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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 20 februari 2018

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00012 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

16 januari 2018 - goedkeuring

2 2018_GR_00019 Organisatie van agenda en besluitvorming - politieraad - nieuw 
raadslid - aanstelling

3 2018_GR_00021 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie openbare 
werken - nieuw lid - aanstelling

4 2018_GR_00020 Organisatie van agenda en besluitvorming - deontologische 
commissie - nieuw lid - aanstelling

5 2018_GR_00018 Opmaak van strategische en financiële nota's en rapporten - 
eindrapportering - kennisneming

6 2018_GR_00022 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - Dading - 
goedkeuring

Mens
Bibliotheek
7 2018_GR_00013 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur 
Berlaar  - goedkeuring

Sociale dienst
8 2018_GR_00014 Goederen en diensten aan externe - Hervorming 

eerstelijnszorgregio - aanvaarding

9 2018_GR_00015 Goederen en diensten aan externe - Wijk-werken - goedkeuring

Ruimte
Omgeving
10 2018_GR_00016 Goederen en diensten aan externe - Beslissing tot 

beheersoverdracht van inzameling aan huis en verwerking van 
gemengde plastics (roze zak) door IVAREM - toekenning

11 2018_GR_00017 Beheer van patrimonium en openbaar domein - Beraadslaging 
inzake de gedeeltelijke wijziging van de breedte van Buurtweg 
nr. 13 Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar (Tussen N10 en 
Welvaartstraat), vaststelling van het bijhorende ontwerp van 
rooillijnplan en vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit 
- aanvaarding

Financiën
Financiële dienst
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12 2018_GR_00023 Organisatie van agenda en besluitvorming - Visumplicht en 
vrijstellingen      - vaststelling

BIJKOMENDE DAGORDE
13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Werken in de 

Smidstraat – stand van zaken.

14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: K.M.O. zone “De 
Hutten” bedrijventerrein.

15 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opmaak bouwcode 
Berlaar

16 Voorstel tot beslissing van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: Berlaar sluit 
zich aan bij de statiegeldalliantie (een collage en besluit)

17 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Verbod stilstaan en parkeren 
Stationsstraat Berlaar

18 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Bevraging  "Waaraan moet Berlaar de 
komende jaren extra aandacht besteden?"

19 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Interpellatie

20 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Organisatie van de Berlaarse openbare markt: 
bloedt de markt stilaan dood ?

21 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Dotatie gemeente Berlaar aan de politiezone 
Berlaar-Nijlen: besteding in het kader van de dienstverlening aan de inwoners van 
Berlaar

22 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Onderhoud geasfalteerde ‘landwegen’: wie ?

23 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: postkantoor verkocht, en 
nu...? waar moeten mensen in de toekomst naartoe in Berlaar en op Heikant? Een 
postkantoor is een must.
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Silvain Vertommen; de heer Ronald Van 
Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; de heer Eddy 
Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; mevrouw Suzy Put; 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; de heer Wim Kelber; mevrouw Anja Neels

Verontschuldigd:
de heer Rudy Nuyens; mevrouw Ingeborg Van Hoof

20 februari 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00012 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 16 januari 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 16 januari 2018 goed.

Notulen
Wim Kelber merkt op dat het verslag vermeldt dat het bestuur beroep doet op een 
advocatenkantoor voor juridische bijstand, wat op zich een goede zaak is. Maar op dit 
ogenblik blijkt er geen contract meer te zijn, noch een clausule tot stilzwijgende verlenging, in 
tegenstelling tot wat de notulen vermelden. De informatie die verstrekt werd tijdens de 
gemeenteraad blijkt dus niet helemaal correct te zijn.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de notulen de weerspiegeling vormen van de 
besprekingen tijdens de gemeenteraad. Hij zal het dossier laten nakijken.

Wim Kelber komt terug op de omvorming van Extra Time tot een cvba VSO. Hij heeft 
contact opgenomen met notaris Verelst in Nijlen en heeft vernomen dat de fout ligt bij de 
rechtbank of bij de kruispuntbank. Hij geeft aan dat dit nog gecorrigeerd dient te worden.

Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de voorzitter van de cvba op de hoogte is en de 
nodige stappen zal zetten.

Wim Kelber haalt nog aan dat er tijdens de vorige zitting beweerd werd dat de gemeente 
Berlaar zich verzet zou hebben tegen de verhoging van het tarief Wijkwerken. Hij heeft dat 
besproken met de streekmanager van Igemo, maar die kan zich daarvan niets herinneren.
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Schepen Nadine Boekaerts zegt dat dit nochtans wel het geval is geweest. Waarschijnlijk is 
dat dan niet in het verslag van de vergadering terecht gekomen. De beslissing is unaniem 
genomen, omdat de prijs voor alle gemeenten gelijk moest blijven, maar zowel Berlaar als 
Nijlen hebben tegen de verhoging gepleit.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat de verhoging unaniem werd goedgekeurd in de 
mandaatgroep.

Wim Kelber herhaalt daarnaast zijn standpunt over het initiatief van de Balderconferentie, 
namelijk dat een dergelijk uitvoerig project terug te vinden zou moeten zijn in de notulen van 
het college.

Burgemeester Walter Horemans stelt dat het in dit punt gaat om de goedkeuring van het 
verslag van de vorige gemeenteraad. Hij vraagt of het verslag correct is.

Wim Kelber antwoordt bevestigend.

Leen Janssens suggereert om bijlagen niet op te nemen in het verslag, maar te werken via 
links.

Anja Neels refereert naar een verzoek van enkele jaren geleden, toen expliciet werd gevraagd 
om de bijlagen woordelijk op te nemen in het verslag.

De gemeenteraad oordeelt om de huidige manier van werken te behouden.

Dirk Aras keurt het verslag goed, maar maakt zich zorgen over de inhoudelijke kwaliteit van 
de antwoorden die tijdens de gemeenteraad worden verstrekt. Hij heeft vorige keer verwezen 
naar een klacht over een hondenpoepbakje, waarover hij eveneens een schriftelijke vraag had 
gesteld. Op deze vraag heeft hij een antwoord ontvangen, dat niet overeenstemt met de 
toelichting die tijdens de gemeenteraad werd gegeven. Hij raadt ten stelligste aan om de 
inhoud van de antwoorden grondig te checken.

Burgemeester Walter Horemans geeft aan dat de tijd om het nodige opzoekwerk te verrichten 
en antwoorden te formuleren soms erg krap is.

Ronny Van Thienen informeert nog naar het bijkomend punt 17, waar beloofd werd om het 
verslag van de expert ter beschikking te stellen. Dat is nog niet gebeurd.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit nog zal worden bezorgd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr_20180116_notulen.pdf

2 2018_GR_00019 Organisatie van agenda en besluitvorming - politieraad - 
nieuw raadslid - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De heer John Steurs nam ontslag als gemeenteraadslid. Hierdoor is hij van rechtswege 
ontslagnemend politieraadslid.

Argumentatie
Er valt dus een plaats open in de politieraad.

De fractie SamBA kan echter geen nieuwe voordrachtsakte indienen conform art. 19 van het WGP 
vermits die akte ondertekend zou moeten worden door "alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden 
die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat (...) 
voordragen".

Gewezen raadslid Jozef Daems ondertekende de voordrachtsakte van John Steurs. Hij is niet meer in 
functie.

De 2e alinea van art 19 van het WGP stelt volgende voor: "Is zulks niet het geval, dan wordt in de 
vervanging voorzien bij een geheime stemming waarbij elk gemeenteraadslid over één stem beschikt 
en de kandidaat die de meeste stemmen behaalde verkozen wordt verklaard. Bij staking van 
stemmen...."

Er werden nieuwe voordrachtsakten ingediend door de raadsleden. Elk gemeenteraadslid krijgt één 
stem en het nieuwe politieraadslid zal uit de kandidaten met geheime stemming verkozen worden.

Wetgeving
 wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 

december 1998, en latere wijzigingen (artt. 12 tem 25)

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

Stemming op het agendapunt
- 12 stemmen voor Geert Fierens
- 5 onthouding(en)
- 1 blanco stem(men)

Besluit
Artikel 1
De raad neemt kennis van het feit dat John Steurs van rechtswege ontslagnemend is als 
politieraadslid.

Artikel 2
De raad stelt raadslid Geert Fierens voor als nieuw effectief politieraadslid vanaf heden.

Bijlagen
 voordrachtakte politieraad.pdf
 Politieraad_onverenigbaarheden_Fierens_Geert.pdf

3 2018_GR_00021 Organisatie van agenda en besluitvorming - commissie 
openbare werken - nieuw lid - aanstelling
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
De heer John Steurs nam met mail van 4 januari 2018 ontslag als raadslid en is dus tevens van 
rechtswege ontslagnemend in de commissie openbare werken.

