamheidsproef; 

Overwegende dat artikel 15 tweede lid van het Milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat de afdeling 
Milieuvergunningen, op basis van dit getuigschrift en een aanstellingsbesluit van het college van burgemeester 
en schepenen, een bekwaamheidsbewijs en een legitimatiebewijs aflevert; 

Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2012 (punt 22) besloot toe te treden tot de interlokale 
vereniging milieuhandhaving Kempen; 

http://www.vhrm.be/relevante-wetgeving/milieuhandhavingsdecreet


 33 

Overwegende dat binnen de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen wordt uitgegaan van een 
taakverdeling tussen de verschillende actoren, rekening houdend met de uitgangspunten van het 
Milieuhandhavingsdecreet; Dat de taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de diverse actoren 
bij deze interlokale vereniging worden afgelijnd in een protocol, dat als bijlage bij de statuten is gevoegd;  

Overwegende dat op 8 juni 2012 als gevolg van de besluitvorming van de politieraden, de gemeenteraden en de 
raad van bestuur van IOK werd overgegaan tot de formele oprichting van de IVMK, de formele samenstelling van 
het beheerscomité en de formele goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement;  

Overwegende dat IOK de inzet van ten minste 2 intergemeentelijke toezichthouders en één administratieve 
medewerker dient te voorzien;  

Overwegende dat Nicky Peeters, bio-ingenieur van opleiding en stafmedewerker bij IOK, het getuigschrift heeft 
behaald, zoals bedoeld in artikel 15 van het Milieuhandhavingsbesluit;  

Overwegende dat IOK, in zitting van 20 maart 2012, beslist heeft om Nicky Peeters aan te stellen als 
toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat de gemeenteraad ter zitting van 18 september 2012 (punt 7) heeft beslist op Nicky Peeters aan 
te stellen als toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen zodat zij bevoegd is om de 
decretaal en statutair voorziene taken uit te voeren op het grondgebied van de gemeente; 

Overwegende dat Annelies Vanherck, juriste en stafmedewerker bij IOK de opleiding tot milieutoezichthouder, 
zoals bedoeld in artikel 15 van het Milieuhandhavingsbesluit, heeft beëindigd in december 2012, waardoor zij 
vanuit IOK kan worden ingezet in de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat IOK, in zitting van 20 november 2012, beslist heeft om Annelies Vanherck aan te stellen als 
toezichthouder van de Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen; 

Overwegende dat de interlokale toezichthouder bijgevolg overeenkomstig artikel 16.3.5. van het DABM bevoegd 
wordt op het grondgebied van de deelnemende gemeenten; 

 

BESLUIT met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding 
Ja-stemmen: Jan Hendrickx, Nadine Boekaerts, Christophe De Backere, Maria Vervloet, Lies Ceulemans, Ronald 
Van Thienen, Rudy Nuyens, Jef Daems, John Steurs, Koen Kerremans, Leen Janssens, Artur Issaev, Rita 
Deckers, Silvain Vertommen, Suzy Put, Willy Beullens, Stefaan Lambrechts, Ingeborg Van Hoof, Eddy 
Verstappen, Walter Horemans 
Onthouding: Dirk Aras 
Dirk Aras onthoudt zich, aangezien Vlaams Belang de samenwerking met IOK niet heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt de aanstelling van mevrouw Annelies Vanherck als toezichthouder van de 
Interlokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen zodat zij bevoegd is om de decretaal en statutair voorziene 
taken uit te voeren op grondgebied van de gemeente Berlaar. 
 
Artikel 2 
Een uittreksel van dit besluit wordt voor nuttig gevolg in tweevoud aan de Interlokale Vereniging 
Milieuhandhaving Kempen, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel bezorgd. 
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16. Aanduiding effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervanger bij het Regionaal Landschap 
Rivierenland (langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel) en kandidaatstelling voor Raad van Bestuur/Dagelijks 
Bestuur 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 17 juni 2008 houdende toetreding tot het Regionaal Landschap Nete-Dijle-Rupel 
met goedkeuring van de doelstellingen, ontwerpstatuten en financiële inbreng; 

Gelet op het schrijven d.d. 11 januari 2013 van Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en 
Rupel betreffende afvaardiging van gemeente Berlaar en eventueel kandidaatstelling voor Raad van Bestuur; 

Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde dient aan te duiden 
in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Overwegende dat de gemeente eveneens een kandidaatstelling wil doen voor de Raad van Bestuur/Dagelijks 
Bestuur; 

Overwegende dat deze persoon de gemeente zal vertegenwoordigen tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk 
tot 31 december 2018; 

Gelet op de raadsbeslissing d.d. 19 februari 2013 houdende aanduiding van een afgevaardigde en een 
plaatsvervangend afgevaardigde bij het Regionaal Landschap Rivierenland (langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel) 
en eventueel kandidaatstelling voor Raad van Bestuur/Dagelijks Bestuur; 

Overwegende dat er bij de aanstellingen een persoon te veel werd aangeduid en dat de voorgedragen kandidaat 
voor de raad van bestuur dezelfde moet zijn als de afgevaardigde in de algemene vergadering; 

Overwegende dat hierdoor de aanstellingen opnieuw dienen te gebeuren; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een kandidaat voor de Raad van Bestuur van het 
Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel, waardoor deze kandidaat eveneens 
effectief vertegenwoordiger wordt in de algemene vergadering; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Ingeborg Van Hoof bekomt 17 ja-stemmen en 1 neen-stem; 
Willy Beullens bekomt 1 ja-stem; 
Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een plaatsvervanger in de algemene vergadering van het 
Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Willy Beullens bekomt 18 ja-stemmen; 
Ingeborg Van Hoof bekomt 1 ja-stem; 
Rita Deckers bekomt 1 ja-stem; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
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BESLUIT 

Artikel 1 

Schepen Ingeborg Van Hoof, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
kandidaat voor de Raad van Bestuur van het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en 
Rupel tot herroeping van haar mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. Schepen Ingeborg Van Hoof wordt 
eveneens effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland 
langs Nete, Dijle, Zenne en Rupel tot herroeping van haar mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 2 

Schepen Willy Beullens, die de volstrekte meerderheid der stemmen heeft behaald, wordt aangeduid als 
plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Rivierenland langs 
Nete, Dijle, Zenne en Rupel tot herroeping van zijn mandaat en uiterlijk tot 31 december 2018. 

Artikel 3 

Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan het Regionaal Landschap Rivierenland langs Nete, Dijle, Zenne en 
Rupel, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264 te 2800 Mechelen toegezonden. 

 

17. TPA - “Lier en Pallieterland vzw” – algemene vergadering en raad van bestuur - aanduiding 
afgevaardigden 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 oktober 2010 (punt 14) houdende het decreet van de organisatie 
en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden d.d. 6 maart 2009 en de aanduiding van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers; 
 
Gelet op het decreet betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden d.d. 6 
maart 2009; 
 
Gelet op het elektronisch bericht d.d. 27 februari 2013 van de heer Tom van Wassenbergh, clustercoördinator 
Lier en het Pallieterland, betreffende de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie 
“Lier en het Pallieterland”; 
 
Gelet voorgestelde samenwerkingsovereenkomst: 

“Samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie 
“Lier en het Pallieterland” 

 
ter goedkeuring voorgelegd aan de partners 
 
Tussen : 
- de gemeentebesturen van Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen en Putte 
- en Toerisme Provincie Antwerpen vzw, verder afgekort tot TPA 
wordt overeengekomen wat volgt : 
 
 
1. Missie 
 
Door een krachtenbundeling op alle niveaus willen we het gebied gevormd door de stad Lier en de gemeenten 
Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en Putte verder uitbouwen tot een aantrekkelijke toeristisch-recreatief 
deelregio van de Antwerpse Kempen. Door in dit gebied samen te werken aan toerisme en recreatie willen we (i) 
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optimaal inspelen op de recreatieve behoeften van de eigen bevolking, (ii) aan de inwoners van de omliggende 
regio's volop mogelijkheden bieden voor actieve of passieve recreatie en (iii) zowel aan dag- als verblijfstoeristen 
de mogelijkheid bieden om te herladen en actief te genieten in onze stad, onze dorpen en het groene 
buitengebied. Door toerisme en recreatie in het werkingsgebied van onze gemeenten duurzaam tot ontwikkeling 
te brengen, willen we bijdragen tot de bewustwording en ontwikkeling van de waarde van het natuurlijk en 
cultureel erfgoed evenals tot de creatie van welzijn, werkgelegenheid en toegevoegde waarde ten bate van onze 
regio en zijn inwoners.  
 
