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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 16 januari 2018
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19 december 2017 - goedkeuring

2 2018_GR_00008 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van John 
Steurs als raadslid - aktename

3 2018_GR_00009 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid ter 
vervanging van raadslid John Steurs - aanstelling
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4 2018_GR_00006 Behandeling van meldingen en klachten - rapport behandelde 

klachten 2017 - kennisneming

Mens
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5 2018_GR_00003 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 

kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang Roefels  - 
goedkeuring

Vrije tijd
6 2018_GR_00005 Voering van promotie- en sensibilisatiecampagnes - welzijnsraad 

2017 - kennisneming

Ruimte
Omgeving
7 2018_GR_00007 Uitoefening toezicht op externen - Aanstelling en aanwijzing van 

Wim Azijn als Omgevingsambtenaar - aanstelling

BIJKOMENDE DAGORDE
8 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Negatief advies voor afsteken vuurwerk 

op oudejaarsavond

9 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Beveiliging  kerstmarkt

10 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Extra ‘smileys’ voor Berlaar ?

11 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: uitlatingen over 
bouwcode Boechout door schepen van RO tijdens de raad van december 2017

12 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: aankoop nieuw rollend 
materieel
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13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 1. Wijkwerken 
regio Neteland stand van zaken

14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 2.
Balderconferentie in Aldhem Hotel te Grobbendonk

15 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 3. Omvorming van 
dienstenchequeonderneming Extra Time naar een cvba vso (S.C. 2017 CBS 01014)

16 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 4. Dossier schade 
bomen Stapveld veroorzaakt door de firma De Cnodder

17 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 5. Stand van 
zaken openbare werken Smidstraat

18 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 6. 10 miljoen voor 
sportinfrastructuur

19 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Facebook onder controle

20 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: Nieuw 
voorstel NAC en beveiligen oud schoolgebouw

21 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Verkeersveiligheid en mobiliteit. Stationsstraat

22 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Vervoersregio Mechelen. Van waar geheimdoenerij?
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy 
Nuyens; de heer Ronald Van Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; 
mevrouw Rita Deckers; mevrouw Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan 
Lambrechts; de heer Jan Hendrickx; de heer Willy Beullens; mevrouw Maria Vervloet; mevrouw Leen 
Janssens; de heer Koen Kerremans; de heer Dirk Aras; de heer Geert Fierens; mevrouw Pegie 
Pauwels; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
mevrouw Suzy Put; de heer John Steurs

16 januari 2018 20:15 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00010 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 19 december 2017 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 19 december 2017 goed.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 notulen_gr20171219.pdf

2 2018_GR_00008 Organisatie van agenda en besluitvorming - ontslag van 
John Steurs als raadslid - aktename
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het schrijven van de heer John Steurs van 4 januari 2018 waarbij deze zijn ontslag aanbiedt als 
gemeenteraadslid.

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005, art. 15
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad neemt akte van het ontslag van de heer John Steurs als raadslid.

20:15 - Wim Kelber betreedt de zitting

3 2018_GR_00009 Organisatie van agenda en besluitvorming - raadslid ter 
vervanging van raadslid John Steurs - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Er werd kennisgenomen van het ontslag van raadslid John Steurs in deze zitting. Hierdoor valt er een 
plaats open.

Argumentatie
Uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 blijkt dat mevrouw 
Elke Daems als derde opvolger op lijst nr. 8 (SamBA) werd verkozen.

Elke Daems woont echter niet meer in Berlaar. Daardoor voldoet zij niet meer aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarde die gesteld werd in artikel 8 van het lokaal kiesdecreet van 8 juli 2011 en 
kan zij bijgevolg een mandaat als gemeenteraadslid te Berlaar niet opnemen.

De daaropvolgende kandidate is Karlijn Roothooft. Karlijn deelde via brief van 5 januari mee dat zij 
afstand van mandaat doet.

De daaropvolgende kandidaat is Wim Kelber. Hij wenst zijn mandaat op te nemen.

Uit de geloofsbrieven blijkt dat Wim Kelber sinds de verkiezingen niet opgehouden heeft aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden te voldoen. 

Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit



5/29

Artikel 1
Wim Kelber wordt als nieuw werkend gemeenteraadslid toegelaten. Hij neemt plaats aan de raadstafel 
en legt in handen van de burgemeester-voorzitter van de raad, de heer Walter Horemans, volgende 
vereiste eed af:

“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.

Daarna verklaart burgemeester-voorzitter Walter Horemans dat Wim Kelber als nieuw werkend lid van 
de gemeenteraad van Berlaar is aangesteld.

Artikel 2
De rangorde van de gemeenteraadsleden wordt later vastgesteld.

Bijlagen
 Afstznd_van_mandaat_Karlijn_Roothooft.pdf
 onverenigbaarheden_verklaring.pdf
 uittreksel_bevolkingsregister.pdf

Communicatie en evenementen

4 2018_GR_00006 Behandeling van meldingen en klachten - rapport 
behandelde klachten 2017 - kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeentebestuur introduceerde in september 2015 een nieuw klachtenreglement en 
klachtenformulier. Elke klacht die bij het gemeentebestuur wordt ingediend, via het klachtenformulier 
of via klachten@berlaar.be, werd geregistreerd in een register. Zo heeft de gemeente een duidelijk 
overzicht van welke klachten afgelopen jaar werden ontvangen en waarover deze klachten handelen.

Argumentatie
Conform het reglement ontvangt de gemeenteraad elk jaar een overzicht van de ontvangen klachten. 
In het register werden afgelopen jaar twaalf klachten genoteerd. Deze klachten werden ingediend via 
het klachtenformulier, aan het loket of via klachten@berlaar.be.

Om als officiële klacht registreerd te worden, moet de klacht aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo 
kan een klacht niet anoniem ingediend worden en moeten de nodige contactgegevens vermeld 
worden. Het gemeentebestuur bepaalde daarom in het reglement dat een klacht uitsluitend met het 
klachtenformulier kan worden ingediend.

De grote meerderheid van de klachten ontvingen we via mail en zonder het klachtenformulier. Van de 
twaalf klachten werd er één bestempeld als een melding of een vraag om informatie (over het 
programma van de seniorenreis). Twee werden er doorverwezen naar de correcte instantie (over een 
platte fietsband naar de verzekering, over de Zomer van Balder naar de organisatie van de Zomer van 
Balder). De personen die de klacht indienden ontvingen hierover steeds een antwoord.
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De klachten werden steeds binnen de aangegeven termijn beantwoord en indien mogelijk 
gecorrigeerd of opgelost. We geven graag een kort overzicht van wat er met deze klachten gebeurde:

- klacht over het afsluiten van de Havikstraat n.a.v. een nieuwjaarsevenement in de buurt

De klager was verontwaardigd over de genomen verkeersmaatregelen. De klager ontving een 
antwoord waarin de reden van deze maatregelen werd toegelicht.

- klacht over het hamburgerkraam op het Stationsplein

De klager kon de aanwezigheid van een hamburgerkraam op het Stationsplein niet waarderen. De 
klager ontving een antwoord waarin werd duidelijk gemaakt dat het kraam er conform de geldende 
regelgeving staat.

- klacht over Welzijnsgids/Infogids

De klager diende een melding in over het ontbreken van informatie in deze gids (een initiatief van 
kinderopvang). De klager kreeg een antwoord waarbij de klager in het gelijk werd gesteld. Er werd 
verder toegelicht dat de ontbrekende informatie werd opgenomen in een addendum. Dat werd o.m. 
online geplaatst en werd aangekondigd in de gemeentelijke publicaties.

- klacht over kerkhof Berlaar-Centrum

De klager had een aantal opmerkingen over de herinrichting van het kerkhof in het centrum. De 
klager ontving hierover een antwoord waarin 1) de achtergrond van de hervorming werd toegelicht en 
2) een aantal pertinente, praktische vragen van de klager beantwoord werden.

- klacht over afhandeling informatievraag rond de Doelvelden

De klager stelde initieel een vraag over de Doelvelden, maar was daarna verbaasd dat zijn naam 
bekend geraakte tijdens de verdere afhandeling van die vraag. De klager ontving een antwoord 
waarin duidelijk gesteld werd dat de gemeentelijke diensten altijd vertrouwelijk omgaan met 
persoonsgegevens en dat zijn naam alleszins niet door het gemeentebestuur in het dossier werd 
genoemd.

- klacht over veiligheidsvoorschriften

De klager stelde vast dat er werken gebeurden waarbij niet alle veiligheidsvoorschriften even 
nauwkeurig werden opgevolgd. De klager kreeg een antwoord waarin toegelicht werd dat er duidelijke 
veiligheidsvoorschriften bestaan, en dat deze nog eens expliciet werden benadrukt.

- klacht over veiligheid fietspaden bij sneeuwval

De klager stelde vast dat de hevige sneeuwval in december voor onveilige fietspaden had gezorgd. De 
klager ontving hierover verduidelijking rond de werking van de gemeentelijke diensten, de 
uitzonderlijke hoeveelheid sneeuwval en het bericht dat de diensten er ook meteen mee aan de slag 
gingen.

- klacht over omleidingen door werken in Berlaar
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De klager stelde een lange file vast door een samenloop van werken in Heist-op-den-Berg, Kessel en 
Berlaar. De klager kreeg toelichting over deze werken en over de daarbijhorende maatregelen (die 
nodig waren o.w.v. de veiligheid).