Argumentatie
Hierdoor valt 1 plaats open.

De fractie SamBA diende op 5 februari 2018 een akte van voordracht in waarin zij de heer Wim Kelber 
voordraagt als nieuw lid voor de commissie openbare werken.

De voordrachtsakte is ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlage. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 19 februari 2013 (25) over de aanduiding van de leden van commissie 

openbare werken, laatst gewijzigd in de raad van19 september 2017 (14).

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 gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de heer John Steurs als lid van 
de commissie openbare werken.

Artikel 2
De heer Wim Kelber wordt aangesteld als lid van de commissie openbare werken voor de SamBA-
fractie.

Bijlagen
 OPZEG MANDAAT GEMEENTERAADSLID.pdf
 20130219_aanduiding_leden.pdf
 20170919_comow_ontslag_aanduiding.pdf
 Ledenlijst_vanaf_20180220.xlsx
 COMOW_voordrachtsakte.pdf

4 2018_GR_00020 Organisatie van agenda en besluitvorming - 
deontologische commissie - nieuw lid - aanstelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Context en historiek
De heer John Steurs nam met mail van 4 januari 2018 ontslag als raadslid en is dus tevens van 
rechtswege ontslagnemend in de deontologische commissie.

Argumentatie
Hierdoor valt 1 plaats open.

De fractie SamBA diende op 5 februari 2018 een akte van voordracht in waarin zij de heer Wim Kelber 
voordraagt als nieuw lid voor de deontologische commissie.

De voordrachtsakte is ontvankelijk en kan je terugvinden als bijlage. 

Wetgeving
 art. 39 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
 raadsbesluit van 22 januari 2013 (7) over de aanduiding van de leden van de deontologische 

commissie, laatst gewijzigd in de raad van 19 september 2017 (11)

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 gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van rechtswege van de heer John Steurs als lid van 
de deontologische commissie.

Artikel 2
De heer Wim Kelber wordt aangesteld als lid van de deontologische commissie voor de SamBA-fractie.

Bijlagen
 OPZEG MANDAAT GEMEENTERAADSLID.pdf
 Ledenlijst_vanaf20180220.xlsx
 130219_aanduiding_leden.pdf
 20170919_deocom_ontslag_aanduiding.pdf
 COMDEO_voordrachtsakte.pdf

5 2018_GR_00018 Opmaak van strategische en financiële nota's en 
rapporten - eindrapportering - kennisneming
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De eindrapportering van 2017 werd samengesteld.
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Wetgeving
 gemeentedecreet van 15 juli 2005
 besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten
 ministerieel besluit van 9 juli 2013 over de digitale rapportering van gegevens van beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten
 omzendbrief BB 2013/7 van 6 september 2013 over "Digitale rapportering over de beleids- en 

beheerscyclus"
 omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 over de veralgemeende invoering van de 

beleids- en beheerscyclus
 omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2013 over "Kwartaalrapportering en andere Europese 

rapporteringsverplichtingen"

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 raadsleden nemen kennis van de eindrapportering van 2017.

Bijlagen
 1BalancedScoreCard Integraal eindrapportering.pdf
 2BalancedScoreCard Beleidsdoelstellingen eindrapportering.pdf
 3BalancedScoreCard Actieplannen eindrapportering.pdf
 4BalancedScoreCard Acties eindrapportering.pdf
 5BalancedScoreCard Financien eindrapportering.pdf
 6BalancedScoreCard Organisatie eindrapportering.pdf
 7BalancedScoreCard Mens eindrapportering.pdf
 8BalancedScoreCard Ruimte eindrapportering.pdf
 DetailGrafiek eindrapportering.pdf
 Knipperlichten eindrapportering.pdf
 Organisatiebeheersing eindrapportering.pdf

6 2018_GR_00022 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Dading - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De Gemeente Berlaar heeft de overheidsopdracht 'onderhoudswerken 2017, voet-en fietspaden en 
wegenis' gegund aan Aannemer Vanhoeyveld. De opdracht heeft betrekking op onderhoudswerken 
voor welbepaalde locaties, waaronder de Smidstraat.

De Smidstraat is binnen de opdracht een bijzonder geval doordat er elke woensdag markt wordt 
gehouden. Hierbij worden marktwagens geplaatst op de voetpaden, waardoor de vereiste 
gebruiksbelasting groter is dan gebruikelijk.  De onderfunderings- en funderingseisen worden 
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gedetailleerd toegelicht in de bijlagen 4 (type dwarsprofiel 3: Smidstraat voetpad) en 5 (type 
dwarsprofiel 3: Smidstraat oprit) bij het bestek.

Lopende de werkzaamheden werden wegverzakkingen en schade aan betontegels in het reeds 
gerealiseerde smalle voetpad (aan de kant met de onpare nummers) van de Smidstraat vastgesteld.

Sindsdien is er een discussie aangaande de oorzaak en de verantwoordelijkheid voor de 
wegverzakkingen en aangaande de oplossing die zich opdringt voor het herstel van het gelegde 
voetpad en de (onder)fundering van de nog te onderhouden voetpaden.

Meer in het bijzonder is het de vraag of de vastgestelde gebreken veroorzaakt worden door een 
gebrekkig concept en/of een gebrekkige uitvoering en/of een (onvoorziene) slechte kwaliteit van de 
ondergrond.

De Gemeente Berlaar verwijt aan de aannemer dat een aantal geplaatste boordstenen geen 
bestekconforme kwaliteit hebben.

Met aangetekende brief van 3 oktober 2017 meldde de Aannemer de werken aan het slechts 
gedeeltelijk gerealiseerde brede voetpad (aan de kant met de pare nummers) te hebben stilgelegd.

Op verzoek van de Gemeente Berlaar werd vervolgens een gerechtsdeskundige aangesteld. Na 
uitvoering van een aantal plaatproeven, heeft de deskundige op 22 december 2017 een eerste 
technisch advies gegeven (nog geen eigenlijk voorverslag).

Argumentatie
In het licht hiervan werd een dading opgesteld aangaande het herstel en de voltooiing van de werken 
om een einde te maken aan het geschil.

Deze dading houdt in hoofde van geen van de Partijen een erkenning van fout of aansprakelijkheid in.

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

Financiële informatie
Visum: Visum verleend

Motivering
V2018/03 op 6 februari 2018

Financiële informatie
4-3-1-3

0200-22403017

Notulen
Ronny Van Thienen merkt op dat de dading vermeldt dat de werken al gestart zijn, terwijl het 
document nog moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Wat is dan nog het nut van 
een gemeenteraad?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de werken nog niet gestart zijn.

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat de datum van heropstart van werken al ettelijke weken 
meegenomen is in het dossier als uiterste datum. Op deze manier is deze datum in de dading 
blijven staan. Er werd met de aannemer echter afgesproken om niet te starten vooraleer de 
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gemeenteraad een beslissing heeft genomen. Daarom zal hij overmorgen beginnen, aangezien 
dat op woensdag vanwege de markt minder aangewezen is.

Pidpa heeft onderzoek inmiddels afgerond, waarbij geen bijkomende beschadigingen aan de 
huisaansluitingen werden vastgesteld. In het midden van de baan werd nog een put gevonden, 
die buiten gebruik is en die zal worden gevuld om verzakkingen te vermijden.  De gemeente 
heeft hard gewerkt om een overeenkomst met de aannemer te sluiten. De problemen zijn 
ontstaan door een gedeelde schuld van studiebureau en aannemer, maar in een dading is het 
de bedoeling om tot een oplossing te komen en niet om een schuldige te zoeken. Dit om zo 
snel mogelijk te kunnen herbeginnen. Er is door het bestuur nooit beweerd dat er geen extra 
kost zou zijn. Om de juiste fundering te kiezen hebben we een beroep gedaan op de expertise 
van een studiebureau. Volgens de aannemer was die echter minimalistisch. Ook de 
deskundige heeft dit aangehaald, maar niet opgenomen in zijn verslag. Er zijn waarschijnlijk 
ook fouten in de uitvoering gebeurd: onvoldoende verdichting langs de smalle kant en teveel 
tegelijk uitgebroken aan de brede kant. Er werd nu voor een zwaardere fundering geopteerd, 
omdat we geen risico willen nemen. Dat is een uitgestelde bouwkost; indien deze fundering 
oorspronkelijk zou zijn voorzien, zou die kost er ook geweest zijn. De extra kost bedraagt 
43.000 euro, exclusief BTW. Hiervoor wordt er twintig centimeter extra onderfundering met 
een geotextiel aangebracht onder een cementgebonden fundering in plaats van een 
ongebonden fundering. In deze kost is voor de helft van de oppervlakte ook voorzien om op 
twintig centimeter diepte de grond te verwijderen en te vervangen in het geval van rotte 
plekken. Dat is een vermoedelijke post die nauw zal worden opgevolgd en afgerekend. De 
lessen die de gemeente trekt uit deze historie omvatten het uitbreiden van de eigen expertise 
om niet volledig afhankelijk te zijn van een studiebureau. Daarnaast zullen we in de toekomst 
sneller zelf proberen te onderhandelen wanneer we met een ontwerper en een aannemer in een 
patstelling belanden. Hiervoor is normaal gezien de ontwerper aangesteld, maar deze rol werd 
door het studiebureau niet vervuld. Het bleek voor de ontwerper onmogelijk om te 
communiceren met de aannemer. Bovendien zullen we in toekomstige bestekken zwaardere 
sancties opnemen voor het niet volgen van werfvergaderingen en het niet aanstellen van een 
werfleider. Dat is hier misgelopen ondanks herhaaldelijk aankaarten. Tijdens het bespreken 
van de dading heeft de aannemer bevestigd dat hij de werken zelf dagelijks zal opvolgen. Dat 
zal nog toegevoegd worden aan de dading.