 
2. Doel en situering van de samenwerking 
 
Het samenwerkingsverband streeft naar de duurzame ontwikkeling van toerisme en recreatie in het 
werkingsgebied van de vertegenwoordigde gemeenten. Die ontwikkeling kan plaatsvinden door  

(i) een versterking van het aanbod (aantrekkingselementen, voorzieningen, dienstverlening, animatie, 
professionalisering, productontwikkeling, netwerkvorming, organisatie, kwaliteitszorg); 

(ii) het beter inspelen op de vraag via een doel- en klantgerichte communicatie over dit aanbod en 
vermarkting van dit aanbod. 

De opdracht van het samenwerkingsverband omvat de structurele gemeentegrensoverschrijdende werking op het 
gebied van toerisme en recreatie. Het samenwerkingsverband vormt een platform tussen enerzijds TPA (in het 
bijzonder regiowerking Antwerpse Kempen) en anderzijds de lokale werking met gemeentebesturen en 
toeristische infokantoren. Het samenwerkingsverband fungeert in twee richtingen als doorgeefluik van relevante 
informatie en heeft daarnaast een coördinerende, stimulerende en ondersteunende opdracht m.b.t. de lokale 
werking. 
De activiteiten en de werking van het samenwerkingsverband zijn complementair aan de activiteiten en werking 
op het lokale niveau enerzijds en het provinciale resp. regionale niveau (TPA-Toerisme Antwerpse Kempen) 
anderzijds. De betrokken partijen engageren zich om zo weinig mogelijk overlappend te werken en de taken uit te 
voeren daar waar ze tegen de laagste kosten en met de grootste doeltreffendheid uitgevoerd kunnen worden.  
 
Het Strategisch Plan voor Toerisme van de Antwerpse Kempen van TPA wordt door de participanten van het 
samenwerkingsverband erkend als het uitgangspunt en algemeen kader voor het beleid en de acties in zijn 
werkingsgebied. De beleidsopties van het samenwerkingsverband worden vastgelegd in een bovenlokaal 
actieplan. Dit vult het Strategisch Plan voor Toerisme en Recreatie in de Antwerpse Kempen aan, concretiseert 
het en geeft er mee uitvoering aan. Voor de uitvoering van het bovenlokale actieplan kan samenwerking worden 
aangegaan met actoren die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband, met inbegrip van andere 
bovenlokale samenwerkingsverbanden. 
 
Voor specifieke projecten, onder meer op het gebied van productontwikkeling en promotie, kunnen de leden van 
het samenwerkingsverband ad hoc samenwerken met gemeenten of toeristische verenigingen buiten het 
werkingsgebied (niet-structurele of niet-deelregiogebonden samenwerking). 
 
3. Duur 
 
De vorige samenwerkingsovereenkomst kwam te verlopen op 31 december 2012. De verlenging van deze 
overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en geldt tot 31 december 2013.  
 
 
4. Organisatiestructuur 
 
Voor de uitvoering van de acties van het samenwerkingsverband wordt een vereniging zonder winstoogmerk 
opgericht. Dit heeft duidelijke voordelen op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid en subsidieerbaarheid. 
Zodra er een decretale basis is voor een flexibele intergemeentelijke samenwerking op het gebied van toerisme 
conformeert het samenwerkingsverband zich aan de bepalingen van het decreet.  
 
De Algemene Vergadering van het samenwerkingsverband bestaat de facto uit drie vertegenwoordigers per 
gemeente en twee medewerkers van Toerisme Provincie Antwerpen. Een van de twee gemeentelijke 
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vertegenwoordigers is de schepen bevoegd voor toerisme. De andere gemeentelijke vertegenwoordigers zijn 
personen die eveneens een duidelijke binding hebben met het toerisme binnen de gemeente. 
 
De Raad van Bestuur van het samenwerkingsverband bestaat de facto uit twee vertegenwoordigers per 
gemeente en een stafmedewerker van Toerisme Provincie Antwerpen. Een van de twee gemeentelijke 
vertegenwoordigers is de schepen bevoegd voor toerisme. De schepenen leggen hun bestuursmandaat binnen 
het samenwerkingsverband neer zodra een einde komt aan hun functie en worden zo spoedig mogelijk 
vervangen door hun opvolger. De andere gemeentelijke vertegenwoordiger is een persoon die eveneens een 
duidelijke binding heeft met het toerisme. 
 
Het bestuur duidt in zijn midden een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris aan. Deze 
personen vormen samen met de TPA-stafmedewerker het Dagelijks Bestuur. 
Het Dagelijks Bestuur bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur voor. Hij kan tevens bestuursdaden 
stellen in geval van dringende noodzaak en mits achteraf verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd. 
 
Het bestuur vergadert in principe tweemaandelijks. 
 
Diensthoofden of medewerkers van de bevoegde diensten binnen de gemeente wonen de vergaderingen van het 
bestuur bij. Zij zetelen dan met raadgevende stem, behoudens in de gevallen waar zij als gemandateerde 
plaatsvervanger optreden. 
 
In voorkomend geval fungeert de coördinator van het samenwerkingsverband als secretaris van de Algemene 
Vergadering, van de Raad van Bestuur en van het Dagelijks Bestuur . De coördinator is niet stemgerechtigd. In 
andere gevallen wordt er een secretaris aangeduid onder de leden van de Raad van Bestuur, die dan ook 
fungeert als secretaris van de Algemene Vergadering en – in voorkomend geval – van het Dagelijks Bestuur. 
 
Het voorzitterschap van de vereniging wordt  bij voorkeur waargenomen door een schepen bevoegd voor 
toerisme, volgens een beurtrol. De duur en volgorde van de mandaten worden bepaald in onderling overleg. Bij 
gebrek aan consensus is de volgorde analoog aan de hoogte van de financiële inbreng van de betrokken 
gemeenten.  
 
5. Personeel en middelen 
 
5.1 Het jaarbudget van het samenwerkingsverband wordt samengesteld uit : 
- bijdragen van de gemeenten; 
- eigen ontvangsten uit verkoop van publicaties en producten, sponsoring e.d.; 
- gebeurlijke projectsubsidies van TPA, Toerisme Vlaanderen of andere organisaties. 
 
De bijdragen van de gemeenten in de kosten worden als volgt berekend : 
- een derde van de gezamenlijke bijdrage wordt verdeeld in 5 gelijke delen; 
- een derde van de gezamenlijke bijdrage wordt verdeeld op basis van het bevolkingsaantal;  
- een derde van de gezamenlijke bijdrage wordt verdeeld op basis van het toeristisch-recreatief belang, zoals 
bepaald door de studiedienst van TPA.  
De relatieve aandelen van elke gemeente worden in beginsel jaarlijks geactualiseerd door de studiedienst van 
TPA op basis van objectieve criteria. 
Bij een hernieuwing van de overeenkomst en/of een substantiële verhoging van de werkingsmiddelen kan de 
verdeelsleutel worden herzien. 
 
5.2  TPA voorziet gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst de nodige middelen voor de 
cofinanciering van een deeltijdse medewerker (1/3) die zal instaan voor de voorbereiding en coördinatie van de 
acties van het samenwerkingsverband. TPA draagt de helft van de loonkosten van de coördinator van het 
samenwerkingsverband, de andere helft wordt gedragen door de gemeenten. 
De coördinator dient te beschikken over een diploma hoger onderwijs en minimum één jaar relevante 
beroepservaring. 
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Binnen het samenwerkingsverband en in samenspraak met TPA worden afspraken gemaakt over de huisvesting 
en de werkmiddelen van de coördinator. 
De activiteiten van de coördinator worden aangestuurd vanuit de Raad van Bestuur. De coaching gebeurt vanuit 
TPA. 
De coördinator kan worden ingezet voor acties die zijn opgenomen in het meerjarig beleids- en actieplan of voor 
acties omschreven door de Raad van Bestuur. 
TPA staat borg voor de inhoudelijke ondersteuning en vorming van de regiocoördinator. 
 
5.3 Het samenwerkingsverband kan een beroep doen op de lokale partners voor de uitvoering van zijn geplande 
activiteiten. Voor de uitvoering van de acties kunnen behoudens de hierboven opgesomde middelen door de 
deelnemende organisaties op vrijwillige basis en mits uitdrukkelijke goedkeuring ook nog andere middelen ter 
beschikking worden gesteld, het weze personeel, financieel, regelgevend of technisch. De gemeenten engageren 
zich ertoe medewerkers af te vaardigen voor werkgroepen die worden ingesteld ter uitvoering van de 
vastgestelde acties en plannen. 
 