- klacht over sneeuwruimen parking Berlaar-Station

De klager stelde een misverstand met de gemeentelijke diensten vast. De klager kreeg hierover een 
antwoord waarin dat misverstand werd verduidelijkt.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Er zijn Dirk Aras een aantal zaken opgevallen. Er werd reeds eerder gedebatteerd over wat een klacht 
is en wat een melding is. Een klacht wordt in Berlaar pas als klacht gecatalogeerd na het doorlopen 
van een redelijk officieel stappenplan via het indienen van een formulier en dergelijke. In andere 
gemeenten gaat men daar soepeler mee om en kunnen klachten ook telefonisch of aan het loket 
worden geformuleerd. In Berlaar wordt daar nogal rigide mee omgegaan. Het begrip melding is 
bovendien zinloos. Een voorbeeld daarvan: iemand meldt dat er ergens in Berlaar nood is aan een 
hondenpoepbakje, maar krijgt daarop geen antwoord. Hij meldt het een tweede maal, weer zonder 
antwoord te ontvangen. Daarop neemt hij contact op met een gemeenteraadslid om te informeren 
wat de stand van zaken is. Daarmee is de fase van een klacht toch bereikt? Deze is echter niet terug 
te vinden in het gepresenteerde overzicht. Dirk Aras stelt zich dus vragen over de rapportering als 
dusdanig. Klachtenbehandeling kent bovendien een bepaald stramien: klachten zijn al dan niet 
ontvankelijk en bij ontvankelijkheid wordt de gegrondheid nagekeken. In Berlaar loopt dat anders: 
daar wordt de gegrondheid van niet-ontvankelijke klachten nagekeken. Dat leidt tot bizarre situaties; 
het is dus aangewezen om het klachtenreglement grondig na te kijken. Hij verwijst naar het 
klachtenreglement van OCMW Kapellen, wat hij een goed voorbeeld vindt. 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat alle soorten meldingen worden opgevolgd. Deze staan 
niet in het klachtenrapport. De vraag over een extra hondenpoepbakje werd destijds onmiddellijk 
doorgegeven, waarop de bestelling geplaatst werd. Het is evenwel mogelijk dat de plaatsing nog niet 
is gebeurd. Hij heeft het voorbeeld van Kapellen genoteerd en zal dit nakijken, maar waarschuwt voor 
een te overvloedige reglementering. De klachten in Berlaar worden steeds keurig behandeld.

Koen Kerremans vindt het belangrijk dat er – in tegenstelling tot vroeger - een systeem bestaat dat 
wordt opgevolgd. Uiteraard is dit nog voor verbetering vatbaar, maar het is een eerste stap in de 
goede richting. Mensen worden heel fatsoenlijk behandeld; de kwaliteit van de antwoorden en de 
opvolging zijn nog niet optimaal, maar hij is wel tevreden met dergelijk systeem.

Pegie Pauwels geeft aan dat het ook mogelijk is om een alternatieve rapportering op te bouwen en 
een overzicht te geven van de mondelinge en de schriftelijke klachten. Nu zijn de klachten eigenlijk 
geen klachten, omdat ze niet via het juiste formulier werden ingediend.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het klachtenregister 2017.
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Mens
BKO

5 2018_GR_00003 Opmaak van reglementen - Goedkeuring gewijzigd 
kwaliteitshandboek buitenschoolse kinderopvang 
Roefels  - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Het huidige kwaliteitshandboek wordt sinds 2015 jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Jaarlijks 
worden er een viertal procedures getoetst aan de kinderopvang in de praktijk. Daarnaast worden er 
zo'n 2 procedures herwerkt volgens de werkgroepen van het Beleid, Actualiteit en Praktijk van VVSG.

 De procedures Bevorderen van een onderlinge respectvolle houding, Kwaliteitsbeleid, Continuïteit in de 
begeleiding van kinderen en Risicoanalyse werden geëvalueerd door het team. 

De procedures Zelfevaluatie en Grensoverschrijdend gedrag werden herwerkt in de werkgroepen van 
VVSG. 

 

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse opvang van 16 mei 2014 houdende de voorwaarden voor erkenning 
en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang, 
artikel 49 houdende het hebben van een kwaliteitshandboek als groepsopvang bestaande uit een 
kwaliteitsbeleid, een kwaliteitsmanagementsysteem en de resultaten van de evaluatie en de 
zelfevaluatie.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gewijzigd kwaliteitshandboek van de buitenschoolse kinderopvang Roefels 
goed.

Bijlagen
 2018_KHB_BKO.docx

Vrije tijd

6 2018_GR_00005 Voering van promotie- en sensibilisatiecampagnes - 
welzijnsraad 2017 - kennisneming
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GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Op 3 december 2014 werd in Berlaar de Welzijnsraad opgericht en tijdens de gemeenteraad van 17 
mei 2015 werd kennis genomen van de krachtlijnen van de welzijnsraad.

Sindsdien werden er al verschillende acties georganiseerd. 

Argumentatie
Om de leden van de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de Welzijnsraad, zal 1x per jaar een 
overzicht van de werking van de Welzijnsraad worden geagendeerd.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Wim Kelber vindt de thema’s interessant, maar stelt zich vragen bij de samenstelling van de 
welzijnsraad. Bijna de helft bestaat uit uitvoerend mandatarissen en ambtenaren. De onderwerpen 
zouden ook in andere raden aan bod kunnen komen; er is een herwaardering nodig van de 
adviesraden. Een applausactie voor fietsers zou bijvoorbeeld even goed via de sportraad kunnen 
lopen. Welzijn is een breed thema, dat ook past binnen de sportraad, de seniorenraad, het LOK, … 
Het is allemaal eerder vrijblijvend; mensen kunnen vrij aansluiten bij een vergadering van de 
welzijnsraad.

Schepen Ingeborg Van Hoof merkt op dat het niet mogelijk is om beroepsmensen te verplichten om 
aanwezig te zijn. De vraag tot verruiming is reeds gesteld via De Kiosk en Den Balder. Op bepaalde 
vergaderingen zijn er drie huisartsen aanwezig geweest, maar zij hebben op veel momenten andere 
prioriteiten. Het zou inderdaad beter zijn om meer leden vanuit de beroepssectoren rond de tafel te 
krijgen, omdat zij de behandelde thema’s ook moeten uitdragen. Een aparte welzijnsraad is wel 
zinvol; de lijst van uitgevoerde acties en initiatieven is daarvan het beste bewijs.

Wim Kelber blijft erbij dat er een raad teveel is.

Schepen Ingeborg Van Hoof geeft nog mee dat een en ander samenhangt met Logo Mechelen. De 
welzijnsraad is hier een verlengde van.

 

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de werking in 2017 van de Welzijnsraad.

Bijlagen
 Welzijnsraad 2017.pdf
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Ruimte
Omgeving

7 2018_GR_00007 Uitoefening toezicht op externen - Aanstelling en 
aanwijzing van Wim Azijn als Omgevingsambtenaar - 
aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De heer Wim Azijn beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A en beschikte op 23 
februari 2017 over minstens 2 jaar relevante beroepservaring. Hiermee is voldaan aan de 
aanstellingsvereisten gesteld door het Omgevingsvergunningenbesluit;

Door het toevoegen van de de heer Wim Azijn aan de groep Omgevingsambtenaren van de gemeente 
Berlaar wordt de component Ruimtelijke ordening aangevuld met de component Milieu waardoor 
beide expertises aanwezig zijn.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 9 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 en alle wijzigingen 
ervan.

Artikelen 143 tot 146 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning van 27 november 2015 en alle wijzigingen ervan.

Notulen
Koen Kerremans polst naar de stand van zaken van het digitaal loket.

Schepen Eddy Verstappen legt uit dat er nog heel wat problemen zijn met het digitaal platform. De 
koppeling met Vlaanderen werkt nog niet goed; bijna bij elk dossier moet er telefonisch worden 
afgestemd. Er werden al digitale dossiers ingediend, maar de verwerkingstermijn is nog lang.

Wim Kelber geeft aan dat er binnen de dertig dagen een ontvankelijkheidsverklaring moet zijn. Wat 
gebeurt er wanneer deze termijn wordt overschreden?

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dit een stilzwijgende weigering inhoudt. De administratie 
hoopt dat er niet al te veel digitale dossiers worden ingediend tot halverwege februari.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de druk op stedenbouw erg groot is. De softwarehuizen 
hadden de vraag gesteld om nog te wachten met de invoering van de omgevingsvergunning, maar 
Vlaanderen is daar niet op ingegaan ondanks de nog resterende problemen.

 

Stemming op het agendapunt
- 20 stemmen voor Wim Azijn

Besluit
Artikel 1
De heer Wim Azijn, huidig Milieuambtenaar, wordt aangewezen als Omgevingsambtenaar.
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BIJKOMENDE DAGORDE

8 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Negatief advies voor afsteken 
vuurwerk op oudejaarsavond
BEHANDELD

Indiener(s):
Pegie Pauwels, CD&V

Toelichting:
In Lier en Heist-op-den-Berg hadden de burgemeesters beslist dat er geen vuurwerk mocht 
afgestoken worden op oudejaarsavond wegens te gevaarlijk door felle rukwinden. In Berlaar werd 
enkel de boodschap verspreid dat het niet aangeraden was om vuurwerk af te steken. Het lijkt me 
toch de taak van de gemeente om op basis van het advies van de hulpverleningszone Rivierenland 
een standpunt in te nemen hieromtrent, namelijk het is wel of niet toegelaten om vuurwerk af te 
steken. Iets wat aangeraden wordt is nogal vrijblijvend. Wat was nu de boodschap? Mocht het op 
eigen risico en wat dan met het risico hierdoor voor anderen?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans rekent op het gezond verstand van iedereen. De officiële 
berichtgeving kwam pas laat door. De eerste schepen heeft onmiddellijk actie ondernomen en alle 
beschikbare kanalen gebruikt; de kranten hebben meegewerkt, ook de radio en de televisie. Er werd 
sterk afgeraden om vuurwerk af te steken, niet verboden. Het GAS-reglement bepaalt immers dat er 
tijdens de jaarwisseling tussen middernacht en één uur vuurwerk mag zijn en een doorgedreven 
controle door de politie op dat tijdstip zou geen sinecure geweest zijn. Op dat ogenblik waren er 
wellicht andere prioriteiten. In de Bodukap-zone, waar wel een verbod van kracht was, werden er 
slechts twee GAS-boetes uitgeschreven, hoewel er op heel wat plaatsen toch vuurwerk werd 
afgestoken. Naar de toekomst toe is het nodig om samen met alle gemeenten in de regio goed na te 
denken en misschien vuurwerk algemeen te verbieden. Meer en meer mensen zijn gevoelig voor de 
gevolgen ervan, in het bijzonder voor de dieren.