Ronny Van Thienen merkt op dat de dading al ondertekend is door de aannemer; dat maakt de 
positie van de gemeente zwak.

Schepen Jan Hendrickx beseft dat, maar weet dat de aannemer de werken zo snel mogelijk wil 
afronden, waardoor hij geen problemen zal maken bij het addendum. Ook zijn deel van de 
werken in de Legrellestraat is eruit gehaald en bij een andere aannemer geplaatst.

Ronny Van Thienen vraagt waarom de Legrellestraat eruit werd gehaald en niet de 
Anjerstraat.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat hij daar de enige aannemer is; in de Legrellestraat is 
ook nog een andere aannemer aan de slag en bestond het risico dat ze gelijktijdig aan het werk 
zouden zijn wegens de uitgelopen timing.

Ronny Van Thienen vraagt of het nog verantwoord is om de markt op het fiets- of voetpad te 
zetten.
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Schepen Jan Hendrickx is van mening dat het met de nieuwe fundering geen probleem meer 
mag vormen.

Ronny Van Thienen polst naar de aparte dading die met de ontwerper zal worden afgesloten.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat die in opmaak is, maar dat het document niet tijdig is 
klaargeraakt om te agenderen op de gemeenteraad van februari.

Wim Kelber citeert uit het verslag van vorige zitting: “Het studiebureau zegt dat de uitvoering 
niet conform het lastenboek verlopen is.” Hierdoor had hij het gevoel dat het bestuur aan de 
winnende hand was. Dat er een dading moest worden afgesloten, is aanvaardbaar, maar dat de 
meerkost meer dan 10% bedraagt van de oorspronkelijke gunning, kan niet. Het gaat om meer 
dan 65.000 euro indien de btw erbij wordt geteld. Dat is te veel, dat is slecht onderhandeld 
voor iets waarbij de gemeente waarschijnlijk in haar recht is.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat mogelijk is, maar langer onderhandelen of 
uitstellen zou niet verantwoord geweest zijn naar de inwoners van de Smidstraat of naar de 
markt toe. De werken moeten hoogdringend hervat worden. De expert heeft het bestuur wat in 
de kou laten staan door in zijn verslag niet voldoende in te gaan op de schuldvraag, waardoor 
de ontwerper wat aan zijn verantwoordelijkheid ontsnapt.

Wim Kelber vraagt wie de onderhandelingen heeft gevoerd.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit door de technische dienst werd opgenomen 
en dat er heel veel tijd voor werd uitgetrokken.

Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat. Er werd zwaar onderhandeld over diverse posten; alles 
is uitgepuurd, zo werd bijvoorbeeld de meerkost voor de heropstart van de werf eruit gehaald.

Wim Kelber vraagt de stemming over dit punt wegens de meerprijs.

Dirk Aras sluit zich hierbij aan en zal zich eveneens onthouden vanwege het aanzienlijke 
bedrag aan meerkost, terwijl de gemeente geen fout heeft gemaakt. Hij heeft het moeilijk met 
het feit dat er wordt overgegaan tot het sluiten van een dading, waarbij de schuldvraag niet 
wordt gesteld, terwijl dit toch essentieel is. De gemeente neemt de facto de schuld op zich 
door alles te betalen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 7 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de dading met Aanemer Vanhoeyveld, Leuvensesteenweg 38A 3191 Hever 
goed.
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Bijlagen
 0635_0001.pdf

Mens
Bibliotheek

7 2018_GR_00013 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - overeenkomst tussen 
Cultuurconnect vzw en Gemeentebestuur Berlaar  - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De aansluiting verzekert de continuïteit in afwachting van de aansluiting op het Eengemaakt 
Bibliotheeksysteem (vermoedelijk 2021).

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

Financiële informatie
Financiële informatie
actie 1419/003/001/008/006

veld: 0703

algemene rekening:  64932050.

vastlegging: V 201800730

 

De bijdrage (jaarlijks indexeerbaar vanaf 2019 volgens de gezondheidsindex) is 0,17889X het aantal 
inwoners op 1 januari van het betreffende kalenderjaar min twee.

Voor 2018 betekent dit voor Berlaar 0,17889 x 11.203 (inwoneraantal op 1 januari 2016) = 2004,10 
euro.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Berlaar betreffende de voortzetting van 
de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
wordt goedgekeurd.

Artikel 2
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2018 en vervangt de voorgaande overeenkomst tussen de 
gemeente Berlaar en de provincie Antwerpen.
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Artikel 3
De overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Berlaar betreffende de voortzetting van 
de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem 
wordt ondertekend en in één exemplaar teruggestuurd naar Cultuurconnect, Priemstraat 51 te 1000 
Brussel.

Bijlagen
 20180101_Overeenkomst_Cultuurconnect.pdf
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Sociale dienst

8 2018_GR_00014 Goederen en diensten aan externe - Hervorming 
eerstelijnszorgregio - aanvaarding
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De deadline, 31 december 2017, voor het indienen van het aanvraagdossier eerstelijnszone is 
ondertussen verstreken. Voor de huidige kleinstedelijke gebieden Mechelen en Lier werd geen 
aanvraagdossier ingediend. De huisartsenkringen (HAK) en lokale besturen zijn, ondanks heel wat 
constructief overleg, niet tot een consensus gekomen wat betreft de geografische afbakening van 
eerstelijnszones. 

De huisartsenkring Pallieterland en Omgeving ( HPO) vzw heeft uitstel tot aanvraag van een 
eerstelijnszone aangevraagd bij de Vlaamse Overheid. Zij stellen voor om een eerstelijnszone te 
vormen met de volgende gemeenten: Berlaar, Nijlen, Lier, Duffel en Ranst. De gemeente 
Zandhoven beslist op 08/02/2018 tot welke regio zij zullen aansluiten. Dit zal ofwel ELZ Berlaar, 
Nijlen, Lier, Duffel en Ranst zijn, ofwel ELZ Voorkempen. Momenteel bestaat daar twijfel rond 
omdat de zorgaanvragers zich in verschillende richtingen bewegen binnen de zorg.

Heist-op-den-Berg heeft op 31/01/2018 beslist om zich aan te sluiten bij ELZ Bonheiden - Putte.

Het gehele proces van reorganisatie loopt tot 2025. De eerstelijnszone moet tussen de 75 000 en 125 
000 inwoners tellen. De zorgraad, die bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de verschillende partners 
waaronder een vertegenwoordiger van een lokaal bestuur zal zorgen voor de coördinatie en het 
beheer van de eerstelijnszone. De huidige zorgregio Mechelen wordt momenteel opgedeeld in drie 
kleinstedelijke gebieden Lier, Mechelen en Boom.

Momenteel zijn er in het kleinstedelijk gebied Lier twee multidisciplinaire netwerken in het kader van 
gezondheidszorg aan het werk die dezelfde besturen bedienen, m.n. SEL TOM en LMN Pallieterland. 
Beide organisaties zullen indalen in de eerstelijnszones: in 2018 voornamelijk via personeel en vanaf 
2019 via middelen.

Argumentatie
Men wil werken binnen bestaande structuren en geen verrommeling creëren. 

Indien we akkoord gaan met de voorgestelde zone dienen we het principieel akkoord in te vullen en 
ondertekend terug te sturen. Het formeel engagement dient ingevuld te worden na de goedkeuring op 
de gemeenteraad. 