6. Relatie met Toerisme Provincie Antwerpen 
 
Zodra het samenwerkingsverband rechtspersoonlijkheid heeft verworven, sluit het zich als lid aan bij Toerisme 
Provincie Antwerpen vzw. 
 
Als de vorming van interlokale samenwerkingsverbanden in de Antwerpse Kempen is voltooid, zal binnen TPA 
worden gestreefd naar een verankering van de samenwerkingsverbanden binnen het bestuur.  
 
Werking en activiteiten van het samenwerkingsverband richten zich in eerste instantie op recreanten afkomstig uit 
omliggende regio’s, de dag- en verblijfstoeristen aanwezig in het betrokken werkingsgebied en de eigen 
bevolking. Het werven van externe bezoekers in binnen- en buitenland gebeurt in eerste instantie via de jaarlijkse 
promotiecampagne Antwerpse Kempen van TPA.  
In het licht van deze taakverdeling verbinden de lokale partners zich ertoe aan de jaarlijkse TPA-
promotiecampagne voor de Antwerpse Kempen te participeren. Eventuele eigen activiteiten van het 
samenwerkingsverband op het vlak van de externe promotie worden om doelmatigheidsredenen zoveel mogelijk 
afgestemd op het strategisch marketingbeleid en de promotiecampagnes voor de Antwerpse Kempen. 
 
TPA verbindt zich ertoe een regiopocket voor de Antwerpse Kempen uit te geven, waarin de troeven en 
aanbodselementen van het betrokken gebied aan bod zullen komen.  
 
Indien het samenwerkingsverband aanvullende promotieacties op het getouw zet, zorgt het voor een duidelijke 
inhoudelijke en visuele situering van het samenwerkingsverband in de Antwerpse Kempen. Hiertoe behoort ook 
de verwijzing naar de positionering van de Antwerpse Kempen door opname van het Antwerpse Kempenlogo en 
de bijhorende slogan. 
 
Het werkingsprogramma van het samenwerkingsverband komt in aanmerking voor subsidiëring door TPA 
(subsidies voor projecten van bovenlokaal belang). 
 
7. Takenpakket 
 
7.1 Takenpakket coördinator 
De coördinator is voor de gemeenten, verenigingen, werkgroepen en infokantoren het eerste aanspreekpunt 
binnen TPA. 
De coördinator staat in voor de voorbereiding, organisatie en opvolging van de algemene vergadering, de raad 
van bestuur en het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband, evenals van vergaderingen van tijdelijke of 
permanente werkgroepen. 
De coördinator staat in voor de opmaak van het meerjaren- en jaarplannen en voor de opmaak van de 
jaarverslagen. Hij coördineert de uitvoering van de actieplannen. 
De coördinator volgt de werking van de verenigingen en werkgroepen op als agendalid en woont indien nodig de 
vergaderingen bij. 
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7.2 Het takenpakket van het samenwerkingsverband is subsidiair aan dat van de gemeentebesturen enerzijds en 
van de regio Antwerpse Kempen/TPA anderzijds. Lokale taken kunnen indien gewenst op het niveau van het 
samenwerkingsverband worden gecoördineerd. Een indicatief overzicht van taken voor het 
samenwerkingsverband is opgenomen in het operationeel plan als bijlage. 
 
  
8. Eventuele bijkomstige en aanvullende bepalingen die door alle betrokken gemeentebesturen, toeristische 
verenigingen en TPA onderschreven worden, kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst in een addendum 
worden toegevoegd. 
 
Opgemaakt in  6 exemplaren te Lier op 01/01/2013 
 
voor de gemeente Berlaar 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Anja Neels    Ingeborg Van Hoof   Walter Horemans   
Secretaris    Schepen van toerisme  Burgemeester 
 
 
voor de gemeente Heist-op-den-Berg 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Erna Van Den Wouwer   Hans Welters   Luc Vleugels   
Secretaris    Schepen van toerisme  Burgemeester 
 
 
voor de stad Lier 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Katleen Janssens    Rik Verwaest   Frank Bogaerts 
Secretaris    Schepen van toerisme  Burgemeester 
 
 
voor de gemeente Nijlen 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Hans Welters     Griet Van Olmen  Paul Verbeeck  
Secretaris    Schepen van toerisme  Burgemeester 
 
 
voor de gemeente Putte 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Louis Verbist    Chris Bosmans   Chris De Veuster 
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Secretaris    Schepen van toerisme  Burgemeester 
 
 
voor Toerisme Provincie Antwerpen vzw 
 
 
………………………   ………………………  …………………… 
 
Bie De Busser     Bert Geboers   Bruno Peeters   
Regiocoördinator    Directeur   Voorzitter 
Antwerpse Kempen 
 
Bijlage : Takenpakket samenwerkingsverband 
 
Het takenpakket en de actieplannen kunnen volgende taken omvatten (indicatieve lijst): 
 
op het gebied van netwerking 
- informatie-uitwisseling over beleidsmaatregelen, activiteiten en initiatieven op het lokale vlak, o.m. met het oog 
op afstemming, kruispromotie en kennisopbouw (evenementen, nieuwe publicaties, persberichten, verslagen van 
de toeristische verenigingen, …) 
- informatie-uitwisseling tussen het lokale en regionale/provinciale niveau 
 
op het gebied van beleidsvoering 
- opstellen van beleids- en actieplannen 
 
op het gebied van onthaal 
- vorming onthaalmedewerkers (infokantoren, logiesbedrijven, beursmedewerkers) op niveau 
samenwerkingsverband 
- secundaire distributiepunten voor toeristische informatie 
- bijdragen tot een goede organisatie van het bezoekersonthaal in het werkingsgebied 
- distributie van de TPA-publicaties Antwerpse Kempen 
De lokale partners verspreiden naast de eigen publicaties, ook de publicaties van het samenwerkingsverband. In 
verband met de erkenning van toeristische informatiekantoren aanvaardt Toerisme Vlaanderen dat de vereiste 
informatie over het lokale aanbod terug te vinden is in folders van een ruimer werkingsgebied waarvan een 
gemeente deel uitmaakt. 
 
op het gebied van productontwikkeling 
- routenetwerken voor wandelaars, ruiters en mountainbikers 
- productontwikkeling bestaande routestructuren (fietsknooppunten, wandelknooppunten, …) 
- netwerken van kleinschalige toeristische infrastructuur (zitbanken, schuilplaatsen, informatieborden, …) 
- cyclussen van wandelingen of fietstochten 
- bovenlokale evenementen 
- dagtrips voor groepen 
 
 
op het gebied van communicatie 
- website 
- deelname aan beurzen en aanwezigheid op publieksmanifestaties 
- ondersteunde promotie producten 
- toeristische informatiebrochure” 
 
Overwegende dat de nodige budgetten ten bedrage van 1.860,20 euro werden voorzien achter sleutel 1-2-4-2-
M0521-64920200; 
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Overwegende dat conform het decreet van 6 maart 2009 de algemene vergadering en raad van bestuur opnieuw 
dient samengesteld te worden, zodat de meerderheid van leden en stemmen bestaat uit personen afgevaardigd 
vanuit de gemeente; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad stemt in met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst van 1 januari 2013 tot en met 
31 december 2013. 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat in navolging van art. 4 van het samenwerkingsvoorstel als 
afgevaardigden worden aangeduid voor onze gemeente in de raad van bestuur: zijnde Ingeborg Van Hoof 
(schepen van toerisme) enerzijds en Nancy Cloos (ambtenaar van toerisme). 
 
Artikel 3 
De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat in navolging van art. 4 van het samenwerkingsvoorstel als extra 
afgevaardigde wordt aangeduid voor onze gemeente in de algemene vergadering: schepen Jan Hendrickx. 
 
Artikel 4  
De afschriften van deze beslissing zullen worden bezorgd aan de vzw Lier en het Pallieterland, Postweg 6 te 
2220 Heist-op-den-Berg en aan de betrokken vertegenwoordigers. 
 