Rudy Nuyens vraagt of het bericht ook via Facebook werd verspreid.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. Het bericht werd ook vaak gedeeld en de reacties 
waren begripvol.

9 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Beveiliging  kerstmarkt
BEHANDELD

Indiener(s):
Pegie Pauwels, CD&V

Toelichting:
Het is goed dat er extra beveiliging wordt voorzien op een evenement zoals een kerstmarkt. Toch 
enkele bedenkingen. Aan de ene zijde werd de weg afgesloten door een grote politiewagen. Aan de 
zijde langs het gemeentehuis stond er enkel een hekken. Wat is de logica? Denkt men nu echt dat 
iemand met slechte bedoelingen gaat rekening houden met enkele richting? Als men vanuit de richting 
van de kerk kwam en de kerstmarkt wou betreden dan moest men ofwel de straat oversteken en 
langs de zijde van het gemeentehuis toegang vinden of anders moest men op de straat lopen voor de 
politiewagen, wat toch wel gevaarlijk was. 
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Antwoord
Burgemeester Walter Horemans had een andere reactie verwacht, namelijk dat de kerstmarkt 
overbeveiligd was. Weinig kerstmarkten kennen immers deze mate van beveiliging en bewaking. 
Achter de nadars aan de zijde van het gemeentehuis stond wel degelijk een dwars geparkeerd 
voertuig; aan café ’t Spel was er ruimte gelaten op de stoep om te passeren. Alles beveiligen is een 
utopie, dan kan men er beter mee stoppen. Op een gegeven moment waren er twaalf agenten actief, 
wat heel veel is in vergelijking met gelijkaardige initiatieven.

Koen Kerremans vraagt wat het verschil is tussen een kerstmarkt en de gewone markt op woensdag. 
Daar is geen enkele beveiliging voorzien. Moet daarover nagedacht worden?

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat het niet eenvoudig is. Waar er veel volk is in bijzondere 
omstandigheden, bijvoorbeeld bij grote fuiven, op het Avondfeest, Heikant kermis en dergelijke, 
worden er maatregelen genomen. Maar het is niet mogelijk om dat te voorzien op alle ogenblikken 
van de dag.

 

10 Interpellatie van raadslid Dirk Aras: Extra ‘smileys’ voor Berlaar ?
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Uit de telling die een inwoner van Berlaar-Heikant uitvoerde, bleek dat 40% van de voertuigen de 
zone 50 op de Aarschotsebaan te snel inrijdt. 

Wanneer we die telling naast de flitscijfers leggen, dan mogen we besluiten dat oplichtende 
waarschuwingsborden een enorm positieve invloed hebben op het rijgedrag. Heel wat bestuurders 
laten na de ‘smiley’ hun snelheid gevoelig zakken: 40% rijdt de zone te snel in. 3,6% (tien keer 
minder) wordt geflitst. Oplichtende waarschuwingsborden werken duidelijk preventief. 

De burgemeester bevestigde dat in een RTV-reportage vanuit zijn eigen ervaring en koppelde daar 
onmiddellijk ‘goed nieuw’ aan. Berlaar zou 3 ‘smileys’ extra plaatsen, betaald met geld uit het 
Verkeersveiligheidsfonds. 

Dat is echter geen ‘goed nieuws’. Dat is een heel mager beestje en klopt in de feiten ook niet. Het 
komt al zeker niet tegemoet aan de wens van het Vlaams Belang dat: 

1. Defecte oplichtende waarschuwingssignalisatie zoals ‘smileys’, snelheidsaanduiding of 
oplichtende zone-30-borden, onmiddellijk wordt hersteld of vervangen. Vb.: Het bord met 
snelheidsaanduiding op de Liersesteenweg is al weken buiten dienst ! Het oplichtende zone-
30-bord in de Welvaartstraat is in slechte staat.

2. In de buurt van scholen herhaling van de oplichtende waarschuwingssignalisatie wordt 
geplaatst. En dat in elke rijrichting. Bestuurders krijgen dan ofwel een bevestiging dat zij hun 
snelheid hebben laten zakken, ofwel een tweede waarschuwing.

3. Zoals dat nu al bijna twee legislaturen wordt beloofd, in de Kapellebaan eindelijk de vaste 
zone-30-borden aan de school worden vervangen door oplichtende borden. Die zijn veel beter 
zichtbaar.
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De vraag is dan ook of het gemeentebestuur bereid is zelf te investeren in zulke 
verkeersveiligheidssignalisatie ? Wat het Verkeersveiligheidsfonds biedt, is mooi meegenomen maar 
moet kaderen in een ruimer gemeentelijk beleid, niet gebruikt worden om een beleid te begrenzen.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans beaamt dat de gemeente zelf kan investeren, maar voorlopig wordt 
er gebruik gemaakt van het veiligheidsfonds voor dergelijke aankopen. Er komen drie extra smileys in 
Berlaar. Er zou er nu één stuk zijn, dat hersteld zal worden. Het tweede werd gecontroleerd en blijkt 
toch te werken. Alle borden worden systematisch nagekeken en bijgewerkt tegen de zomer. Het is 
echter moeilijk om een vergelijking te maken tussen de smileys en de flitscontrole. Smileys reageren 
op een snelheid van 50, 51 per uur; bij flitsen geldt een tolerantie.

Dirk Aras is het hiermee niet eens. Er zijn cijfers beschikbaar voor beide systemen; die kunnen perfect 
vergeleken worden.

Burgemeester Walter Horemans vindt het niet eenvoudig om een lijn te trekken. De smileys werken 
goed in de praktijk, daarom worden er extra exemplaren aangekocht. De verdeling tussen Nijlen en 
Berlaar gebeurt soms volgens het 1/3de-2/3de principe, maar soms ook niet. Het is belangrijker om 
goede plaatsen te voorzien van de nodige materialen. Wat de permanente zone 30 betreft in de 
Kapellebaan, moet er rekening gehouden worden met het feit dat de schoolingang intussen verplaatst 
is. Op die plaats is er alleen nog de kindercrèche, waar kinderen nooit zelfstandig de straat 
oversteken. Er staat ook een gemachtigd opzichter. Eerst was er geopperd om de borden van de 
Pastorijstraat bij aanvang van de werken te verplaatsen naar de Kapellebaan, maar door het uitstel 
van die werken, is dat nog niet gebeurd. Er zal nu eerst een gesprek met de school worden 
georganiseerd, om na te gaan of zij vragende partij zijn voor die borden. 

 

Dirk Aras is van oordeel dat dit een totaal verkeerde houding is. De permanente zone 30-bordjes zijn 
intussen helemaal verbleekt; daar zijn oplichtende zone 30-borden nodig. Die werken in de praktijk op 
de momenten dat ze nodig zijn en kunnen buiten deze tijdstippen worden afgezet. Er hoeft niet aan 
de school gevraagd te worden of het plaatsen van dergelijk bord nodig is.

Burgemeester Walter Horemans argumenteert dat de situatie van de school veranderd is.

Dirk Aras beklemtoont dat de wetgeving niet gewijzigd is. In de buurt van een school moet die 
signalisatie aangebracht worden. Hij concludeert dat de gemeente niet wil investeren in oplichtende 
borden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente wel investeert in een aantal 
snelheidsremmende maatregelen. Zo zijn er bijvoorbeeld schildpadden gelegd in Alflaar. Daarnaast 
worden wegmarkeringen voor de voetpaden onderzocht en zal er op twee plaatsen een test worden 
opgezet van lichtjes op zebrapaden.

Ronny Van Thienen vraagt waarom deze zaken niet op een verkeerscommissie geagendeerd worden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verkeerscommissie gepland is. Er is een gevulde 
agenda met een tiental punten. De mobiliteitsambtenaar volgt dit op.



14/29

11 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: uitlatingen 
over bouwcode Boechout door schepen van RO tijdens de raad van 
december 2017
BEHANDELD

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
tijdens de gemeenteraad van december 2017 deed schepen van RO dhr. Verstappen uitspraken over 
de bouwcode van de gemeente Boechout als zou men in die gemeente niet tevreden zijn over deze 
bouwcode. zoals wij op dat ogenblik wel konden vermoeden maar niet hard konden maken klopt dit 
niet. Wij willen met aandrang vragen om erop toe te zien dat onjuiste uitspraken, gratuite uitspraken 
of leugens niet thuishoren op een gemeenteraad.