Indien we bezwaren hebben moeten we dit zo snel mogelijk laten weten. 

 Het is belangrijk dat er een keuze wordt gemaakt, zoniet beslist minister Vandeurzen eind juni 2018.

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
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ELZ Duffel, Berlaar, Nijlen, Ranst en Lier.  Eventueel 
aangevuld met Zandhoven. 

Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord tot ondertekenen van de engagementsverklaring t.b.v. het 
erkenningsdossier dat nog ingediend wordt.

Artikel 3
De gemeenteraad geeft het mandaat aan Sharon Servranckx om vanuit het gemeentebestuur het 
proces van de vorming van de eerstelijnszone Lier op te volgen.

Bijlagen
 brief HPO vzw.docx
 180125 verslag overleg.pdf
 20180125 aanzet_samenwerkingsverbanden.pdf
 ELZ aan de partners ELZ Lier 20180212.pdf
 ELZ aan de partners ELZ Lier 20180212.pdf

9 2018_GR_00015 Goederen en diensten aan externe - Wijk-werken - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
Op de Beleidsgroep wijk-werken van 22 december 2017 werd de ontwerpovereenkomst wijk-werken 
tussen IGEMO en gemeenten besproken. We kregen de tijd tot 15/1/2018 om nog eventuele 
opmerkingen/suggesties door te geven.

In bijlage vindt u de aangepaste versie, waarin alle opmerkingen verwerkt werden, evenals de 
bijlagen die bij deze overeenkomst horen.

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

Notulen
Dirk Aras vraagt de stemming ondanks het feit dat hij Wijkwerken een goed systeem vindt. 
Alleen neemt de huisleverancier dit er ook nog bij.

Burgemeester Walter Horemans merkt op dat de intercommunale gevraagd werd om deze rol 
te spelen. Er zijn nu eenmaal niet zoveel intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om 
dergelijke zaken te organiseren.

Dirk Aras repliceert dat alles intergemeentelijke samenwerking betreft. Er wordt een opdracht 
doorgeschoven naar de gemeente, dus naar de intergemeentelijke samenwerking. Er kunnen 
vragen gesteld worden over de schaalgrootte van de gemeente, maar het moet dan allemaal 
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erg lokaal georganiseerd worden, op het grondgebied van de gemeente zelf, maar toch zal de 
intercommunale dit regelen.

Wim Kelber is geen fan van het systeem. Berlaar-Nijlen had dit zelf intergemeentelijk kunnen 
blijven organiseren; ook dat zou vruchten afgeworpen hebben. Dan was er ook geen sprake 
geweest van een verhoging van het tarief. Het is intellectueel niet eerlijk dat de conceptnota 
niet alle mogelijkheden van het decreet schetst. Men heeft op een gegeven moment als het 
ware euthanasie gepleegd op de PWA-werking. Hierdoor is het aantal PWA-werknemers 
gedaald. Er is door PWA Berlaar-Nijlen heel hard gewerkt om veel mensen in het systeem te 
schuiven en toe te leiden naar een zinvolle tijdsbesteding en werkinzet. In die context is het 
tarief van 7,45 euro moeilijk verteerbaar. Hij wenst zich dan ook te onthouden.

Koen Kerremans staat evenmin te springen om alles naar intercommunales te schuiven. Hij 
sluit zich aan bij de kritiek die eerder geformuleerd werd. Het lijkt hier te gaan om veranderen 
om te veranderen. Dat is op verschillende gebieden bezig. Bovendien is er heel wat 
personeelsverloop bij Igemo de laatste jaren, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk 
hier en daar te wensen overlaat.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 7 onthouding(en): Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Igemo en onze gemeente goed zoals 
voorgesteld in bijlage. 

Bijlagen
 BIJLAGE 3 Bevestiging organisator VBH IGEMO Mechelen en omgeving.pdf
 BIJLAGE 4 samenwerkingsovereenkomst wijk-werken IGEMO-VDAB.pdf
 20171212  Samenwerkingsovereenkomst Wijk-werken IGEMO-gemeenten (003).pdf
 BIJLAGE 1 Communicatie naar het College van Burgemeester en Schepenen_17-aug.pdf
 BIJLAGE 2 Wijkwerken - voorstel IGEMO.pdf

Ruimte
Omgeving

10 2018_GR_00016 Goederen en diensten aan externe - Beslissing tot 
beheersoverdracht van inzameling aan huis en 
verwerking van gemengde plastics (roze zak) door 
IVAREM - toekenning
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Argumentatie
Door de plasticafval afzonderlijk op te halen verhoogt de selectief ingezamelde fractie, verhoogt de 
recyclage en verlaagt de hoeveelheid restafval.

De gemeentelijke bijdrage in het kader van deze overdracht wordt jaarlijks door de algemene 
vergadering van IVAREM vastgesteld, rekening houdende met het bijdrageplafond vastgesteld in de 
gecoördineerde statuten van IVAREM van 13 december 2013 en waarbij geen aanrekening van btw 
(21%) verplicht is.

Wetgeving
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en 
afvalstoffen, inzonderheid artikel 26, en latere wijzigingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van 
het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 12 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

artikel 4 van de statuten van de IVAREM

Notulen
Koen Kerremans vat samen dat het gaat om de inzameling van plastics. Via Ivarem is hij al 
jaren mee aan het nadenken over de problematiek van de PMD-zakken, omdat dat een 
moeilijk gegeven betreft en mensen blijven twijfelen over wat er wel en wat er niet in mag. 
Het systeem vereenvoudigen door alles bij elkaar te mogen voegen, is dus een goed initiatief. 
Er is een pilootproject geweest, waaraan Ivarem heeft meegewerkt. Maar nu blijkt dat Berlaar 
moet wachten tot 2021 om alles bij elkaar te voegen. Een en ander zou te maken hebben met 
infrastructuur die niet klaar zou zijn, maar zo lang wachten is onverantwoord. Hij vraagt om 
er vanuit het bestuur en vanuit de burgemeester op aan te dringen om dit te versnellen. Hij zal 
dit zelf ook in de raad van bestuur aankaarten.

Burgemeester Walter Horemans gaat akkoord.

Dirk Aras wijst op het gevaar van het bestaan van parallelle systemen, waardoor de 
verwarring nog groter wordt. Hij zal dit punt echter niet goedkeuren, omdat aan dit project 
een bedrag verbonden is, waar hij problemen mee heeft. De beruchte 54 euro wordt hierdoor 
bestendigd. Indien dit punt wordt goedgekeurd, hoort de transitie naar één zak voor plastics er 
absoluut bij. Er mag dus een tandje bijgestoken worden.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 1 stem(men) tegen: Dirk Aras
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- 6 onthouding(en): Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen Kerremans; 
Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
De gemeente zal met ingang van 21 februari 2018 haar beheersrechten met betrekking tot de 
opdracht ‘inzameling aan huis en verwerking van gemengde plastics’ aan IVAREM overdragen tot 25 
april 2021.

Artikel 2
Deze beslissing zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IVAREM.

11 2018_GR_00017 Beheer van patrimonium en openbaar domein - 
Beraadslaging inzake de gedeeltelijke wijziging van de 
breedte van Buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, 
Atlasgemeente Berlaar (Tussen N10 en Welvaartstraat), 
vaststelling van het bijhorende ontwerp van rooillijnplan 
en vaststelling van het voorlopig onteigeningsbesluit - 
aanvaarding
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
De “Buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar” (Hierna BW nr. 13 genoemd) bestaat 
in de huidige situatie uit de straten Hemelshoek en Welvaartstraat, de overgang tussen beide straten 
gebeurt op het kruispunt met de Brandestraat. De buurtweg verbindt de Aarschotsebaan en Berlaar 
Centrum (thv de Misstraat aan de vrije basisschool).

Hemelshoek&Welvaartstraat (BW nr. 13) is gecategoriseerd als lokale weg type III subtype B 
(=erftoegangsweg - landelijke weg en/of fietsweg). Hoewel een landelijke weg, kent Hemelshoek 
relatief veel ‘langsbebouwing’, met een uitgesproken landelijk of open karakter. De weg sluit 
noordwaarts aan op de kom van Berlaar. Langs de Hemelshoek liggen drie bushaltes, waarvan één al 
jaren niet gebruikt wordt. Verder speelt de weg geen rol voor het openbaar vervoer. Specifieke 
bepalingen voor erftoegangswegen in buitengebied melden dat de hoofdfunctie van de weg bestaat 
uit toegang geven tot de aanpalende percelen en het ontsluiten van het buitengebied voor (recreatief) 
fietsverkeer. Er wordt in dit kader ook vaak gesproken van “een landelijke weg” en/of “een fietsweg”.