18. Vzw ERSV Provincie Antwerpen – toetreding en aanduiding afgevaardigde 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de 
erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale sociaal-economische overlegcomités 
(RESOC) en de sociaal-economische raden van de regio (SERR); 

Gelet op de oproep tot toetreding van vzw ERSV Provincie Antwerpen; 

Gelet op het in het betreffende decreet voorziene Streekpact, op te maken door het RESOC en goed te keuren 
door de gemeenteraden en de provincieraad; 

Gelet op de missie van de vzw ERSV, waarbij ze de werking van RESOC en SERR inzake sociaaleconomische 
streekontwikkeling faciliteert; 

Gelet op het feit dat RESOC en SERR op het niveau van arrondissement georganiseerd is; 

Gelet op de resultaten van het kerntakendebat, waarbij streekontwikkeling wordt toebedeeld aan de 
gemeentelijke en provinciale overheden; 

Gelet op de decretale basis via het betreffende decreet, waardoor het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking niet van toepassing is; 

Overwegende dat het betreffende decreet een structurele rol toebedeelt aan de lokale besturen binnen ERSV en 
RESOC via het toewijzen van een deel van de mandaten aan de gemeentelijke en provinciale overheden; 

Overwegende dat RESOC en SERR een adviesbevoegdheid hebben naar gemeentelijke overheden toe; 
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Overwegende dat het wenselijk is voor de gemeente Berlaar vertegenwoordigd te zijn en een stem te hebben in 
de structuren inzake sociaal-economische streekontwikkeling; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gaat bij geheime stemming over tot de aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
de vzw ERSV Provincie Antwerpen; 

Er nemen 21 raadsleden deel aan de stemming waarvoor 21 stembrieven in de stembus worden gevonden; 

Gelet op de uitslag van deze stemming: 
Schepen Willy Beullens bekomt 18 ja-stemmen; 
Rita Deckers bekomt 2 ja-stemmen; 
Er wordt 1 blanco-stem uitgebracht; 
 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeente Berlaar treedt toe tot de “Vereniging zonder winstoogmerk ERSV Provincie Antwerpen”, conform 
de bepalingen in het decreet van 7 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden 
van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de regionale sociaal-economische overlegcomités 
en de sociaal-economische raden van de regio. 

Artikel 2 

De heer Willy Beullens, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Berlaar voor de 
Algemene Vergadering van de vzw ERSV Provincie Antwerpen. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt voor nuttig gevolg toegestuurd aan vzw ERSV Provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22 te 
2018 Antwerpen. 

19. Actie ”Met belgerinkel naar de winkel” dj.2013 – wedstrijdreglement 
 
Gelet op de organisatie van de actie “Met belgerinkel naar de winkel” door Bond Beter Leefmilieu in 
samenwerking met UNIZO en CM die dit jaar loopt van 4 mei tot en met 8 juni 2013.  
Overwegende dat het opportuun is om een wedstrijdreglement op te stellen voor deze actie; 

 
BESLUIT EENPARIG 

 
Koen Kerremans roept op om deze inspanning niet tot 1 maand te beperken, maar dit meermaals per jaar te 
organiseren, zodat de gemeente werkelijk meer mensen op de fiets krijgt. Alle creatieve ideeën hierover zijn 
welkom. 
 
Enig artikel 
Het onderstaande wedstrijdreglement wordt goedgekeurd: 

WEDSTRIJDREGLEMENT 
MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 
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1. De gemeente Berlaar organiseert in samenwerking met ZOB, Bond Beter Leefmilieu, CM en UNIZO een 
wedstrijd onder de naam: “Met belgerinkel naar jouw winkel”. Een wedstrijd waarvan de procedures in 
het onderhavige reglement worden gespecificeerd. 

2. De wedstrijd staat open voor iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen of naar school gaat. De 
wedstrijd vindt plaats vanaf zaterdag 4 mei tot en met zaterdag 8 juni 2013. 

3. In het kader van deze wedstrijd krijgt iedereen die met de fiets of te voet gaat winkelen een stempel op 
zijn/haar spaarkaart. De volle en ingevulde spaarkaarten kunnen bij de deelnemende handelaars, op het 
gemeentehuis of in de bibliotheek afgegeven worden tot en met zaterdag 8 juni 2013. 

4. In de scholen krijgen enkel de deelnemende kinderen een stempel. De kaarten worden ook verzameld 
voor zaterdag 8 juni 2013. 

5. Elke school krijgt een aantal wielversieringen als hoofdprijs, die door de school zelf verloot worden 
onder de deelnemers. De naam van de winnaar wordt doorgegeven aan het gemeentebestuur en zal 
gepubliceerd worden. Daarenboven gaan al de spaarkaarten van de kinderen mee in de grote prijzenpot 
en kunnen zij nog meedingen naar de hoofdprijs. 

6. Enkel spaarkaarten met minimum 2 verschillende stempels (van 2 verschillende handelaars in de 
gemeente) kunnen een prijs winnen, uitgezonderd de spaarkaarten van de schoolkinderen. 

7. Men mag zoveel spaarkaarten indienen als men wil. 
8. De trekking van de winnaars gebeurt uiterlijk vier weken na de campagne in aanwezigheid van de 

vertegenwoordiger(s) van de ZOB en het gemeentebestuur, wier beslissingen onherroepelijk zijn. 
9. De winnaars zullen schriftelijk door het gemeentebestuur verwittigd worden. De hoofdwinnaars worden 

telefonisch uitgenodigd om hun prijs op een persmoment in ontvangst te komen nemen. 
10. De lijst met winnaars wordt openbaar gemaakt op de website van de gemeente (www.berlaar.be) en van 

ZOB (www.zobvzw.be) en in “den Balder”.  Elke handelaar ontvangt bovendien een lijst om op te 
hangen in de zaak. 

11. De prijsuitreiking waarop de hoofdwinnaars worden uitgenodigd vindt plaats op een persmoment uiterlijk 
een maand na afloop van de wedstrijd. 

12. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën. 
13. Er wordt per persoon maar 1 prijs toegekend. 
14. De prijzen dienen afgehaald te worden op de dienst Interne Zaken (Markt 1, eerste verdieping) uiterlijk 7 

weken na de trekking. De prijzen die dan niet opgehaald zijn, worden toegewezen aan de 
reservewinnaars. Zij dienen de prijzen op te halen binnen de 3 weken. 

15. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke aansprakelijkheid af bij wijziging of annulering van de 
wedstrijd om redenen van overmacht. 

 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN VOLGENDE PUNTEN OP DE 
AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
Raadslid Dirk Aras: 
 
20.I Interpellatie omtrent de toestand van het Berlaarse riolenstelsel en het dossier proefproject IBA 
 
We hebben dit jaar al af te rekenen gehad met hevige sneeuwval, maar ook met felle regen. Rond de 
jaarwisseling waren er een aantal zeer forse regenbuien. Samen daarmee – al dan niet in een oorzakelijk 
verband – stelde ik in de Smidstraat verzakkingen in de stoep/parkeerstrook vast. Ter hoogte van huis nr. 171 
bijvoorbeeld waren trottoir en parkeerstrook over minstens 2 m² ondergraven (ondergrond weggespoeld). Maar 
ook elders in de straat was dat het geval. Voor de herstelling werd verwezen naar Pidpa. 
- Moet hieruit opgemaakt worden dat er een probleem was/is met de riolering in die straat ? Nochtans is die nog 
niet zo oud of wel ? 
Feit is dat een jaar eerder in de onmiddellijke buurt van de verzakking t.h.v. Smidstraat 171 ook al verzakkingen 
waren gemeld. Toen volstond het blijkbaar de putten te vullen met zand, 
- of was er toen al meer aan de hand ? Wat werd er desgevallend toen vastgesteld ? 
Naar aanleiding hiervan had ik ook graag vernomen: 

http://www.berlaar.be/
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- Of er dit jaar nog meldingen zijn geweest van verzakkingen (ter hoogte van riolen) in Berlaarse straten, al dan 
niet snel na regenval of dooi ? 
- Wat is de algemene toestand van het Berlaarse riolenstelsel ? Waar bevinden zich echt erbarmelijke situaties ? 
- Op basis van welke informatie concludeert het gemeentebestuur die toestand ? 
- Hoe en wanneer worden die situaties aangepakt ? Merk op dat het voorval Smidstraat 171 werd ontdekt omdat 
onder de voeten van een voorbijganger de klinkers in de put vielen ! 
- Is er momenteel een algemeen plan van aanpak voor het Berlaarse rioleringstelsel, zowel wat herstel als 
uitbreiding aangaat ? 
De Berlaarse cyclus van afvalwater naar zuiver water omvat niet alleen riolen, maar ook IBA’s. Blijkbaar is het 
dossier van de proef-IBA’s in de Doelvelden nog niet tot een functioneel einde gebracht. Ontbreken er op dit 
moment nog onderdelen die elementair zijn voor een goede werking van deze IBA’s (vb. schakelkasten) ? Werd 
de werking van deze IBA’s intussen al getest (kwaliteit gezuiverd water) ? Waren er sinds ze in bedrijf werden 
genomen al foutmeldingen ? Wordt er reeds gedacht aan een nieuwe IBA-(proef)zone ? 
 