Antwoord
Koen Kerremans heeft contact opgenomen met de burgemeester van Boechout en leest zijn 
antwoordmail voor: “De gemeente Boechout heeft de oude bouwcode die dateerde van de jaren ’60 
volledig vervangen door een nieuwe, moderne bouwcode. Deze bouwcode wordt door de 
administratie en het beleid consequent toegepast, werkt goed en speelt in op de wijzigende 
regelgeving en maatschappelijke visie op ruimtelijke ordening (inzet op open ruimte, verdichting in 
kernen, vergroenen van het straatbeeld). Van bij het begin van de implementatie van de nieuwe 
bouwcode is gesteld om deze bouwcode na verloop van tijd te evalueren. Dit zal wellicht gebeuren in 
2019. Deze evaluatie heeft als doel om de bouwcode nog verder uit te diepen in functie van nieuwe 
regelgeving of maatschappelijke trends en/of bij te sturen op basis van praktijkvoorbeelden. De 
gemeentelijke bouwcode is intussen ook een voorbeelddocument voor verschillende andere 
gemeenten.” Hij vraagt met aandrang om antwoorden op vragen van gemeenteraadsleden af te 
toetsen en te verifiëren.

Schepen Eddy Verstappen wil hieraan weinig woorden vuilmaken. Hij ontkent ten stelligste de 
aantijgingen van Groen omtrent zijn uitspraken in de gemeenteraad van december 2017. Hij heeft wel 
degelijk telefonisch contact gehad met de stedenbouwkundige dienst van Boechout, waarin door de 
ambtenaar werd meegedeeld dat de huidige bouwcode te gedetailleerd is, waardoor er in vele 
bouwdossiers afwijkingen moeten worden gevraagd. Aangezien de bouwcode een soort verordening 
is, moet er voor elke afwijking telkens een openbaar onderzoek worden georganiseerd, wat een grote 
werklast creëert. De betrokken ambtenaar heeft duidelijk bevestigd dat een herziening van de 
bouwcode dringend aan de orde is. Hij beschouwt dit punt daarmee als afgesloten en wenst verder 
niet meer te reageren.

Koen Kerremans geeft nog mee dat de bedoeling van een bouwcode erin bestaat om een filter te 
plaatsen voor alle aanvragen die bij een gemeente binnenkomen. Indien er in een dossier nog 
aanpassingen moeten gebeuren, is dat een logische zaak. Een gemeente kan niet werken als alles te 
rigide is. Maar die eerste filter is nodig om de eigen medewerkers te beschermen tegen een overlast 
van aanvragen, zoals nu in Berlaar het geval is.

 

12 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: aankoop 
nieuw rollend materieel
BEHANDELD



15/29

Indiener(s):
Leen Janssens, Groen; Koen Kerremans, Groen

Toelichting:
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden we verrast met de voorstelling van twee nieuwe 
gemeentelijke voertuigen. Aangezien Berlaar in een project van VOKA om het wagenpark te 
vergroenen stapte , vernemen we graag welke voertuigen gekozen werden en in welke mate de instap 
in dit project de keuze beïnvloedde. Welke criteria werden gebruikt?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de vervanging van de oude vrachtwagen vorig jaar gestart 
is met de opmaak van een bestek. Er werd gekozen om in te stappen in een Vlaams raamcontract, 
waarna de MAN-containervrachtwagen werd aangeschaft. Deze aankoop situeerde zich vooraleer de 
gemeente in het Voka-project is gestapt. Omtrent dat project is er echter slecht nieuws. Voka had 
immers een samenwerking met De Nayer opgezet, waardoor de gemeente een student toegewezen 
heeft gekregen aan wie een project naar keuze mocht worden toevertrouwd. Het bestuur had daarbij 
geopteerd voor de doorlichting van het vrachtwagenpark. In december is de student in kwestie echter 
teruggefloten, omdat men van oordeel was dat dit niet voldoende was om een eindwerk te stofferen. 
De student heeft zijn onderzoek dus moeten omschakelen en werkt nu rond de doorlichting van het 
gemeentelijk magazijn op het vlak van energie en CO2-uitstoot. Dat is jammer, maar de gemeente 
heeft hierin geen medezeggenschap. De auto waarnaar gerefereerd wordt, dateert van 2015 en is de 
CNG-wagen die de gemeente via Eandis besteld heeft. Men baseert zich bij de opmaak van een bestek 
op een aantal aankoopcriteria. Tien van de honderd punten worden toegekend op basis van de 
milieuvriendelijkheid van het voertuig. Misschien is het mogelijk om dit in de toekomst op te trekken. 
De vrachtwagen die werd aangekocht, voldoet aan de eco-norm, omdat Vlaanderen eveneens ernstige 
criteria oplegt.

Leen Janssens haalt aan dat er ook al CNG-vrachtwagens rondrijden.

Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat dit nog niet het geval is voor alle tonnages.

Leen Janssens gaat ervan uit dat dit wel zou kunnen om in de buurt rond te rijden. Zij betreurt dat er 
opnieuw dieselwagens door de reeds aanzienlijke files in Berlaar worden gestuurd. Het bestuur zou 
hierin het goede voorbeeld kunnen geven.

Burgemeester Walter Horemans gaat ervan uit dat Vlaanderen haar huiswerk heeft gemaakt. Milieu is 
een criterium dat meegenomen is, evenals prijs, leveringstermijn en waarborgtermijn. Verschuivingen 
hierin zijn eventueel mogelijk, maar de prijs blijft uiteraard belangrijk.

 

13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 1.
Wijkwerken regio Neteland stand van zaken

BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
Op 1/1/2018 starten we met wijkwerken. Graag hadden we een stand van zaken gekregen.
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Het P.W.A. Berlaar-Nijlen v.z.w. zal haar reserves overdragen aan de toekomstige wijkwerking. 
Hoeveel euro bedraagt de transfer ?

Waar en wanneer zal de zitdag van de wijkwerkbemiddelaar doorgaan ?

 

U weet dat SamBa het opneemt voor de vzw’s  en verenigingen in onze gemeente. Daarom stellen 
we voor het P.W.A. tarief van 6,20 euro/per begonnen uur te behouden voor de naamloze 
cheques.

De voorgestelde verhoging naar het maximumtarief zorgt bij sommige initiatieven tot een 
kostenstijging van ongeveer 1000 euro op jaarbasis.  Terwijl de wijkwerking breakeven

draait bij het hanteren van de P.W.A. – tarieven voor 1/1/2018.

Het kan toch niet omdat iets van naam verandert dat een cheque meer dan 1 euro per uur duurder 
wordt !

Over hoeveel verenigingen/scholen gebruikten naamloze cheques ? Hoeveel naamloze cheques 
werden in 2017 aangekocht in het werkingsgebied Berlaar-Nijlen?

Hoeveel  inkomsten  heeft men meer door de stijging van het tarief naar 7,45 euro in 2018 (simulatie) 
?

 

Kan U het verslag bezorgen van de laatste vergadering van 4/12/2017 te Heist-op-den-Berg ?

Antwoord
Schepen Nadine Boekaerts geeft aan dat zij de nota Wijkwerken niet zelf heeft geschreven. De zitdag 
gaat zoals voordien door in de bibliotheek van Berlaar op woensdagvoormiddag tussen 9 uur en 12.30 
uur. In de namiddag blijft de wijkwerkbemiddelaar aanwezig in de bib om op afspraak te werken. Er 
mag slechts één tarief van wijkwerkcheques gehanteerd worden in de volledige regio van de 
werkorganisatie. Bovendien mag er geen onderscheid gemaakt worden op basis van type gebruiker. 
Het bedrag van de cheque werd door de beleidsgroep Wijkwerken van Igemo vastgesteld op 7,45 
euro. In deze beleidsgroep zijn alle gemeenten van de regio Rivierenland vertegenwoordigd. Er waren 
slechts twee gemeenten tegen het hoogste tarief en Berlaar, vertegenwoordigd door Nadine 
Boekaerts, was daar één van. Het financieel plan dat Igemo heeft opgemaakt, zal worden bezorgd. 
Dat plan dateert van september 2017, maar is intussen onvolledig. VDAB heeft recent beslist om 1,10 
euro per cheque in te houden in plaats van 0,70 euro. Igemo maakt een nieuw budget op, maar dat is 
nog niet klaar. Ook de samenwerkingsovereenkomst tussen Igemo en de gemeente is op komst. Het 
voorstel hiervan zal eveneens bezorgd worden. Wat de simulatie betreft, werd aan de huidige 
wijkwerkbemiddelaar gevraagd om een overzicht te maken van het aantal geleverde PWA-prestaties 
voor particulier en niet-particulier gebruik, zelfs met opsplitsing van sectoren en taken. Op basis 
daarvan kan eventueel overwogen worden om bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld scholen, deels 
tegemoet te komen in de gestegen kosten per cheque. Binnen de subcluster Neteland was er 
consensus om deze optie open te houden en geen claim te leggen op het mogelijk beschikbare budget 
van Wijkwerken op basis van gepresteerde uren door onmiddellijk personeel aan te werven. De 
resterende middelen worden volgens Nadine Boekaerts beter ingezet voor het voorzien van 
opleidingen en voor een gedeeltelijke tegemoetkoming aan niet-particuliere gebruikers. Het verslag 
van de beleidsgroep van 22 december 2017 zal worden bezorgd, evenals een staat van actief en 
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passief d.d. 30 september 2017. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar. De reserves van de PWA 
werden in eerste instantie overgeheveld naar de cvba Extra Time, die op een later tijdstip een bedrag 
kan overhevelen naar Wijkwerken. De grootte van deze inbreng wordt afgestemd op de inbreng van 
de reserves vanuit de andere clustergemeenten. De reserve van PWA Berlaar-Nijlen bedroeg op 30 
september 2007 21.421,66 euro. Deze reserve is intussen geslonken wegens de kosten die gemaakt 
zijn voor de omvorming van de vzw naar een cvba.

Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat Wijkwerken regionaal is ontstaan. Dat heeft te 
maken met de mandaatgroep van burgemeesters, die maandelijks samenkomt in Mechelen. Rond 
Wijkwerken hing veel onduidelijkheid; ook VDAB wist niet goed in welke richting dit zou evolueren. 
Vooral de kleinere gemeenten hebben gevraagd om dit regionaal aan te pakken. De stad Mechelen 
was vragende partij om dit te organiseren, maar stuitte op een aantal bezwaren vanuit verschillende 
gemeenten. Daarom werd er geopteerd voor een intercommunale organisatie via Igemo. Er werd 
iemand aangewezen om de wijkwerking aan te sturen, hiervoor personeel aan te werven en te zorgen 
dat het budget klopt. Regionaal is ook afgesproken om het hoogste tarief te hanteren, dit op advies 
van VDAB om zeker voldoende middelen te hebben, aangezien er nog opdrachten zullen bijkomen. In 
onze regio scoorde de PWA-werking goed, in tegenstelling tot sommige andere gemeenten. Er zullen 
dus nog discussies volgen.

Wim Kelber wil weten waar de verplichting tot het kiezen van één tarief wordt opgelegd.

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dat een decretale verplichting is.

Wim Kelber heeft dat nergens gelezen en zou die tekst bezorgd willen krijgen. Hij hoopt dat de 
gemeente blijft onderhandelen over het tarief. 

 

Bijlagen
 Wijkwerken_Financieel_plan.docx
 Wijkwerken_samenwerkingsovereenkomst.docx
 PWA_activa_passiva.docx
 Wijkwerken_Verslag_Beleidsgroep.docx
 PWA_rechtsvorm.pdf
 AV2017-12-21 - bijlage 2 - Staat van activa en passiva.pdf
 Kopie van wijk-werken overzicht cheques 2016 en 2017 (2).xlsx
 Communicatie naar het College van Burgemeester en Schepenen - definitief.docx
 Bedrag_wijk-werkcheques.pdf

14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 2.
Balderconferentie in Aldhem Hotel te Grobbendonk

BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
In welk schepencollege vinden we hier meer informatie over ?

Wat zijn de besluiten van deze Balderconferentie ? Hoeveel personen namen deel ?
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Wat was het totale kostenplaatje ? Hoeveel kostte de begeleiding door de Heer B. De Bondt 
?

Kon men dit niet beter organiseren op Balders grondgebied ? Men kan toch beter hier de 
lokale economie ondersteunen !

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de decreetgever voorziet dat er een plan wordt 
opgemaakt voor de volgende legislatuur. Het is de bedoeling om na te gaan wat er leeft in de 
gemeente, waaraan aandacht moet worden besteed om daarna een visienota samen te stellen die 
onder meer kan dienen als basis voor een verkiezingsprogramma. In Berlaar werd dit initiatief, dat 
door de administratie onder leiding van de secretaris wordt uitgewerkt, Balderconferentie gedoopt. 
Het werd toegelicht op het college in een forumpunt. Dat is een besprekingspunt waarvan niet 
onmiddellijk een verslag wordt opgemaakt. Inhoudelijk bestaat het initiatief uit een aantal onderdelen. 
Het eerste deel bevat een oefening per sector, die door de leidinggevenden werd gemaakt, rond 
mobiliteit, rond milieu, rond financiën, rond ruimtelijke ordening, enzovoorts. Telkens werd een 
analyse uitgevoerd, onder meer op basis van uitgangspositie, tendensen, sterkten, zwakten, … Een 
ander onderdeel bestaat uit een externe oefening, die onlangs werd gehouden via de burgerbabbel, 
waar sommige raadsleden aanwezig waren en waar burgers om input gevraagd werd. Ten derde is er 
ook nog een organisatorisch luik, waarbij vertrokken werd vanuit een tevredenheidsbevraging 
happiness@work, die vorig jaar uitgevoerd werd. Hiervoor werd de methodiek van de heer De Bondt 
gebruikt, wat meteen de reden is waarom hij de eerste dag in het Aldhem-hotel voor zijn rekening 
heeft genomen. Deze drie onderdelen moeten resulteren in een uitgebreide visienota van de 
administratie, die deze op een objectieve manier uitwerkt tegen eind april. De reden waarom de 
Balderconferentie in het Aldhem-hotel doorging, was omdat er in Berlaar niet onmiddellijk een 
geschikte accommodatie voorhanden was. Er werden prijzen opgevraagd bij verschillende locaties, 
waarbij het Aldhem-hotel als voordeligste aanbieder uit de bus kwam. Er waren 35 deelnemers, 
verspreid over 5 dagen. Voor het Aldhem-hotel werd een prijs van 5.124 euro betaald. Wat de 
begeleiding van de conferentie betreft, was de eerste dag eerder duur, maar dat hangt samen met 
het feit dat in de prijs eveneens de methodiek inbegrepen zat. Het ging om een train-the-trainer-
opleiding voor 17 medewerkers met de bedoeling om de methodiek intern verder uit te dragen. 
Hiervoor werd een prijs betaald van 5.445 euro. De resterende vier dagen werden in eigen beheer 
uitgewerkt en begeleid door de secretaris. Indien hiervoor een externe begeleider geëngageerd had 
moeten worden, zou het prijskaartje er anders hebben uitgezien. In naburige gemeenten wordt 
hiervoor een aanzienlijk budget uitgetrokken. Om dit te vermijden, werden er intern grote 
inspanningen geleverd.

Wim Kelber vraagt in welk college dit initiatief werd toegelicht.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat dit op 7 september 2017 werd voorgesteld tijdens de 
bespreking na de officiële zitting. Hiervoor moest geen goedkeuring worden gegeven; de secretaris 
heeft daar haar plan van aanpak toegelicht.

Wim Kelber vindt het niet normaal dat er van een initiatief dat meer dan 10.000 euro kost geen spoor 
is terug te vinden in het schepencollege. Hij heeft dit heel bondig gelezen in een verslag van het 
managementteam, maar verwacht dat grotere uitgaven officieel worden genotuleerd. Hij vraagt op 
basis van welke wetgeving dit initiatief niet genotuleerd werd. 
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Secretaris Anja Neels licht toe dat het volledige opzet werd besproken met het college, zoals eerder 
vermeld. Het gaat om twee verschillende kostensoorten, namelijk om accommodatie en consultancy, 
allebei voor een bedrag van om en bij 5.000 euro. Deze uitgaven werden beide besteld via 
bestelbonnen, die allemaal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college. Daar is dus het 
officiële spoor terug te vinden.

Wim Kelber houdt vol dat hij dit initiatief in de notulen had willen terugvinden. Er kan niet verwacht 
worden dat een raadslid alle bestelbonnen komt inkijken.

Burgemeester Walter Horemans rondt af door te verzekeren dat alles wettelijk is verlopen. Het 
uitschrijven van de visienota is nog een grote klus, maar hij zal tegen eind april voor iedereen 
beschikbaar zijn.

Pegie Pauwels merkt nog op dat vijf dagen lang lijkt voor deze oefening.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat alle diensten en sectoren aan bod zijn gekomen, 
waardoor alle dagen zeer goed gevuld waren.

 

15 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 3.
Omvorming van dienstenchequeonderneming Extra Time naar een 

cvba vso (S.C. 2017 CBS 01014)
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
Het doel van de sui generis DCO Extra Time was niet winst maken, maar extra lokale 
tewerkstelling creeëren en opleiding organiseren.

Waarom kan men huidige vzw vorm niet behouden ?

Nu zal men immers vennootschapsbelasting gaan betalen  33,99  % (inclusief crisisbijdrage). 
En vanaf 2018   29,44 % (inclusief crisisbijdrage).

Kan U toelichting geven bij de overgang van v.z.w. naar een andere rechtsvorm ? Wie zijn de 
vennoten  ? Wie zorgde voor het startkapitaal ?

In het KBO werd de rechtsvorm op 21/12/2017 omgezet naar een commanditaire 
vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk. Waarom werd geopteerd voor deze 
rechtsvorm ? Wat zijn de voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen ?

 

Kan U ons alle verslagen (algemene vergaderingen, dagelijks besturen en raden van bestuur) 
van het werkingsjaar 2017 bezorgen van het P.W.A. Berlaar-Nijlen vzw en zeker
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het verslag van de algemene vergadering van 22/11/2017 waar de overgang naar een 
andere rechtsvorm werd beslist.

 

Antwoord
Wim Kelber heeft via raadpleging van de Kruispuntbank voor Ondernemingen teruggevonden dat PWA 
Berlaar-Nijlen op 21 december 2017 omgevormd werd tot een commanditaire vennootschap op 
aandelen met een sociaal oogmerk. Dat is iets helemaal anders dan een coöperatieve vennootschap 
met een sociaal oogmerk. Een commanditaire vennootschap werkt meestal met een stille vennoot. 
Om welke rechtsvorm gaat het nu eigenlijk? En waar zit de fout? Bovendien vermeldt de KBO ook dat 
de onderneming onderworpen is aan de btw, terwijl een dienstencheque-onderneming niet btw-
plichtig is sinds 1 oktober 2017. 