Daarnaast is de voorliggende buurtweg aangeduid als een onderdeel van een BFF (bovenlokale 
functionele fietsroute) en zorgt voor de verbinding tussen de Aarschotsebaan (N10) en het centrum 
van Berlaar nabij de gemeentelijke basisschool. Vanuit het mobiliteitsplan wordt dan ook het belang 
onderstreept van deze route voor woon-schoolverkeer.

Het uitwerken van een BFF beoogt de volgende doelstellingen:

1. ·         Een verhoging van de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid voor de fietser en andere 
zwakke weggebruikers.
2. ·         Een beïnvloeding van het verplaatsingsgedrag per fiets (aanmoediging).
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3. ·         Een toename van het aantal woon-school- en woon-werk-verplaatsingen per fiets.
4. ·         Een betere verbinding van de verschillende dorpskernen per fiets.
5. ·         Een complementariteit tussen recreatieve en functionele fietsroute-netwerken.

De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn:

1. ·         Herstel van evenwicht tussen de verschillende categorieën van verkeersdeelnemers
2. ·         Aanpassing van de snelheid van gemotoriseerd verkeer waar nodig
3. ·         Bescherming van de zwakke weggebruiker
4. ·         Inpassen van de maatregelen in zijn ruimtelijke omgeving

Het huidige gebruik van het voorliggende segment van de buurtweg is echter ingevuld als “gewone” 
weg, waarbij de rijbaan bestaat uit een betonverharding met een breedte van 5,00m. In het segment 
tussen de N10 en de Welvaatstraat/Kruispunt met de Brandestraat bevinden zich langs weerzijde 
grachten en bermen, zodus is er in de huidige toestand van dit segment nog geen veilige 
fietsinfrastructuur aanwezig. Vanaf de Welvaartstraat, aan de pare huisnr. zijde, (voorbij het te 
wijzigen segment) ligt er in de noordelijke richting wel een fietspad waar fietsers op een veilige 
manier hun traject kunnen verderzetten.

Tussen 2013 en 2016 werden minstens 6 ongevallen gemeld waarbij in 2 gevallen een fietser 
betrokken was en lichamelijke schade werd vastgesteld. In de zijstraten werden nog eens 13 
ongevallen gemeld. 

Argumentatie
Gelet op de functie van BW nr. 13 als functionele lokale fietsroute, het beleid inzake de aanmoediging 
van fietsverkeer dat werd uitgeschreven in het goedgekeurde gemeentelijk mobiliteitsplan van 22 
december 2014 en de vaststelling dat fietsers vandaag deze route niet veilig kunnen gebruiken, wil de 
gemeente Berlaar een fietspad aanleggen langsheen BW nr. 13. 

De doelstelling mbt tot de verdere ontwikkeling van “BW nr. 13” is een volwaardig en veilig fietspad 
conform de richtlijnen van het “Vademecum Fietsvoorzieningen” te construeren vanuit de dorpskern 
tot aan de N10 (dwz over de hele lengte van de buurtweg) en hierbij zoveel mogelijk rekening 
trachtten te houden met de bestaande situatie in de Welvaartstraat. Op deze manier kan het te 
realiseren fietspad aansluiten op de bestaande fietsinfrastructuur in de welvaartstraat. 

In Hemelshoek geldt een snelheidsregime van 70km/h "buiten de bebouwde kom", ter hoogte van het 
kruispunt met de N10 (Aarschotsebaan) geldt een snelheidsregime van 50km/h. Op de grens met de 
Welvaartstraat gaat het regime over in 50km/h "buiten de bebouwde kom". Door middel van een 
verkeersstelling werd de verkeersintensiteit bepaald op 1668 personenautoequivalent per dag 
(pae/dag) waarvan 7-8% uit "zwaar" verkeer bestaat. Er werden bovendien ook piekwaardes van ca. 
90 gemotoriseerde voertuigen en ca. 35 fietser per uur waargenomen in beide richtingen. 
Snelheidsmetingen geven een beeld van de werkelijk gereden snelheid en komen tot een percentiel 
snelheid van v85 = 72km/h. 

Bij de afweging of de aanleg van fietspaden verantwoord is, wordt er klassiek rekening gehouden met 
de aanwezigheid van druk en/of snel gemotoriseerd verkeer. Dit gegeven is immers bepalend voor de 
omvang van het gevaar voor fietsers. De motiveringsnota bevat de nodige gegevens om deze 
afweging te maken: Recente verkeerstellingen geven een beeld van de drukte van het wegverkeer en 
van de gereden snelheid. De intensiteiten zijn 1668 pae als dagpiek tijdens de getelde periode en een 
V85 van 72 km/u. De vergelijking met de richtlijnen uit het vademecum fietsvoorzieningen leert dat bij 
deze intensiteiten en snelheid de aanleg van fietspaden altijd nodig is. 

Verder werd ook de afweging tussen enkel- en dubbelrichtingsfietspaden op correcte wijze gemaakt. 
Bij de enkelrichtingsfietspaden wordt geopteerd voor smalle tussenbermen tussen het nieuwe fietspad 
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en de (smalle) rijweg. Waardoor het ontwerp niet bepaald "future proof" is. Dat is bij het 
dubbelrichtingsfietspad wel het geval: bij de inplanting van de langsgracht tussen het fietspad en 
rijweg voorziet men immer -zeer terecht- een extra veiligheidsstrook t.o.v. de rijweg. Bovendien zijn 
voor een dubbelrichtingsfietspad minder innemingen nodig. Het belangrijkste argument als 
onderbouwing voor de keuze voor een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de pare huisnummers 
is de continuïteit met het deel binnen bebouwde kom (Welvaartstraat). 

De huidige breedte voorzien tussen de rooilijnen voor dit segment van BW nr. 13 volstaat niet voor de 
realisatie van het gekozen profiel. De gemeente besluit daarom na beraadslaging dat de breedte van 
de buurtweg gedeeltelijk dient gewijzigd te worden. 

De nieuwe rooilijnen in voorliggend dossier worden daarom voorlopig vastgesteld voor het hoofdtracé 
van de Hemelshoek, gaande van de Aarschotsebaan (N10) tot en met het kruispunt van de 
hemelshoek, brandestraat en de welvaartstraat. Er worden geen nieuwe rooilijnen bepaald in 
“zijarmen” van Hemelshoek. 

Voor de aanleg van het fietspad binnen de nieuwe rooilijnen is een onteigening noodzakelijk van de 
stroken van percelen die zich binnen de nieuwe rooilijnen zullen bevinden maar die op heden niet in 
eigendom zijn van de gemeente. In voorliggend dossier wordt daarom een voorlopig 
onteigeningsbesluit vastgesteld. 

De omschrijving van de onroerende goederen die dienen onteigend te worden ter realisatie van het 
project wordt opgenomen in de onteigeningstabel op het onteigeningsplan (voorwerp van de 
onteigening). Het onteigeningsplan wordt als bijlage toegevoegd aan dit besluit en maakt er integraal 
deel van uit. 

De onteigenende instantie is de gemeente Berlaar. De gemeente is op grond van artikel 6 Vlaams 
Onteigeningsdecreet bevoegd om tot onteigening over te gaan. 

Artikel 7 Vlaams Onteigeningsdecreet is de rechtsgrond voor deze onteigeningen. Er is geen specifieke 
rechtsgrond voorhanden om tot onteigening over te gaan in functie van de realisatie van een rooilijn 
van een gewijzigde buurtweg of ter realisatie van een fietspad. De gemeenten kunnen, indien geen 
specifieke rechtsgrond bestaat, op grond van artikel 7 Vlaams Onteigeningsdecreet tot onteigening 
overgaan in de gevallen waarin ze oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van 
de infrastructuur of het beleid inzake de gemeentelijke aangelegenheden. 

Huidige onteigeningen zijn noodzakelijk voor de uitwerking van zowel de (fiets)infrastructuur als het 
gemeentelijke beleid inzake mobiliteit. Uit de projectnota, die wordt toegevoegd als bijlage bij dit 
besluit en er integraal deel van uitmaakt, blijkt dat de gemeente verschillende alternatieven heeft 
overwogen voor de uitwerking van de fietsinfrastructuur langsheen BW nr. 13. Het gekozen profiel 
werd, onder meer, weerhouden omdat er slechts minimale innemingen nodig zijn. Toch kan dit profiel 
enkel gerealiseerd worden door middel van de onteigening van een strook langsheen BW nr. 13. De 
gemeente oordeelt daarom dat de voorgenomen onteigeningen noodzakelijk zijn voor de uitwerking 
van haar infrastructuur. Bovendien zijn de voorgenomen onteigeningen ook noodzakelijk voor het 
realiseren van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsplan bevestigt dat het aanleggen van 
fietspaden langs de bovenlokale functionele fietsroutes in functie van de verkeersveiligheid een 
doelstelling van de gemeente is (Mobiliteitsplan versie 22 december 2014, p. 31 e.v.). Het is niet 
mogelijk het fietspad aan te leggen zonder de voorgenomen onteigeningen. De gemeente oordeelt 
daarom dat de voorgenomen onteigeningen noodzakelijk zijn voor de uitwerking van haar 
gemeentelijk mobiliteitsbeleid.  