 
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er voor Smidstraat 171 oorspronkelijk werd vermoed dat een beschadigde 
riolering grond deed wegspoelen onder de bestrating, wat een ‘zuiger’ creëerde. Pidpa heeft ter plaatse de 
riolering bloot gelegd, zelfs over een groter deel van de openbare weg dan waar de schade zich bevond, maar er 
werden geen gebreken aan de riolering aangetroffen, zelfs niet na camera-onderzoek. In dit geval was de 
verzakking dus niet veroorzaakt door de riolering. Vermoedelijk was de verzakking het gevolg van eerder 
uitgevoerde werken door andere nutsmaatschappijen, doordat een sleuf niet voldoende opgevuld is geraakt. Ook 
aan de overkant doet zich hetzelfde probleem voor. 
 
Wat de toestand van het riolenstelsel betreft, werden er ook dit jaar al andere verzakkingen gemeld en opgelost 
en dit op uiteenlopende locaties waar de riolering meestal ouder is dan 20 jaar. Een overzicht van deze locaties is 
beschikbaar in het mapje. Al deze meldingen worden onmiddellijk doorgegeven aan Pidpa. De jongere delen van 
de riolering zijn waarschijnlijk nog in goede staat, maar zijn er mogelijk wel problemen bij enkele rioleringen ouder 
dan 20 jaar. We gebruiken de voorwaardelijke wijs omdat er geen absolute zekerheid is. Rioleringen hebben in 
principe een levensduur van 50 jaar, maar na 20 à 25 jaar beginnen de eerste kwalen op te treden. Tijdens 
vergaderingen met de nutsmaatschappijen werd door de gemeente bij monde van de werftoezichter dan ook 
reeds gevraagd om de oudere rioleringen te onderwerpen aan een camera-onderzoek, maar Pidpa is hiervoor 
geen vragende partij, omdat dit steeds een aanzienlijk kostenplaatje oplevert. Er bestaat reeds een inventaris, 
maar de gemeente zal vragen aan Pidpa om problemen en zwakke plekken te identificeren, zodat niet alleen 
reactief maar ook proactief kan worden opgetreden. Bij de planning van vernieuwingen of de herinrichting van 
reeds gerioleerde straten wordt wel steeds een camera-inspectie uitgevoerd om de staat van de riolering na te 
kijken, zodat we vooraf kunnen beoordelen of er al dan niet dient ingegrepen te worden, conform de methodiek 
zoals toegepast op het Stationsplein. Momenteel worden problemen reactief opgelost. Dit wil zeggen dat een 
probleem zich eerst moet stellen, zodat er op kan worden gereageerd. Doorgaans betreft het dan het verzakken 
van de bodem of het niet aflopen van water dat door de diensten, maar vaker door de bevolking, wordt gemeld, 
waarna de oorzaak wordt opgespoord en het euvel wordt verholpen. 
 
Qua algemeen plan voor de Berlaarse riolering heeft Pidpa-HidroRio een planning uitgewerkt op basis van de 
zoneringsplannen die in 2008 door de bevoegde Vlaamse minister werden goedgekeurd. De Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) heeft de zesjaarlijkse herziening van deze plannen opgestart met het oog op 
aangepaste plannen tegen eind 2014. In het kader van realisaties heeft VMM daarnaast ook enkele (nieuwe) 
prioriteiten vastgelegd. We weten op dit ogenblik nog niet wat er voor Berlaar voorzien is. Er zijn twee 
prioriteitenklassen, namelijk 1 en 2, maar wat dit concreet voor Berlaar inhoudt, is nog niet duidelijk. Er zijn een 
aantal vergaderingen gepland hieromtrent, zodat we tegen juni weten waar we aan toe zijn. Dit is immers 
belangrijk voor ons budget, aangezien we de kosten voor de bovenbouw bij de aanleg van riolering moeten 
dragen. 
 
Alle IBA’s in de Doelvelden zijn intussen geplaatst en in werking; 1 exemplaar moet nog worden opgeleverd. Er 
zijn twee eigenaars die geen akkoord hebben gegeven voor het plaatsen van een IBA. Aan hen werd 
meegedeeld dat zij zelf dienen te zorgen voor een IBA. De plaatsing en planning van nieuwe IBA’s ligt nu even 
stil in afwachting van de uitwerking van de hogergenoemde prioriteiten. Tegen 2021 of 2027, dat is op dit 
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ogenblik nog niet bekend, zal er opnieuw een inspanning op het vlak van riolering en IBA’s geleverd moeten 
worden. Het aantal te plaatsen IBA’s zal wel duidelijk verminderen.  
 
Schepen Ingeborg Van Hoof voegt toe dat de vroegere zonering wordt herbekeken in functie van de 
prioriteitenklassen. Naar aanleiding hiervan moet de gemeente samen met VMM en HidroRio bekijken welke 
zones geheroriënteerd worden naar welke prioriteitenklassen. Hierdoor zal het aantal IBA’s verminderen.  
 
Koen Kerremans voert aan dat dit de derde maal is dat hier een verandering in komt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dit en voegt toe dat dit opgelegd wordt vanuit de hogere overheid. De 
periode tussen 2015 en 2021 wordt heel kort, zeker voor sommige gemeenten. In Berlaar zitten we aan een 
rioleringsgraad van 66%; er zal dus nog fors geïnvesteerd moeten worden. 
 
Koen Kerremans vraagt of er bepaalde zaken uit dit dossier overgedragen kunnen worden aan de provincie. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat dat eigenlijk meer over het beheer van de grachten gaat. Er is een 
overleg geweest met de provincie hierover en er zijn al wat voorstellen geopperd. De provincie wil echter ook niet 
te veel overnemen. Zoals steeds gaat het om een financieringskwestie. 
 
Dirk Aras wil weten of het IBA-project nu stil ligt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het pilootproject afgesloten is. Er komt sowieso een vervolg op, maar 
voorlopig is het nog afwachten. 
 
Dirk Aras komt terug op het probleem in de Smidstraat. Er is maar 1 firma die volledige straten heeft opengelegd. 
Kan deze firma dan aansprakelijk worden gesteld? 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit een moeilijk verhaal is. In de Stationsstraat bijvoorbeeld is de stoep 
9 maal opengelegd. Dan is het onmogelijk om de schuldige aan te wijzen. Voor dit probleem is er eigenlijk maar 1 
oplossing, namelijk 1 firma die alles vakkundig herstelt na tussenkomst van de nutsmaatschappijen. De 
gemeente is dit aan het bekijken. In Mechelen gebeurt dit al op deze manier. 
 
Dirk Aras merkt op dat de werken dan wel geclusterd moeten worden. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dit en voegt toe dat we dit in samenwerking met een aantal gemeenten 
zullen moeten doen. 
 
Ronald Van Thienen vraagt of de prioriteitenklassen ook een weerslag zullen hebben op de financiële kant van 
de zaak. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof vermoedt dat dit een serieuze weerslag zal hebben op de mogelijkheid tot 
subsidiëring. Het probleem is dat nog niet alles in kaart is gebracht voor de verschillende gemeenten. 
 
Ronald Van Thienen merkt op dat het toch alleen gaat om die delen die vandaag nog niet gerealiseerd zijn. 
Indien er zich dus projecten voordoen op plaatsen die al aangepakt zijn, is de kans groot dat er geen subsidies 
meer zullen zijn. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit correct is. Indien de gemeente bepaalde projecten wil 
uitvoeren, kan ze wachten op mogelijke subsidiëring met de kans dat er niets in de pijplijn zit. Of ze kan ervoor 
kiezen om de projecten in eigen beheer uit te voeren. Sowieso zullen er voor de gemeente heel wat bijkomende 
kosten zijn. 
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20.II Interpellatie omtrent het ontbreken van eenduidige / vlotte verkeerscirculatie op het Stationsplein 
voor wie met de wagen treinreizigers brengt 
 
Het nieuwe Stationsplein blijkt zich niet te lenen voor een vlotte verkeerscirculatie wanneer op een korte 
tijdspanne meerdere auto’s zo dicht mogelijk tot aan het perron rijden om bepakte treinreizigers te brengen. 
Zondagavond 20 – 21 uur is bijvoorbeeld zo’n moment. Het gaat dan onder meer om bepakte kotstudenten die 
met de trein naar Leuven reizen en met de wagen tot aan het station worden gebracht. Een aantal wagens 
parkeren dan in overtreding of op z’n minst hinderlijk. 
Ook op andere momenten zijn er zo’n situaties. 
Blijkbaar is de momenteel bestemde verkeerscirculatie niet duidelijk of is er nood aan een vlotte(re) ‘stopplaats’ 
waar reizigers (met hun bagage) kunnen uitstappen. 
Op welke manier kan daaraan worden tegemoetgekomen? 
 