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de correcte rechtsvorm een cvba vso is. Ze zal laten nagaan 
waar de fout zit. De volledige motivering en het juridisch kader is terug te vinden in het verslag van 
de algemene vergadering van 21 december 2017. Dat verslag zal worden bezorgd, zodra notaris 
Verelst hiervan het pv heeft opgemaakt. Er werd gekozen voor een cvba, omdat deze 
vennootschapsvorm het best aansluit bij de filosofie van de sociale economie. De A-vennoten zijn 
Griet Van Olmen, Leo Verelst en André Mariën uit Nijlen; de B-vennoten zijn Nadine Boekaerts, 
Stefaan Lambrechts en Leen Janssens uit Berlaar; de bestuurders voor Nijlen zijn Griet Van Olmen, 
André Mariën en Tom Scheers; de bestuurders voor Berlaar zijn Nadine Boekaerts, Stefaan 
Lambrechts en Wim Nuyens.

Wim Kelber vraagt waar het verschil zit tussen A- en B-vennoten?

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat dit staat voor Nijlen en Berlaar.

Bijlagen
 15_verslag av 2017-03-23.pdf
 15_verslag rvb 2017-01-18.pdf
 15_verslag rvb 2017-03-23.pdf
 15_verslag rvb 2017-09-12.pdf
 15_verslag rvb 2017-11-22.pdf
 15_verslag rvb 2017-12-21.pdf
 15_AV2017-12-21 - bijlage 1 - Motiveringsverslag.pdf
 FW_mail_rechtsvorm.pdf
 PWA_rechtsvorm.pdf
 Verslag_AV_20171221.pdf

16 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 4.
Dossier schade bomen Stapveld veroorzaakt door de firma De 

Cnodder
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
Welke stappen heeft het schepencollege al genomen om de veroorzaakte schade te 
verhalen ?
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Hoeveel bedraagt de totale schade ? Hoeveel kosten werden er reeds gemaakt om de 
schade te verhalen ?

Blijkbaar heeft of had de gemeente Berlaar  hier geen verzekering voor ?

Graag een stand van zaken.

Hoeveel bedroeg de ereloonnota van het aangestelde advocatenkantoor?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat het schepencollege zeer waakzaam is over het 
aanstellen van Berlaarse handelaars. Het advocatenkantoor in deze zaak is een groot kantoor, waarbij 
de gemeente een contract heeft op afroep. Het handige van dit kantoor is dat er 30 tot 40 advocaten 
werken, ieder met een eigen specialisatie. Er kunnen dus zeer uiteenlopende vragen gesteld worden 
via het loket en binnen een termijn van 24 uur is er een antwoord ter beschikking. Dat is een 
dienstverlening die een lokaal kantoor niet kan aanbieden.  Maar er zijn zeker al gemeentelijke 
dossiers afgehandeld met Berlaarse advocaten en het bestuur tracht zoveel mogelijk aan te schaffen 
in Berlaar, maar de wetgeving op de overheidsopdrachten blijft uiteraard spelen.

Schepen Ingeborg Van hoof schetst de problematiek van de beschadigde bomen. Er zijn eerst 
gesprekken gevoerd met de betrokken aannemer, die met zijn kraan takken heeft ingescheurd en 
wortels beschadigd. De bomenexpert is erbij gehaald om mee te onderhandelen met de aannemer en 
zijn verzekeringsmaatschappij. Hij heeft een raming van de schade opgemaakt, wat neerkomt op een 
bedrag van 8.162,59 euro excl. btw. Er werd een ingebrekestelling opgesteld door het 
advocatenkantoor, maar dit werd nog niet gefactureerd. Het uurloon schommelt tussen de 100 en 140 
euro, afhankelijk van de expertise van de advocaat. De aannemer heeft een herstelling uitgevoerd aan 
de bomen en er wordt nu afgewacht tot de lente om te kijken of de bomen het goed doen. Zo niet 
zullen er verdere stappen worden ondernomen. De kosten van het schadeverslag zelf bedroegen 
726,77 euro incl. btw.

Wim Kelber vraagt naar de overheidsopdracht waarmee GSJ werd aangesteld.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit contract al enkele jaren geleden werd afgesloten en 
verlengd.

17 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 5. Stand 
van zaken openbare werken Smidstraat
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
Graag hadden we van de schepen van openbare werken een stand van zaken gekregen ivm 
de stilgelegde werken in de Smidstraat.

Zijn de resultaten van de staalnames al gekend ?
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Kan U ons het veslag van de experten bezorgen indien dit reeds in bezit is van de gemeente 
Berlaar ?

Hoeveel kost de marktkraamtram per marktdag aan de gemeente ?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de staalafnames gekend zijn. Ook het verslag van de 
gerechtelijk expert is binnen. Beide documenten zullen bezorgd worden. De markttram kost 280 euro 
per woensdag. Normaal gezien zou de aannemer gestart zijn op 15 januari, maar er leven nog vragen 
over het verslag van de gerechtelijk expert. Ter plaatse hebben alle partijen de voorgestelde 
werkwijze nog eens bekeken. De uitvoering is immers erg omslachtig en moeilijk en moet bij goed 
weer gebeuren. Hierover wordt nog een gesprek met de advocaten en de gerechtelijk expert gevoerd 
met als bedoeling om toch nog tot een andere methode te komen. Dat is uitzonderlijk, maar de drie 
betrokken partijen staan wel achter die vraag. Wat wordt voorgesteld door de gerechtelijk expert, is 
eigenlijk een fundering die gebruikt wordt op bruggen, omdat het een waterdoorlatende drainerende 
beton is. Ook andere aannemers hebben laten weten dat zij hier niet graag mee werken. Er zijn 
intussen verschillende meldingen binnengekomen over rioleringen, aflopen van woningen waarvan de 
straataansluitingen stuk zijn. Pidpa heeft al verschillende interventies uitgevoerd en stelt een 
cameraonderzoek over de volledige lengte langs beide zijden voor. Voor Pidpa is dit immers een 
serieus kostenplaatje, dat zij willen verhalen op de aannemer, omdat hij met te zwaar materiaal over 
de brede zijde is gereden met de bedoeling om de fundering te verdichten. Hierdoor heeft hij 
rioolaansluitingen stuk gereden. De aannemer hoeft echter niet te wachten tot dit cameraonderzoek is 
afgelopen. De gerechtelijk expert heeft beslist dat de aannemer langs de smalle zijde alles moet 
verwijderen, de fundering eruit moet halen en opnieuw moet verdichten volgens de regels, omdat uit 
de plaatproeven blijkt dat hij een te fijne korrel heeft gebruikt. Deze heraanleg gebeurt op zijn kosten. 
Langs de brede zijde moet er een andere fundering voorzien worden. Dat zal voor de gemeente een 
meerkost betekenen, omdat alles lang heeft opengelegen met de nodige waterinfiltratie tot gevolg. De 
bestaande fundering moet er weer uit, moet  omgezet worden en er moet een doek onder worden 
gelegd. Dan moet er volgens de gemeente een cementgebonden fundering worden voorzien of één 
met kalksteen. De fundering die de gerechtelijk expert voorstelt, bestaat uit beton. Dat compliceert de 
zaken wanneer nutsmaatschappijen later herstellingen moeten uitvoeren. De gemeente is hier geen 
voorstander van.

Rudy Nuyens vraagt of er geen risico bestaat op een faillissement van de aannemer.

Schepen Jan Hendrickx zegt dat dat risico onbestaand is. Het is een grote speler.

Dirk Aras wil weten waar de fout ligt.

 

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit een discussie is tussen de aannemer en het 
studiebureau. De aannemer haalt aan dat het lastenboek niet duidelijk was; het studiebureau zegt dat 
de uitvoering niet conform het lastenboek verlopen is. Het expertiseverslag is hier evenmin duidelijk 
over.

 

Ronny Van Thienen polst naar de meerkost voor de gemeente en naar de uitvoeringstermijn.
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Schepen Jan Hendrickx vermoedt dat de werken afgerond zullen zijn tegen eind februari, indien het 
weer niet te slecht is. De aannemer schrijft duidelijk in zijn betoog aan de gerechtelijk expert dat hij 
de werken moet stopzetten bij de minste regen wanneer hij moet werken met de voorgestelde 
fundering.

Wim Kelber vraagt of de aannemer opnieuw een aanvangsbevel moet krijgen.

Schepen Jan Hendrickx ontkent dat.

Ronny Van Thienen verzoekt om de verslagen ter beschikking te stellen van alle gemeenteraadsleden.

Schepen Jan Hendrickx vraagt of het verslag van de gerechtelijk expert discreet te behandelen.

 

Bijlagen
 Korrelverdeling_201706827.pdf
 Korrelverdeling_201706842.pdf
 Plaatproeven_R6811.01.pdf
 Plaatproeven_R6811.02 - bijlagen.pdf
 R6811.01 - bijlagen.pdf
 R6811.02.pdf
 20171222_ger.expert_verslag.pdf

18 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, John Steurs: 6. 10 
miljoen voor sportinfrastructuur
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; John Steurs, SamBa

Toelichting:
In het Laatste Nieuws van 5 januari jl. konden we het volgende lezen :
“het schepencollege heeft het licht op groen gezet om op de doelvelden een sporthal, 3 
basketbalterreinen, danszaal, jeugdhuis en 2 multifunctionele zalen te bouwen”. Het gaat 
hier over een investering van 10 miljoen Euro!
Waarom moet zoiets weer vernomen worden uit de krant? De hoeveelste keer gebeurt dit 
nu al? Openheid van bestuur?
Bijkomende vraag bij dit agendapunt: Hoe komt het dat het MAT verslag van 20/6/2017 pas 
geakteerd werd in het schepencollege van 30/11/2017 ? Waar heeft het verslag de 
afgelopen 6 maanden gezeten ?
Wij vinden het bijzonder jammer dat we opnieuw de openheid van bestuur moeten 
aankaarten. 