Het onteigeningsdoel van algemeen nut is het verhogen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van 
verkeersongevallen en het promoten van duurzame mobiliteit. Hemelshoek is onderdeel van een 
bovenlokale functionele fietsroute. Het gaat hier over een functioneel routenetwerk omdat het 
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betrekking heeft op de zgn. "functionele" verplaatsingen (werken, onderwijs volgen, winkelen...) en 
niet op het fietsen als ontspanning. Dit concept dient als toetsingskader voor de bestaande en 
geplande (wegen)infrastructuur. Op dit ogenblik beantwoordt de bestaande infrastructuur in het 
projectgebied echter nog niet aan de noodzakelijke comfort- en veiligheidsvereisten om te fietsen. 
Vanaf de Aarschotsebaan tot aan de Welvaartstraat is er immers geen enkele fietsinfrastructuur 
aanwezig. 

De aanleg van een fietspad is nodig om de verkeersveiligheid op deze route voor alle weggebruikers 
te verhogen en in het bijzonder voor de fietsers (zie motiveringsnota). Het aanleggen van fietspaden 
langs de bovenlokale functionele fietsroutes in functie van de verkeersveiligheid is een doelstelling van 
algemeen nut die de gemeente reeds heeft onderschreven in haar mobiliteitsplan (versie 22 december 
2014, p. 31 e.v.). Het mobiliteitsplan bevestigt bovendien dat het uitbouwen van fietsvoorzieningen 
tot doel heeft een duurzame mobiliteit te promoten. Het promoten van duurzame mobiliteit is 
eveneens een doelstelling van algemeen nut die door de voorgenomen onteigeningen wordt 
nagestreefd. 

De onteigeningen zijn nodig voor de aanleg van een fietspad ter verhoging van de verkeersveiligheid. 
Uit de gegevens opgenomen in de motiveringsnota blijkt duidelijk dat verkeersveiligheid, in het 
bijzonder de veiligheid van fietsers, problematisch is in het projectgebied. De aanleg van een fietspad, 
en dus de onteigeningen ter realisatie van dat fietspad, zijn noodzakelijk om verdere ongevallen te 
voorkomen. De realisatie van het onteigeningsdoel, het verhogen van de verkeersveiligheid, is dus 
noodzakelijk. 

De gemeente dient eigenaar te zijn van de onroerende goederen om er een fietspad op aan te leggen, 
de aanleg kan niet door minder ingrijpende maatregelen bereikt worden. Indien zou blijken dat met 
bepaalde eigenaars geen minnelijk akkoord zou bereikt kunnen worden over de eigendomsoverdracht, 
zullen de onroerende goederen die voorwerp uitmaken van het onteigeningsplan gerechtelijk moeten 
onteigend worden. De onteigening is noodzakelijk als middel. 

De aanleg van een fietspad wordt in het vademecum fietsvoorzieningen steeds noodzakelijk geacht 
voor straten waar de maximumsnelheid hoger ligt dan 50 km/uur, de projectnota toont verder aan 
waarom de aanleg van dit wegprofiel nodig is. Er werd gekozen voor een dubbelrichtingsfietspad om 
het aantal innemingen te beperken. De kant van de weg werd gekozen in functie van de aansluiting 
op het bestaand fietspad in de Welvaartstraat. Door dezelfde kant te kiezen wordt het aantal 
oversteken beperkt. Het dubbelrichtingsfietspad wordt 2,50 meter breed en zal door een tussenstrook 
van 1 meter gescheiden worden van de weg, dit zijn de minimale breedtes voor een 
dubbelrichtingsfietspad zoals bepaald in het vademecum fietsvoorzieningen 2014.

Het is onmogelijk het fietspad in een andere straat aan te leggen om de doelstelling te realiseren, 
zeker nu BW nr. 13 deel uitmaakt van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. De te onteigenen 
onroerende goederen die werden opgenomen in het onteigeningsplan zijn noodzakelijk het voorwerp 
van de onteigening.

Wetgeving
Wet op de buurtwegen van 10 april 1841;

Gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;

Onteigeningsuitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en al haar wijzigingen, artikels 27 en 28.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet, inzonderheid artikel 6, 1°.

Fasering
Administratieve Fase

Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt de beraadslaging over de wijziging van de 
buurtweg, het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan en het voorlopig onteigeningsbesluit met al haar 
bijlagen aan een openbaar onderzoek. Krachtens artikel 1§6 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek 
inzake buurtwegen worden het rooilijn- en het onteigeningsplan aan hetzelfde openbaar onderzoek 
onderworpen.

De gemeenteraad beraadslaagt conform de Wet op de buurtwegen van 10 april 1841 definitief binnen 
zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek over de wijziging van de buurtweg en stelt in 
voorkomend geval het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. De definitieve beraadslaging en, in 
voorkomend geval, het definitief vastgestelde rooilijnplan worden aan de deputatie bezorgd. De 
deputatie beslist binnen de 90 dagen na ontvangst van de beraadslaging van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen stelt conform het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 
februari 2017 desgevallend het definitief onteigeningsbesluit vast binnen een termijn van 90 dagen na 
het einde van het openbaar onderzoek.

Financiële informatie
Financiële informatie
Berlaar staat in voor de aanleg van een fietspad in Hemelshoek voor de heraanleg van de straat in 
samenwerking met rioleringswerken. / Ereloon Fietspad Hemelshoek

1419/004/002/002/009/0200 //

// 22498107 Ereloon Fietspad Hemelshoek

// 22020007 Onteigening Fietspad Hemelshoek

 

Notulen
Koen Kerremans heeft vastgesteld dat de plannen verfijnd zijn. Hij vraagt of de breedtes van 
het fietspad gegarandeerd zijn.

Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. De subsidies hangen ermee samen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
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De gemeenteraad stelt na beraadslaging het rooilijnplan tot gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 
13, gelegen te Berlaar, Atlasgemeente Berlaar voorlopig vast. Zoals te zien op de uittreksels uit de 
atlas der buurtwegen en op de rooilijn- en onteigeningsplannen met innemingstabel van landmeter 
Pieter Van Turnhout [LAN161698] io ARCADIS nv/sa dd. 27-10-2017 met als titel "Wijziging buurtweg 
Nr. 13 Hemelshoek in Berlaar in atlasgemeente Berlaar" Index/Rev 3 dd. 19-10-2017" blad 1 tot en 
met 5. In bijlage van dit besluit.

Artikel 2
De gemeenteraad stelt het voorlopig onteigeningsbesluit vast, inclusief de projectnota in bijlage van 
dit besluit, de motiveringsnota in bijlage van dit besluit en de onteigeningsplannen met 
innemingstabel van landmeter Pieter Van Turnhout [LAN161698] io ARCADIS nv/sa dd. 27-10-2017 
met als titel "Wijziging buurtweg Nr. 13 Hemelshoek in Berlaar in atlasgemeente Berlaar" Index/Rev 3 
dd. 19-10-2017" blad 1 tot en met 5, in bijlage van dit besluit.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast om gedurende dertig dagen een openbaar 
onderzoek, de commodo et incommodo, te organiseren over de wijziging van een gedeelte van de 
buurtweg nr. 13, gelegen te Berlaar, Atlasgemeente Berlaar, en de hieruit voortvloeiende wijziging 
van het rooilijnplan en het hieruit voortvloeiende voorlopig onteigeningsbesluit inclusief de bijlagen bij 
dit besluit.

Het openbaar onderzoek dient conform de bepalingen opgenomen in de Wet op de buurtwegen van

10 april 1841 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen te gebeuren.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt tevens belast met de samenstelling van het 
dossier en het zorgen voor de nodige bekendmakingen en het opstellen van een opmetingsplan en 
een schattingsverslag.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd minnelijke onderhandelingen, met het 
oog op de nodige grondinnames, met de te onteigenen personen of instanties aan te vangen conform 
de bepalingen opgenomen in het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Artikel 6
De gemeenteraad belast het college van burgemeester & schepenen met het bundelen en de pre- 
evaluatie van de, tijdens het openbaar onderzoek, ingediende bezwaren, standpunten en/of 
opmerkingen.