Dirk Aras licht zijn bijkomende punt toe en maakt ook vermelding van de toekomstplannen m.b.t. de creatie van 
een parking in de Doelstraat, wat volgens hem geen oplossing zal bieden voor de aangehaalde problematiek. 
Burgemeester Walter Horemans stelt zich de vraag of de gemeente een plan moet ontwerpen voor mensen die 
geen stap teveel willen zetten. Studenten moeten in Leuven ook nog wel wat afstand overbruggen tot aan hun 
kot. De gemeente gaat geen belangrijke investeringswerken meer doen in die buurt. Er is indertijd niet gekozen 
voor een kiss and ride zone, omdat de ruimte eerder beperkt is. Er is wel degelijk de mogelijkheid om aan te 
rijden en te draaien. Momenteel is er nog wel een probleem, omdat er vaak auto’s geparkeerd staan, maar het 
actieplan om kortparkeren door te voeren ligt klaar. De brief is opgemaakt en zal in de loop van de komende 
weken door de wijkagent onder de ruitenwissers van de auto’s in overtreding worden gestoken. Dit is een 
preventieve maatregel mét de waarschuwing dat deze problematiek daadwerkelijk zal worden aangepakt. Ook 
hierin is evolutie in die zin dat het waarschijnlijk mogelijk wordt om deze overtredingen via het GAS-reglement te 
sanctioneren. Voor de rest zal de Doelstraat hopelijk deels een oplossing brengen. Er is de laatste dagen een 
bijkomend probleem ontstaan door de kraan op de Spoorweglei. Zodra die weg is, wat heel binnenkort verwacht 
wordt, ontstaat daar opnieuw de mogelijkheid om te draaien. Indien we blijven vaststellen dat er regelmatig auto’s 
staan op het gedeelte achter de frituur, zullen we bijkomende bloembakken plaatsen die duidelijk maken dat 
auto’s daar niet gewenst zijn.  
 
Dirk Aras vermoedt dat bepaalde mensen de verkeerscirculatie gewoon niet doorgronden. Hij vraagt zich af of het 
niet wenselijk is om de situatie duidelijker te maken door bijvoorbeeld het gebruik van kleuren. 
 
Koen Kerremans grijpt terug naar de eerder aangehaalde gevaarlijke situatie in de stationsomgeving. Hij wil 
weten of de oplossing dan ligt in het kortparkeren. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit inderdaad de bedoeling is. 
 
Koen Kerremans voegt nog toe dat het inrichten van bushaltes ook zou kunnen aanzetten tot het gebruik van het 
openbaar vervoer om tot aan het station te geraken. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit te zullen overwegen wanneer er een buslijn wordt voorzien. 
 
 
Raadsleden Koen Kerremans en Leen Janssens: 
 
20.III Bomen Dr. Van Hoofstraat 
 
Naar aanleiding van opmerkingen van enkele bewoners werd in augustus 2012 door onze technische dienst 
samen met twee leden van het college, een werkbezoek gebracht aan de Dr. Van Hoofstraat. De opmerkingen 
van enkele bewoners hadden betrekking op de Lindebomen in de straat. Enkele bomen zouden wat problemen 
geven. Aan de bewoners werd gecommuniceerd dat het gemeentebestuur een geïntegreerde aanpak voorstond 
om tegemoet te komen aan de opmerkingen. Opsleuven en uitdunnen van de kruinen, enkele probleembomen 
verwijderen, hulp bij het proper houden van de straat met onder andere de borstelwagen en het langer 
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beschikbaar stellen van de bladerkorven. Men communiceerde ook dat de Dr. Van Hoofstraat zeker geen 
prioriteit kon genieten qua timing. 
Tot onze verbazing stellen we vast dat de huidige plannen van het bestuur helemaal niet in overeenstemming zijn 
met wat er aan de bewoners werd gecommuniceerd. Een kapvergunning voor het vellen van ALLE lindebomen 
werd aangevraagd. Omwille van deze drastische koerswijziging gingen wij over tot een buurtbevraging. 
Uit deze bevraging kunnen we concluderen dat het eerste door het bestuur geformuleerde voorstel op grote bijval 
kan rekenen. Een meerderheid vindt dat er iets moet gebeuren maar wil niet dat alle bomen verdwijnen. Er wordt 
dan ook overwegend verbaasd en soms zelfs verbolgen gereageerd op het dreigend verlies van alle bomen. 
Slechts enkele bewoners zijn op de hoogte van deze wending in het dossier. 
Omdat wij vrezen dat dit soort van ad-hoc-beleid zal leiden tot een “stenen” gemeente met een saaie aanblik, en 
naar aanleiding van de installatie van de nieuwe “commissie openbare werken” vragen wij 
1. de onmiddellijke bevriezing van het dossier 
2. de verwijzing ervan naar de “commissie openbare werken” zodat daar een debat ten gronde kan gevoerd 
worden. 
Groen beschikt over een transcriptie van de gesprekken ter plaatse en is bereid deze informatie statistisch te 
delen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het de bedoeling is om de bomen zoveel mogelijk te behouden. Er 
werd een kapvergunning aangevraagd voor de hele straat, omdat er een vermoeden bestaat dat er op termijn 
bijkomende hinder zou kunnen ontstaan. Lindebomen hebben wel wat plaats nodig om uit te groeien tot 
volwassen bomen en er is een goed onderhoud nodig. Het goede nieuws is dat er een aanbesteding loopt voor 
de aanstelling van een bomenspecialist, die een bomenbeheerplan moet opmaken voor het hele grondgebied. 
Hieruit zullen conclusies vloeien, die we dan met het oog op de toekomst en op een duurzame manier zullen 
moeten opvolgen. Misschien zullen we dan ook keuzes moeten maken. Voor de Dokter Van Hoofstraat kiezen we 
er voor om vijf bomen, namelijk die ter hoogte van nummer 12, 13, 14, 17 en 21, aan te pakken in het najaar. Dit 
is nodig omdat deze bomen problemen veroorzaken aan de riolering en de inritmogelijkheden. 
 
Koen Kerremans merkt op dat hij dit gegeven nergens terugvindt in het dossier. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof belooft dit te zullen navragen en te bezorgen. Het probleem van het onderhoud van 
de bomen zal worden besproken met de bomenspecialist en dit wordt gecommuniceerd aan de inwoners van de 
betrokken straat. De creatie van een dreef is mooi, maar er is zeker beter onderhoud nodig, wat in het verleden 
wegens gebrek aan kennis niet gebeurd is. 
 
Koen Kerremans polst naar de criteria op basis waarvan de bomenspecialist geselecteerd wordt. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof licht toe dat het dossier wordt gegund op basis van kostprijs, Europese certificaten 
en reeds uitgevoerde gelijkaardige projecten. 
 
Koen Kerremans drukt de hoop uit dat het om ‘bomen’ gaat, niet om ‘gemanipuleerde takjes’. Het zou misschien 
niet slecht zijn dat de leden van het college een cursus over bomen gaan volgen, aangezien er hier weinig 
expertise aanwezig is. De bomen in de Molenlei zijn zogezegd door een specialist gezet, maar die worden ziek. 
En daar komen evenveel kosten bij kijken. Het is nonsens om te stellen dat het onderhoud van bomen een 
probleem is. Het gaat om een keuze die zelfs niet veel hoeft te kosten. Dan is het wel mogelijk om lindebomen te 
zetten in eender welke straat. Maar de waarheid is dat inwoners het niet leuk vinden dat die bomen op hun auto 
lekken. De waarheid is ook dat er nu in Vlaanderen grote plannen worden ontwikkeld om de bij te redden. En dan 
gaat de gemeente Berlaar lindedreven wegkappen! Dat moet toch eerst besproken worden in een gemeente; dat 
zijn keuzes die gemaakt moeten worden. Willen we echt kale straten om er achteraf spijt over te krijgen? Bomen 
geven koelte in de zomer, zorgen voor diversiteit, hebben wortels die eerst en vooral water wegzuigen. Wortels 
van lindebomen veroorzaken geen schade aan de riolering, op een enkele uitzondering na, die we dan moeten 
herstellen. Maar hierover wordt niet grondig nagedacht. Daarom wordt gevraagd om het dossier te bevriezen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat dat niet de bedoeling is. De toekomst van de lindebomen zal samen met de 
bomenspecialist bekeken worden. Indien hij zegt dat er geen probleem is, kunnen de bomen behouden blijven. 
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Burgemeester Walter Horemans voegt nog toe dat er geen budget is voorzien om alle bomen te verwijderen en 
de stoepen opnieuw aan te leggen. 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof besluit door te stellen dat de kapvergunning niet volledig uitgevoerd hoeft te worden. 
 