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het persbericht een vervolg is op de voorstelling van het 
masterplan sport dat reeds tweemaal tijdens de commissie Openbare Werken is toegelicht. Ook 
tijdens de begrotingscommissie is dit aangehaald, evenals op de gemeenteraad van 19 december. Het 
artikel in Het Laatste Nieuws is een weergave van dit dossier. 
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Swa De Bakker zegt dat het bedrag inderdaad is toegelicht tijdens de begrotingscommissie, maar dat 
hij niet op de hoogte was van het inhoudelijke luik.

Schepen Eddy Verstappen repliceert dat dit aan bod is gekomen tijdens de commissie Openbare 
Werken. De reden waarom er zo veel tijd zit tussen de behandeling van dit dossier in het 
managementteam en de agendering in het college heeft te maken met vakantiemaanden en overvolle 
agenda’s. Het dossier is een paar keer verdaagd geweest.

Koen Kerremans heeft in het persbericht een verwijzing naar een cultuurzaal en naar een jeugdhuis 
gelezen. Hij geeft mee dat de jongeren van het jeugdhuis niet gelukkig waren met die bekendmaking, 
omdat zij op geen enkele manier betrokken zijn geweest.

Schepen Eddy Verstappen verklaart dat deze intenties voortvloeien uit de bespreking van het 
masterplan in het college. Indien er voldoende middelen en voldoende ruimte ter beschikking zijn, lijkt 
het een goede gelegenheid om een cultuurzaal en een jeugdhuis op dezelfde locatie te voorzien. Het 
is de bedoeling om de cultuurraad en de jeugdraad nu te contacteren om de behoeften in kaart te 
brengen, zodat die meegenomen kunnen worden in het bestek.

 

19 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Facebook onder controle
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Het klopt dat sommigen er te veel mee bezig zijn. We zouden beter eens wat meer met de 
hond gaan wandelen. Maar iedereen doet wat hij of zij wil in dit geval. We leven in een vrij 
land. Nochtans!? Wij hebben onze bedenkingen over de facbookpagina’s ‘Ge zaa van Balder’ 
en ‘Ge zaa van de Hei’. Niet zozeer over de pagina’s op zich, maar wel over het feit dat de 
gemeente Berlaar en zelfs ambtenaren van de gemeente medebeheerders zijn van deze 
pagina’s!? Op zich is dat nog niet echt het probleem, maar als er dan plots enkele ‘posts’ 
offline worden gehaald omdat ze niet passen in de zogezegd verfrissende vernieuwing van 
de huisstijl van de gemeente…dan hebben wij wel onze bedenkingen. Hebben we hier te 
maken met een soort beknotten van persvrijheid a la Erdogan & Co?

Graag zouden wij willen weten wat er hier aan de hand is.

Mogen wij ook vragen dat er tijdens de gesprekken met de fractieleiders van alle partijen 
ivm een ‘propere’ verkiezingscampagne er ook duidelijke afspraken worden gemaakt over 
het gebruik (misbruik) van Social Media?

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts is van mening dat de verwijzing naar Erdogan op het randje balanceert. 
De gemeente beschikt sinds 2015 over een eigen Facebookpagina. Een bestuur moet immers 
meegaan met zijn tijd en de sociale media worden ingezet om de boodschappen van de gemeente 
mee te verspreiden. Dat is aanvullend op de klassieke media, zoals De Kiosk en Den Balder. Op een 
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bepaald ogenblik zijn er groepen ontstaan op Facebook: ge zaa van de hei, ge zaa van balder, berlaar 
in beeld en dergelijke. Op deze groepen kan iedereen zich inschrijven, meepraten, commentaren 
geven, foto’s posten. Initieel kon een Facebookpagina zoals de gemeentelijke pagina niet gelinkt 
worden aan zo’n groepen, maar Facebook heeft deze mogelijkheid recent toch opengezet. Het 
voordeel daarvan is dat de boodschappen verder verspreid geraken in die groepen en dat er dus meer 
gebruik wordt gemaakt van de diverse mogelijkheden van Facebook. Op 21 december heeft de 
communicatieambtenaar deze koppelingen gemaakt. Sindsdien werden er drie berichten gepost: 
reclame voor de kerstmarkt, een bericht over nieuwjaarzingen en een dringende boodschap over het 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door het leggen van de link tussen de gemeentelijke pagina en de 
Facebookgroepen is de gemeente automatisch medebeheerder geworden, zonder dat het bestuur 
hiervan op de hoogte was. Dat is een mechanisme van Facebook, niet van de gemeente. Dat betekent 
echter niet dat de gemeente ook beheerstaken heeft uitgevoerd. Intussen is de 
communicatieambtenaar erin geslaagd om deze rol te wijzigen. Er werd door de gemeente geen 
enkele post verwijderd; dat is ook duidelijk opgenomen in de social mediapolicy die van kracht is. Er is 
een individuele burger die foto’s heeft genomen van het nieuwe logo op de nieuwjaarsreceptie, die 
deze foto’s in de Facebookgroepen heeft geplaatst en die ze er ook zelf weer heeft afgehaald. Dat is 
er gebeurd, niet meer en niet minder. Door te verwijzen naar Erdogan en co. wordt er duidelijk 
gesuggereerd dat de gemeente zou censureren. Op basis van welke concrete elementen worden deze 
suggesties uitgesproken?

Rudy Nuyens geeft aan dat hij heeft gezegd dat het lijkt alsof er gecensureerd wordt, omdat er posts 
verdwenen waren.

Schepen Stefaan Lambrechts concludeert dat dit dus gewoon op basis van veronderstellingen gebeurt.

Ronny Van Thienen zegt dat de vraag moet worden gesteld waarom de gemeente medebeheerder 
wordt. In die rol kan de gemeente alles aanpassen, verwijderen en bijvoegen. Een redacteur kan 
alleen posten.

Schepen Stefaan Lambrechts herhaalt dat dit een automatisch mechanisme van Facebook is.

Ronny Van Thienen betwist dat. Eén van de beheerders heeft de gemeente medebeheerder gemaakt. 
Dat gebeurt niet door Facebook zelf.

Schepen Stefaan Lambrechts betwist dat op zijn beurt. Hij vindt het erg kras dat er op basis van 
louter beweringen vergelijkingen worden gemaakt met dictators. Vooral het feit dat hierdoor volledig 
onterecht een ambtenaar wordt getroffen, kan niet door de beugel.

Rudy Nuyens argumenteert dat hij de taal gebruikt die de grote politici in Antwerpen gebruiken en zij 
krijgen daar applaus voor.

Schepen Stefaan Lambrechts is verontwaardigd, omdat werknemers die niet kunnen reageren 
beschuldigd worden zonder enig bewijs. Dat is helemaal in de stijl van het partijboekje, waarin 
regelmatig suggestieve artikels gepubliceerd worden. Dat is geen goede zaak. Het fake news vanuit 
Amerika steekt hier ook de kop op. Er zou beter op inhoud gewerkt worden. Zo was er bijvoorbeeld 
niemand van de sp.a-fractie aanwezig tijdens de vorige begrotingscommissie, waar het over inhoud 
en beleid ging. 

Ronny Van Thienen komt terug op het feit dat de gemeente zich medebeheerder van de 
Facebookgroepen heeft gemaakt.
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Schepen Stefaan Lambrechts blijft dit ontkennen. Er werd geen enkele post weggehaald. Hij roept op 
om dergelijke beweringen niet meer te doen zonder duidelijke bewijzen.

Rudy Nuyens zegt dat hij geponeerd heeft dat de gemeente medebeheerder was en dat er posts 
verwijderd waren. Hij heeft nooit beweerd dat dit door de gemeente is gebeurd.

Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat de suggesties zeer duidelijk waren.

 

20 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Nieuw voorstel NAC en beveiligen oud schoolgebouw
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
We weten dat we in herhaling vallen, maar het bestuur lokt het wel zelf uit. We hebben 
vernomen dat er vanwege het bestuur een poging is geweest om de gemoederen omtrent de 
bouw van NAC te bedaren. Enkel een paar minimale toegiften doen doet ons vermoeden dat 
het probleem geminimaliseerd wordt door het gemeentebestuur. Waarom worden hier geen 
drastische veranderingen voorgesteld? Een burgemeester moet toch een kameraad zijn van 
zijn inwoners en hoeft dat niet persé te zijn van de bouwpromotoren? Is dit een erezaak? Of 
een geldzaak?

Hopelijk is men ondertussen ook begonnen aan het afdichten en beveiligen van het oude 
schoolgebouw? Graag ook hierover stand van zaken.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat de gemeente zich in een bepaalde procedure bevindt, 
waarin het niet mogelijk is om het concept heel grondig te wijzigen. Dat zou betekenen dat er volledig 
opnieuw begonnen moet worden. Daartoe is het bestuur niet bereid. Er werd wel een gesprek met de 
buren georganiseerd met de bedoeling om tot een vergelijk te komen, maar er moest al snel worden 
vastgesteld dat de advocaat van de tegenpartij zich weinig moeite getroostte om naar het nieuwe 
voorstel te luisteren. Het is nu wachten op het resultaat; de buren hebben beloofd om schriftelijk te 
reageren. Intussen wordt het schoolgebouw beveiligd, wat het bestuur wel wat geld kost. De 
dakwerker is volop bezig en moet het werk beëindigen tegen het einde van de week. 