Artikel 7
Het gemeentebestuur gelast het college van burgemeester en schepenen, na sluiting van het 
conforme openbaar onderzoek, het dossier samen met eventuele ontvangen bezwaren, opnieuw aan 
de raad voor te leggen.
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Bijlagen
 15000521_atlas_v1-kad.pdf
 15000521_fotoreportage.pdf
 15000521_rooilijn_v1-i1.pdf
 15000521_rooilijn_v1-i2.pdf
 15000521_rooilijn_v1-i3.pdf
 15000521_rooilijn_v1-i4.pdf
 15000521_rooilijn_v1-i5.pdf
 Adressenlijst eigenaars getroffen percelen hemelshoek_Project Fietspad Hemelshoek_per 

straatzijde.pdf
 Fietspad Hemelshoek_Motiveringsnota.pdf
 Fietspad Hemelshoek_Projectnota.pdf

Financiën
Financiële dienst

21:01 - Pegie Pauwels betreedt de zitting

12 2018_GR_00023 Organisatie van agenda en besluitvorming - Visumplicht 
en vrijstellingen      - vaststelling
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het gemeentedecreeet voorziet dat voorgenomen financiële verbintenissen onderworpen zijn aan een 
voorafgaand visum van de financieel beheerder, vooraleer de beslissing kan worden aangegaan. De 
wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissing wordt onderzocht. De financieel 
beheerder staat in volle onafhankelijkheid in voor onder andere de voorafgaande krediet- en 
wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact. De 
gemeenteraad kan bepaalde verrichtingen van dagelijks bestuur uitsluiten van visumverplichting.

GR 21.12.2010 (punt 18)  voorzag vrijstelling van visum tot 7.500 euro. 

GR 02.07.2012 (punt 10) voorzag dat aanstellingen waarvan de duur niet meer bedraagt dan één jaar 
uitgesloten zijn van visumverplichting. Contracten van onbepaalde duur worden voor de toepassing 
van deze bepaling gelijkgesteld met een aanstelling van meer dan één jaar. Bij opeenvolgende 
contracten voor dezelfde functie moet de totale duur worden aangenomen voor de toepassing van 
deze bepaling.

Argumentatie
De wetgever heeft de maximale grens voor de aangenomen factuur opgetrokken. Het schepencollege 
stelt voor de grens voor de aangenomen factuur op 20.000 euro, exclusief btw te brengen. Hiermee 
samenhangend wordt voorgesteld de vrijstelling van visum ook op 20.000 euro excl. btw te leggen.

Wetgeving
 artikel 160 §1 gemeentedecreet
 artikel 94 gemeentedecreet
 artikel 160 §2, 3de lid gemeentedecreet
 artikel 19 M.B. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 

van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Notulen
Dirk Aras stelt vast dat telkens de decreetgever iets toelaat, het bestuur voor de volle pot gaat.

Schepen Stefaan Lambrechts ontkent dat: de grens kan zelfs worden opgetrokken tot 30.000 euro. 
Het voorstel schuift 20.000 euro naar voor. Het gaat in de praktijk om een tiental visumdossiers per 
jaar. Wanneer er nu een kost is van meer dan 7.500 euro, moet de financieel beheerder visum geven. 
Die grens wordt nu opgetrokken naar 20.000 euro als administratieve vereenvoudiging.

Dirk Aras haalt aan dat de gemeenteraad over het visum beslist. In deze raad zitten mandatarissen 
die achter alles moeten aanhollen en achteraf moeten vaststellen dat de regels nu eens wel en dan 
weer niet gevolgd worden, waardoor ze herleid worden tot een achternahollend controlemechanisme. 
Het is de taak van een financieel beheerder om de regelmatigheid en de wetmatigheid van dossiers 
vanaf een bepaald bedrag te controleren. Hij begrijpt niet dat dit bedrag zou worden opgetrokken, 
waardoor de visumplicht achterwege wordt gelaten. Als oppositieraadslid vindt hij het belangrijk dat 
dit gebeurt, omdat dat hem meer zekerheid verschaft over de controle. Anders is een raadslid 
verplicht om dat allemaal zelf na te kijken, aangezien de juridische zekerheid wegvalt. Als het maar 
om een tiental dossiers per jaar gaat, betekent het voor de administratie geen grote overlast.

Schepen Stefaan Lambrechts haalt aan dat het tot de taak van de gemeenteraad behoort om te 
sturen op de grote lijnen. Hier gaat het om facturen, om aankopen van concrete zaken. Het kan niet 
de taak van een gemeenteraad zijn om dat allemaal op te volgen. Er zijn belangrijker onderwerpen, 
zoals de kwartaalrapporteringen en het budget.

Dirk Aras maakt de bedenking dat een raadslid dan maar moet aannemen dat alles correct verloopt. 
Indien de wetmatigheid gecheckt is door de financieel beheerder, geeft dat een zekerheid, maar dat 
valt dus weg.

Wim Kelber vraagt om dit punt niet te stemmen. Indien de stemming toch zou doorgaan, zal hij 
digitale inzage vragen van alle bestelbonnen die de gemeente uitschrijft. Hoe het bestuur dit zal 
organiseren, is het probleem van het bestuur, maar indien het over 1.300 bestelbonnen per jaar gaat, 
zal er veel inscanwerk aan te pas komen. De keuze is aan het bestuur.

Koen Kerremans is verbaasd over het verschil tussen de twee bedragen: van 7.500 euro naar 20.000 
euro. Het vindt het jammer dat de taak van een financieel beheerder, die voor de raadsleden een 
vraagbaak kan zijn en kan fungeren als een filter, wordt teruggeschroefd. Het lijkt hem een 
ondergraving van het democratisch systeem. De gemeenteraad is nog altijd het hoogste orgaan, het 
controleorgaan, het beslissingsorgaan. Hierdoor worden bevoegdheden weggehaald. De gevolgen 
kunnen ook groot zijn; indien men spreekt over vijf dossiers van 20.000 euro, gaat het al om 100.000 
euro. Dat gaat zeer snel; wat zijn de gevolgen voor de budgettering? Dit is een heel andere manier 
van denken, waarmee Groen niet akkoord kan gaan. Het blijft een discussie tussen oppositie en 
meerderheid, waarbij de oppositie zich niet comfortabel voelt.

Schepen Stefaan Lambrechts reageert door te stellen dat door het optrekken van de grens zeker niet 
alle controle wegvalt. Vooraleer een dossier bij de financieel beheerder terecht komt, zijn er nog een 
aantal andere ambtenaren die controle uitvoeren. Precies om te vermijden dat er teveel dubbel werk 
gebeurt, worden dergelijke maatregelen naar voor geschoven. In de budgetcommissie en naar 
aanleiding van de kwartaalrapporteringen wordt er telkens heel veel informatie verstrekt. Het systeem 
is inderdaad gewijzigd tegenover vroeger: een budget bestond toen uit heel veel kleine postjes, die 
punt per punt konden worden opgevolgd. Het BBC-systeem heeft dit grondig gewijzigd en in de 
toekomst zullen er nog meer schema’s wegvallen. Maar het belang van dit punt wordt wat overdreven 
en zet zeker de gemeenteraad niet buiten spel.
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Koen Kerremans maakt een onderscheid tussen gewone controle van een dossier en een visum 
afleveren. Dat laatste impliceert verantwoordelijkheid opnemen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 11 stem(men) voor: Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
- 8 stem(men) tegen: Dirk Aras; Lies Ceulemans; Swa De Bakker; Leen Janssens; Wim Kelber; Koen 
Kerremans; Pegie Pauwels; Ronald Van Thienen

Besluit
Artikel 1
Alle categorieën van verrichtingen van dagelijks bestuur tot 20.000 euro excl. btw worden vrijgesteld 
van visumverplichting. Om te bepalen of een verrichting uitgesloten is van visumverplichting houdt de 
financieel beheerder rekening met de volledige looptijd van de verbintenis; indien de looptijd van de 
verbintenis niet expliciet is vastgelegd, wordt de waarde van de verbinternis berekend op basis van 
een looptijd van 4 kalenderjaren.

BIJKOMENDE DAGORDE

13 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Werken in de 
Smidstraat – stand van zaken.
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa

Toelichting:
In de gemeenteraad van januari 2018 informeerden we reeds naar de Smidstraat – tragedie.

Wat zijn de besluiten van  het cameraonderzoek  op 29/1/2018 van drinkwatermaatschappij 
Pidpa ?