 
 
20. IV Visie inzake zelfstandig afleveren bouwvergunningen in Berlaar 
 
Gemeenten kunnen zelfstandig bouwvergunningen afleveren wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
Onder andere moet een gemeente beschikken over een vergunningenregister. In de gemeente Nijlen is dat nu al 
het geval. 
Berlaar kan dit op dit ogenblik nog niet. Het kan zijn dat dit een bewuste keuze is. Daarom graag antwoord op 
volgende vragen: 
1. Wat is de visie van het bestuur? 
2. Hoever staat onze gemeente met het vergunningenregister? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er vijf voorwaarden zijn voor het zelfstandig afleveren van 
bouwvergunningen. Berlaar voldoet aan vier ervan. De vijfde voorwaarde, namelijk het vergunningenregister, is 
nog niet in orde. Destijds heeft de Vlaamse regering besloten dat dit al in 2005 ingevoerd moest worden, maar 
die deadline is telkens vooruitgeschoven. Minister Muyters zegt nu dat alle Vlaamse gemeenten sowieso in 2015 
ontvoogd zullen worden. In Berlaar is er nog heel wat werk aan de winkel vooraleer het vergunningenregister 
klaar zal zijn. Er moet gerekend worden op een extra voltijdse werkkracht gedurende een half jaar om dit in orde 
te krijgen. Met de huidige personeelsbezetting, de lopende RUP’s en het volume aan bouwdossiers is het 
momenteel onhaalbaar om zelfstandig bouwvergunningen af te leveren. Zodra de RUP’s afgelopen zijn, dus 
halverwege 2014, zou dit wel een haalbare kaart worden. Indien we ons dan kunnen voorbereiden en het 
vergunningenregister in orde kunnen krijgen, zouden we voorbereid zijn op de ontvoogding in 2015. Deze 
ontvoogding brengt wel met zich mee dat de termijn voor het afleveren van een vergunning verkort wordt tot 75 
dagen, waar dat nu 105 dagen bedraagt en wat een surplus aan werkbelasting met zich meebrengt. 
 
Koen Kerremans haalt aan dat een vergunningenregister dat in orde is toch ook een tijdsbesparing met zich 
meebrengt. 
 
Schepen Eddy Verstappen beaamt dit, maar nuanceert tegelijk door te stellen dat een ontvoogde gemeente zelf 
verkavelingsvoorwaarden moet schrijven of wijzigen, wat toch veel extra werk betekent. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat het eigenlijk om een verschuiving van werklast gaat, waarvoor we 
financieel niet worden beloond. 
 
 
 
20. V Voetpaden in Berlaar: toegankelijkheid voor rolstoelen, rollators en kinderwagens 
 
Tijdens de campagne in de aanloop van de verkiezingen van oktober 2012 werd de kiezer erg bevraagd door de 
media. Bedoeling was om de prioriteiten van de kiezer te kennen en aan de verkiesbare kandidaten te 
communiceren. Aan de lijsttrekkers werd zelfs gevraagd om een standpunt in te nemen. 
In Berlaar zette de kiezer met voorsprong de fiets- en voetpaden op de eerste plaats. Zowat alle partijen namen 
dit mee in de verkiezingsprogramma’s en beloften. 
Op zaterdag 23 maart 2013 heeft Groen Berlaar actie gevoerd rond de toegankelijkheid van onze voetpaden voor 
rolstoelen en kinderwagens. Uit de toegankelijkheidstest is gebleken dat alleen al rond de Markt er verschillende 
oversteken niet te gebruiken zijn door rolstoelgebruikers. Al in de vorige legislatuur hebben we dit aangekaart 
naar aanleiding van een valincident. Nu laten we deze problematiek niet meer los tot er actie is ondernomen. 
Graag krijgen wij antwoord op volgende vragen: 
1. Welke prioriteit krijgt het probleem van de toegankelijkheid van de voetpaden in Berlaar? 
2. Welke kritische punten werden geïnventariseerd tijdens de vorige legislatuur, op vraag van onze fractie? 
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3. Wat zal het gemeentebestuur ondernemen op korte, middellange en lange termijn? 
4. Bestaat er ondertussen een inventaris van alle kritische punten op het grondgebied van Berlaar? 
 
 
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat we volop bezig zijn met het samenstellen van een prioriteitenlijst voor het 
opmaken van het budget. Eén van de prioriteiten omvat zeker voet- en fietspaden. Wat de inventaris van de 
kritische punten betreft, is er niet onmiddellijk een document terug te vinden bij de technische dienst. Het 
diensthoofd is al gedurende lange tijd afwezig, wat uiteraard de nodige problemen met zich meebrengt. Er zijn 
intussen 14 kritische punten aangepakt, waarvan de laatste in 2009. Intussen staat er een driedaagse cursus 
rond toegankelijkheid op het programma in de hoop dat deze inzichten vertaald geraken naar acties van de 
gemeente. 
 
Koen Kerremans vraagt om dit onderwerp te agenderen in de commissie openbare werken. 
 
Schepen Jan Hendrickx zegt dit toe. 
 
Leen Janssens suggereert om ook de betrokkenen zelf te bevragen als adviseur bij beslissingen die moeten 
worden genomen. 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er zeker kandidaten zijn die zelf in een rolstoel zitten en die bereid 
zijn om mee te werken. Er zijn een aantal pijnpunten; de gemeente is zich daarvan bewust. Tijdens de vorige 
legislatuur is de gemeente met volle moed begonnen en een aantal zaken werden ook al opgelost, maar het is 
soms ontmoedigend hoe we soms gedwarsboomd worden door de nutsmaatschappijen. Straten die prachtig 
worden aangelegd door onze eigen mensen, worden even later gewoon open gelegd met alle gevolgen vandien. 
Hierdoor heeft de gemeente zich vanaf 2009 beperkt tot het oplappen van een aantal kritische punten; er is een 
ploeg die niets anders doet. Voor de dorpskern wachten we in ieder geval tot we het volledige plan hebben en 
pakken we het integraal aan. Intussen blijven we uiteraard brandjes blussen. 
 
Koen Kerremans zegt dat er toch ook een paar dingen op korte termijn opgelost moeten geraken in de dorpskern. 
 
Burgemeester Walter Horemans belooft dit zeker in het oog te houden. Alle openbare gebouwen worden intussen 
gescreend op toegankelijkheid; op dat gebied is er al heel wat ten goede veranderd. 
 
 
 
Raadsleden Jef Daems en John Steurs: 
 
20. VI Digitale week 2013 te Berlaar 
 
Van zaterdag 20 tot vrijdag 26 april 2013 is er de digitale week (www.digitaleweek.be). 
Onze gemeenteschool participeert hier op Erfgoeddag zondag 21 april 2013 met 
Duivensport was duif(v/f)els snel! 
We stellen voor om naar analogie met de gemeente Bornem een echte Digitale week te organiseren. Misschien 
is dit niet meer mogelijk in de maand april, maar dit kan ook later georganiseerd worden los van de digitale week 
of anders ingeplant worden voor 2014. 
Graag had ik van de schepen van informatica vernomen hoe hij dit gaat organiseren? 
 
 
Schepen Eddy Verstappen is dankbaar voor de goede tip. Hij was niet op de hoogte van het initiatief. De 
gemeente organiseert al regelmatig computercursussen voor senioren. Dit jaar is dat niet voorzien wegens 
financiële redenen. In de scholen is men op digitaal vlak zeker bij. Voor de bevolking in het algemeen is dit zeker 
een goed initiatief, wat we volgend jaar kunnen overwegen. 
 