Pegie Pauwels vraagt of het nieuwe voorstel ook wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat er eerst getracht wordt om tot een consensus te 
komen. Daarna kan het concept gepresenteerd worden.

Rudy Nuyens verwijst naar het feit dat de advocaat van de tegenpartij negatief reageerde. Misschien 
denkt de tegenpartij dat ook van het bestuur en werd er geen ernstig voorstel gedaan.
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Burgemeester Walter Horemans is van oordeel dat de architecten hard hebben gewerkt aan het 
nieuwe voorstel, maar er was geen luisterbereidheid vanwege de advocaat. De buren zelf hebben 
niets gezegd. Hun reactie wordt nu afgewacht om te bekijken welke stappen er gezet moeten worden.

Koen Kerremans refereert naar een uitspraak tijdens de vorige gemeenteraad, toen de 
verantwoordelijkheid van de dienstdoende officier van de brandweer ter sprake kwam, in het 
bijzonder wat het afdekken van het dak betreft.

Schepen Jan Hendrickx herhaalt dat de officier van de brandweer die toen aanwezig was zelf had 
kunnen beslissen om het dak dicht te leggen.

Burgemeester Walter Horemans besluit de discussie door te stellen dat de verzekering werd verwittigd 
en dat de werken die nu uitgevoerd worden op aanraden van de verzekeringsexperts gebeuren. De 
bedoeling is evenwel nog altijd om de oude school af te breken.

 

21 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Verkeersveiligheid en mobiliteit. Stationsstraat
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Ondanks de belofte om terug meer verkeerscommissies te organiseren zouden we toch nog 
(voor alle zekerheid) via deze weg willen informeren hoe het gesteld is met het 3,5Ton-
verbod in de stationsstraat. Wij houden onze harten vast, want bij wijlen zijn fietsers daar nog 
steeds kanonnenvoer. En dit heeft dan dikwijls te maken met vrachtwagens die daar al dan 
niet thuis horen. Er zou regelmatig gecontroleerd worden, maar wij twijfelen aan de 
regelmaat. Kunnen we een overzicht krijgen van het afgelopen jaar. Hoeveel controles waren 
er? Hoeveel vrachtwagens waren in overtreding? Wij hebben begrip voor het feit dat de 
politie niet over voldoende mensen beschikt, maar waarom investeert het bestuur niet in 
veiligheid? Naar aanleiding van de toen nakende tolheffing vroegen wij twee jaar geleden al 
of ANPR-camera’s geen optie waren? "Te duur”, was toen het antwoord. Maar nu horen we 
op RTV dat een trajectcontrole op de Aarschotsebaan in de toekomst niet uitsloten wordt. 
Misschien ook al eens beginnen te investeren in een mobiel centrum. Das pas Beregoed!

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de mobiliteitsambtenaar bezig is met het samenstellen 
van een agenda voor de verkeerscommissie. Binnenkort wordt er een tijdstip bepaald en krijgen de 
commissieleden een uitnodiging. Wat de tonnagebeperking in de Stationsstraat betreft, werden de 
cijfers bij de politie opgevraagd. In 2017 zijn er 21 acties ondernomen, waarbij 133 manuren werden 
gepresteerd. Dit heeft geresulteerd in 48 processen verbaal voor het negeren van het 3,5 ton-verbod. 
Deze inspanningen zullen worden verdergezet.

Rudy Nuyens merkt op dat er nog steeds veel vrachtwagens door de Stationsstraat rijden.

Ronny Van Thienen vult aan dat een externe firma die werken uitvoert in opdracht van de gemeente, 
een onderaannemer van Pidpa, eveneens door de Stationsstraat rijdt. Nu werden er 133 uren 
gepresteerd en 48 processen verbaal uitgeschreven; de vorige keer ging het om 120 uren en 34 
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processen verbaal. De problematiek wordt dus groter. Zijn er geen technische mogelijkheden om die 
manuren in te perken? Kan dit niet beter via camera’s worden bewaakt? Dan kunnen alle overtreders 
worden betrapt.

Burgemeester Walter Horemans stelt voor dit aan te kaarten naar aanleiding van de 
verkeerscommissie. De zonechef kan dan reageren.

Schepen Jan Hendrickx geeft aan dat het verkeer in de Stationsstraat intensiever is geworden door de 
werken in de Smidstraat.

Wim Kelber vraagt zich af waarom de politie altijd in duo optreedt in de Stationsstraat. Indien dit 
ontdubbeld wordt, kunnen er ook dubbel zoveel uren gepresteerd worden.

Burgemeester Walter Horemans zal dit navragen.

Bijlagen
 RE_ vragen uit de gemeenteraad.pdf

22 Interpellatie van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Vervoersregio Mechelen. Van waar geheimdoenerij?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.a; Ronald Van Thienen, sp.a; Lies Ceulemans, sp.a

Toelichting:
Opnieuw vallen we in herhaling, maar naar aanleiding van het veto dat het volledig 
schepencollege van Heist op den Berg stelt tegen de voorstellen van de Vervoersregio 
Mechelen vragen wij dat ook Berlaar dit doet. Wij -de gemeenteraadsleden- kunnen/mogen de 
notulen van de vergaderingen niet inkijken. Uit uw antwoord van de vorige gemeenteraad 
blijkt dat ‘ze’ niet graag hebben dat die gegevens zouden gebruikt worden in de aanloop naar 
verkiezingscampagne? Eigenlijk komt het er op neer dat minister Weyts niet graag heeft dat 
mogelijk zijn eigen kiezers weten dat hij het openbaar vervoer wil afbouwen en de files wil 
bevorderen! Wij zijn -zonder ze dus te kennen- tegen de voorstellen. Wij willen weten hoe het 
verder gaat met bussen 297 en 571. Wij willen op zijn minst de notulen kunnen inkijken. Het 
liefst zouden wij willen dat jullie jullie collega uit Heist een hart onder de riem willen steken. 
Is er ook een Berlaar veto in de maak?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verslagen ter beschikking zijn voor inzage. Berlaar 
heeft ook reeds een collegebesluit overgemaakt aan de voorzitters van de regio, waarin het voorstel 
negatief wordt geadviseerd. Op het bilateraal overleg in december werden de bezorgdheden ook nog 
eens duidelijk uitgesproken. Bus  297 blijft in alle plannen behouden en ook de twee stations blijven 
bestaan. Voor Berlaar is de schade dus beperkt, maar in andere gemeenten is die zeker groter, dus er 
is nog wel wat commotie op komst. Het is echter duidelijk dat er niet voldoende geld is. De Lijn moet 
het doen met het budget dat vandaag beschikbaar is. Indien er meer bussen moeten rijden op 
bepaalde trajecten, zal dat ten koste zijn van andere trajecten. Er blijven nog heel veel vragen 
onbeantwoord.

Ronny Van Thienen wil weten waarom de verslagen niet digitaal ter beschikking worden gesteld. 
Gemeenteraadsleden hebben het recht om ze op te vragen.
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de raadsleden betrokken zullen worden wanneer er 
beslissingen genomen moeten worden.

Ronny Van Thienen meent dat dat niet zomaar van de raadsleden verwacht mag worden, indien ze de 
situatie niet hebben kunnen volgen of telkens naar het gemeentehuis moeten komen om de verslagen 
in te kijken. Wat is er zo belangrijk? De commotie is er al volop. Waarom worden de verslagen 
achtergehouden?

Burgemeester Walter Horemans zegt dat dat niet het geval is. De vervoersregio heeft gevraagd om de 
verslagen niet digitaal te verspreiden, omdat ze de kans wil krijgen om een aantal dingen uit te 
zoeken en met alle betrokken partijen te praten. Zelf heeft hij hier ook geen goed gevoel bij, omdat er 
veel onduidelijkheden zijn. Hij vraagt zich af hoe er een plan kan worden goedgekeurd zonder op de 
hoogte te zijn van wat het aanvullend vervoer zal betekenen en wat de rol van de gemeente zal zijn.

Ronny Van Thienen haalt aan dat de raadsleden de stand van zaken en de voortgang niet kunnen 
opvolgen. Dan kan er ook niet verwacht worden dat hierover binnenkort een zinvol debat in de 
gemeenteraad gevoerd kan worden.

Burgemeester Walter Horemans toont begrip voor dit standpunt. Hij is gefrustreerd teruggekeerd van 
de laatste vervoersregioraad. Hij zal informeren of de verslagen digitaal bezorgd mogen worden, maar 
is er bijna zeker van dat dit niet de bedoeling is. Wanneer ze verspreid geraken, staan ze morgen in 
alle kranten en evolueren ze tot hét verkiezingsthema van het jaar. Dan krijgt het plan geen kans 
meer om te slagen. Het is een complex verhaal. De Lijn heeft jarenlang niet geluisterd naar wat er in 
gemeenten leefde. Vlaanderen heeft de gemeenten nu aan het stuur gezet, dus het moet nu 
gebeuren. Dat kan alleen maar samen met een volledige regio.

Ronny Van Thienen repliceert dat de raadsleden dan informatie nodig hebben.

Burgemeester Walter Horemans belooft die door te geven zodra er duidelijkheid is. Dat zal via de 
verkeerscommissie gebeuren.

Wim Kelber heeft gelezen dat bus 297 eventueel langs Koningshooikt zou rijden. Voor een aantal 
mensen die in Mechelen werken, kan dat een goede zaak zijn. 

 Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat dat één van de pistes is die geopperd wordt.

16 januari 2018 22:31 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