John Steurs vraagt vooral aandacht voor de senioren in dit verband. 
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20. VII Steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking 
 
Stelt voor om de prijs maar om de 3 jaar te organiseren, zodat er dan 1200 euro kan gegeven worden in plaats 
van 400 euro. Verder willen we het ontwikkelingsproject graag koppelen aan HidroPLUS van Pidpa c.v. Hierdoor 
krijgt de organisatie het bedrag dat de gemeente geeft ook van Pidpa als het voldoet aan de basisvoorwaarden. 
De gemeente Nijlen heeft zoal 2 projecten ingediend. Berlaar laat hier geld liggen voor de projecten die haar 
nauw aan het hart liggen. HidroPLUS organiseert dit reeds 5 jaar en ondersteunt dit jaar 16 projecten voor een 
totaalbedrag van 50.000 euro. 
 
 
Schepen Ingeborg Van Hoof kent het initiatief van Pidpa. Indertijd heeft de raad voor ontwikkelingssamenwerking 
ervoor gekozen om projecten van eigen inwoners te ondersteunen. Maar dit is een goed idee om als surplus mee 
te nemen, zonder af te stappen van de waardevolle lokale werking. Indien er watergerelateerde projecten zouden 
worden ingediend, kan de gemeente dit zeker ondersteunen door het ook bij Pidpa aan te kaarten. Intussen zijn 
we bezig met de hernieuwing van de raad voor ontwikkelingssamenwerking. Het is ook de bedoeling om verder 
te gaan dan alleen een prijs voor ontwikkelingssamenwerking. We willen ook graag fair trade gemeente worden, 
een echt noord-zuidbeleid uitwerken. Maar hiervoor is personeelsondersteuning nodig. We zijn aan het bekijken 
hoe we dat kunnen organiseren. In dat opzicht is dit initiatief zeker interessant, omdat het eigenlijk alleen gaat om 
het indienen van projecten, zonder dat de gemeente hier financieel moet aan bijdragen. Ingeborg Van Hoof 
besluit met een warme oproep voor kandidaturen voor de raad voor ontwikkelingssamenwerking. 
 
 
 
Raadsleden Lies Ceulemans, Ronald Van Thienen en Rudy Nuyens: 
 
20. VIII Stand van zaken renovatiedossier sporthal Stapveld 
 
Na de negatieve resultaten van de studie die Eandis vorig jaar uitvoerde en de 
uitspraken van de verantwoordelijke schepen dat er geen middelen zijn om 
een nieuwe sporthal te bouwen stelt sp.a Berlaar de volgende vragen. 
- Regent het nog binnen in de sporthal? 
- Is een trechter aan het plafond hangen een oplossing? 
- Een nieuwe sporthal bouwen op dezelfde plaats zou wel degelijk weer ten 
koste van de clubs zijn die er in spelen, maar een nieuwe sporthal op de 
Doelvelden is niet meer aan de orde? 
Ondertussen is ook het duivenmelkersseizoen opnieuw begonnen. 
- Hoe is de stand van zaken betreft de hun beloofde ruimte voor 
het inschrijven en de tijdelijke opslag van de duivenkeven? 
 
 
Schepen Eddy Verstappen verklaart dat er bij stormregen en wind lekken zijn in de sporthal. Hierover zijn er al 
wat klachten geformuleerd. Er zijn herstellingen gebeurd; het dak is al een paar keer gerepareerd. Maar de 
lekken komen steeds terug. Daarom is er inderdaad een trechter geplaatst onder de lek, die het water afleidt naar 
buiten. Helaas blijkt nu dat de lek zich naast de trechter bevindt. Het probleem blijft zich dus voordoen en zal pas 
opgelost zijn wanneer het dak volledig vernieuwd is. De studie hiervoor is bezig; er is opdracht gegeven om een 
andere leverancier te zoeken, aangezien Eandis heeft aangegeven dit niet te kunnen uitvoeren wegens de te 
geringe draagkracht van de constructie. Er komt dus een nieuwe openbare aanbesteding, waarin de 
stabiliteitsstudie vervat zit. Daarnaast zijn er de bouwplannen in de Pastorijstraat. De nieuwe school daar opent in 
september 2015 en onmiddellijk daarna wordt de oude school aan de Sollevelden afgebroken. Daar wordt dan 
gestart met de bouw van een volledig nieuwe sporthal, die in september 2016 klaar moet zijn. Na de schooluren 
staat deze sporthal ter beschikking van de gemeente, zodat ze optimaal kan worden benut. Voor de 
duivenmelkers loopt de aanbestedingsprocedure. De opening van de offertes is voorzien op 8 april, de gunning 
op 11 april. De uitvoeringstermijn is vastgesteld op 2 maal 30 dagen. 
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Ronald Van Thienen zegt dat de studie van Eandis toch heeft uitgewezen dat de dakconstructie van de sporthal 
te zwak is om bijkomende isolatie te dragen. Zal de andere studie dan minder isolatie en dus meer verbruik 
opleveren? Is het dan nog nuttig om bijkomende isolatie te leggen? En wat met de muurisolatie? 
 
Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de nieuwe studie de stabiliteit van de constructie omvat. Op basis 
daarvan kan er worden bepaald welke isolatie en welke dakbedekking het meest geschikt zijn. Dit is niet 
gebleken uit de studie die door Eandis werd opgesteld. 
 
Ronald Van Thienen voegt toe dat er in Berlaar veel verenigingen zijn die eigenlijk geen sporthal nodig hebben, 
maar wel een kleine ruimte. Wat zal er gebeuren met de verenigingen die nu in de oude brandweerkazerne 
terecht kunnen? 
 
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat deze verenigingen terecht zullen kunnen in de nieuwe school. 
 
Koen Kerremans wil weten wat de afmetingen zijn van de nieuwe sporthal. 
 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat het gaat om de afmetingen van drie grote basketterreinen. 
 
Koen Kerremans zegt dat de problematiek dus niet zal wijzigen. De ruimte blijft te klein. Waarom wordt er niet 
meteen meer plaats voorzien? Dit dossier zit vol drogredenen en onwaarheden. De studie van Eandis 
bijvoorbeeld werd langs alle kanten bewierookt en zou veel opbrengen voor de gemeente. 
 
Burgemeester Walter Horemans verklaart dat dit inderdaad zo voorgeschoteld is aan de gemeente, maar dat het 
in de praktijk om een grote tegenvaller gaat. Dat heeft Eandis ook zelf toegegeven. Het voorgestelde takenpakket 
was te groot om dit op een ernstige manier te kunnen opvolgen. Daarom is de gemeente bezig met naar een 
andere oplossing te zoeken. 
 
 
 
20. IX Parkeerverbod voor vrachtwagens binnen de bebouwde kom 
 
Na hard en lang ijveren, destijds nog samen met een gedreven ex-CD&V gemeenteraadslid, 
hebben we eindelijk dit verbod kunnen bewerkstelligen. 
- Wordt het verbod goed opgevolgd? 
- Met het Kardinaal Cardijnplein als voorbeeld (ik veronderstel dat dat privé 
grond is?)vraag ik me af of er geen andere manier bestaat om die vrachtwagens 
daar weg te krijgen? De overlast die ze veroorzaken is toch dezelfde 
als die van de vrachtwagens in Berlaar Centrum? 
- Wie betaalt de door deze vrachtwagens stuk gereden voet- en fietspaden? 
 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het kardinaal Cardijnplein privégrond is, waarover de gemeente 
weinig te zeggen heeft. Tot nog toe is hierrond in Heikant weinig commotie. Er is ook weinig alternatief 
voorhanden in die buurt. Wanneer de gemeente ooit het kardinaal Cardijnplein aanpakt, kan dit meegenomen 
worden.  
 
Ronald Van Thienen merkt op dat in de verkeerscommissie in 2010 het voorstel is geopperd om geen 
vrachtwagens toe te laten in de bebouwde kom. Dat advies werd door het college gevolgd. Maar bebouwde kom 
geldt over het hele grondgebied van de gemeente. Een deel van het advies werd dus afgewerkt, maar waarom 
wordt de rest dan niet doorgevoerd? De bevolking van Heikant vormt toch ook een deel van Berlaar? Een 
beslissing van het college moet eenvormig zijn over het hele grondgebied, zowel in Berlaar, in Gestel als op 
Heikant. 
 
Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat er op dit ogenblik geen alternatief is voor Heikant en dat er 
hierover geen ontevredenheid bestaat. 
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De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 
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