In de krant Gazet van Antwerpen  d.d. woensdag  7/2/2018 konden we lezen dat de gemeente 
Berlaar  een dading heeft gesloten en dat er sprake was  van een gedeelde schuld.

Graag hadden we fotocopie van deze dading ontvangen en  vragen we ons af wat de extra kost 
voor de gemeente zal zijn ?

Dat de gemeente een dading afsluit kunnen we begrijpen omdat het ongenoegen van de 
bewoners en de marktkramers alleen maar toeneemt.

Toch blijven we achter met een wrange nasmaak. Tot nu ging er men van uit dat de schuld bij 
de aannemer lag en dit aan de gemeente Berlaar niets extra zou kosten (buiten het inzetten van 
het trammetje aan 240 euro per week). Nu komt men ineens aandraven met een extra kost …..

Welke lessen heeft de gemeente Berlaar getrokken uit deze historie?
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Antwoord
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat Pidpa het onderzoek inmiddels heeft afgerond, waarbij geen 
bijkomende beschadigingen aan de huisaansluitingen werden vastgesteld. In het midden van de baan 
werd nog een put gevonden, die buiten gebruik is en die zal worden gevuld om verzakkingen te 
vermijden.  De gemeente heeft hard gewerkt om een overeenkomst met de aannemer te sluiten. De 
problemen zijn ontstaan door een gedeelde schuld van studiebureau en aannemer, maar in een 
dading is het de bedoeling om tot een oplossing te komen en niet om een schuldige te zoeken. Dit om 
zo snel mogelijk te kunnen herbeginnen. Er is door het bestuur nooit beweerd dat er geen extra kost 
zou zijn. Om de juiste fundering te kiezen hebben we een beroep gedaan op de expertise van een 
studiebureau. Volgens de aannemer was die echter minimalistisch. Ook de deskundige heeft dit 
aangehaald, maar niet opgenomen in zijn verslag. Er zijn waarschijnlijk ook fouten in de uitvoering 
gebeurd: onvoldoende verdichting langs de smalle kant en teveel tegelijk uitgebroken aan de brede 
kant. Er werd nu voor een zwaardere fundering geopteerd, omdat we geen risico willen nemen. Dat is 
een uitgestelde bouwkost; indien deze fundering oorspronkelijk zou zijn voorzien, zou die kost er ook 
geweest zijn. De extra kost bedraagt 43.000 euro, exclusief BTW. Hiervoor wordt er twintig centimeter 
extra onderfundering met een geotextiel aangebracht onder een cementgebonden fundering in plaats 
van een ongebonden fundering. In deze kost is voor de helft van de oppervlakte ook voorzien om op 
twintig centimeter diepte de grond te verwijderen en te vervangen in het geval van rotte plekken. Dat 
is een vermoedelijke post die nauw zal worden opgevolgd en afgerekend. De lessen die de gemeente 
trekt uit deze historie omvatten het uitbreiden van de eigen expertise om niet volledig afhankelijk te 
zijn van een studiebureau. Daarnaast zullen we in de toekomst sneller zelf proberen te onderhandelen 
wanneer we met een ontwerper en een aannemer in een patstelling belanden. Hiervoor is normaal 
gezien de ontwerper aangesteld, maar deze rol werd door het studiebureau niet vervuld. Het bleek 
voor de ontwerper onmogelijk om te communiceren met de aannemer. Bovendien zullen we in 
toekomstige bestekken zwaardere sancties opnemen voor het niet volgen van werfvergaderingen en 
het niet aanstellen van een werfleider. Dat is hier misgelopen ondanks herhaaldelijk aankaarten. 
Tijdens het bespreken van de dading heeft de aannemer bevestigd dat hij de werken zelf dagelijks zal 
opvolgen.

Bijlagen
 2668_16.pdf
 2668_17.pdf

14 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: K.M.O. zone 
“De Hutten” bedrijventerrein.
BEHANDELD

Indiener(s):
Swa De Bakker, SamBa; Wim Kelber, SamBa

Toelichting:
Graag hadden we een stand van zaken gekregen van de schepen van R.O. en Stedenbouw.

Kan U een chronologisch overzicht geven van het dossier ?

Oorspronkelijk werd de definitieve goedkeuring van het RUP K.M.O.- zone De Hutten 
verwacht in de zomer van 2014. De Raad van State heeft het RUP K.M.O.- zone De Hutten 
vernietigd in 2016. In 2016 zei men dat dit voor 2 jaar vertraging zou zorgen.

Hoeveel extra kosten werden er al gemaakt door IGEMO bij de opmaak van het RUP K.M.O. 
– zone De Hutten door dat men dit plan al voor de derde maal heeft moeten aanpassen en 
indienen ?
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Zal IGEMO de extra kosten doorrekenen in de m² prijs aan de ondernemers ?

Hoeveel ondernemers staan er op de wachtlijst of kandidatenlijst ? Is deze lijst nog actueel ? 
Sommige kandidaten hebben al geopteerd voor een andere oplossing.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen schetst een chronologisch overzicht. Het eerste RUP dat destijds werd 
ingediend, werd goedgekeurd door de deputatie op 28 juli 2012, maar vernietigd door de Raad van 
State op 18 juni 2013. Een tweede RUP werd goedgekeurd door de deputatie op 18 juli 2014, maar 
opnieuw vernietigd door de Raad van State op 7 juli 2016. In 2017 werd een volledig nieuw ontwerp 
gemaakt, waarvan de voorbespreking volgende vrijdag op de plenaire vergadering in de provincie 
geagendeerd staat. Daarna begint de fase van het openbaar onderzoek in april, wat zestig dagen 
duurt. De adviezen uit deze fase worden begin juni gebundeld, waarna een Gecoro volgt. Indien er 
niet teveel bezwaren zijn, kan de definitieve vaststelling volgen in augustus, met de bedoeling om af 
te ronden in oktober. Over de extra kosten heeft Eddy Verstappen geen informatie gekregen. De 
dossierbehandelaar is immers in ziekteverlof en de back-up is in bevallingsverlof. Of deze extra kosten 
zullen worden doorgerekend, is nog niet besproken.

Wim Kelber is van oordeel dat de gemeente het signaal kan geven dat niet alle kosten doorgerekend 
kunnen worden in de vierkante meterprijs van de ondernemers.

Schepen Eddy Verstappen haalt nog aan dat op de achtergrond van het eerste ontwerp speelde dat 
de gemeente een vorm van return zou krijgen voor de verkoop van de gronden. Dat zou dan ten bate 
van de ondernemers gebruikt worden. Deze return zal nu wellicht minder groot zijn. Er zijn in totaal 
honderdtwintig ondernemers ingeschreven als geïnteresseerden. Zestien à zeventien daarvan zijn 
twijfelachtig, maar er blijven er dus nog een goede honderd over.

15 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: opmaak 
bouwcode Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
groen Berlaar vraagt al bijna twee jaar naar een bouwcode in onze gemeente via de 
GECORO, waar het dit idee lanceerde. Het heeft net iets te lang geduurd, maar we mogen niet 
ontevreden zijn met het bericht in de media, dat het gemeentebestuur de noodzaak ervan 
erkent en zich bereid verklaart om een visie te ontwikkelen en een code op te stellen. groen 
Berlaar vroeg een dergelijk begeleidend en richtinggevend document naar aanleiding van de 
bouwdrift van sommige projectontwikkelaars die her en der meergezinswonningen willen 
prangen tussen bestaande woonomgevingen enerzijds, en enkele grote uitzonderlijke 
projecten anderzijds. groen Berlaar stelde daarbij voor om de bestaande bouwcode van de 
gemeente Boechout als voorbeeld te nemen. De vraag blijft echter onder welke vorm de 
bouwcode van Berlaar zal vastgelegd worden. Wordt het consequent en relatief streng? of 
wordt het een maat voor niets? De normale gang van zaken zou het opstellen zijn van een 
RUP op basis van het RSP. We weten echter niet of dit de bedoeling is van het bestuur. 
Omdat we het opstellen van een goede code erg belangrijk vinden voor de toekomst van onze 
gemeente en haar inwoners, hebben wij volgende vragen:

wie wordt betrokken bij de opmaak?
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wie beslist over welk document het uiteindelijk wordt?

Welke uitgangspunten zullen aan de basis liggen van het document?

Voor welke projecten zal het document van toepassing zijn?

Wat is de rol van de GECORO in deze?

Wanneer komt deze laatste hierover samen?

met dank voor uw antwoord.

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het initiatief om een visie te ontwikkelen ontstaan is door de 
veelvuldige bouwaanvragen die op korte tijd binnenliepen. Het college heeft daarop beslist om de 
grote projectdossiers voor meergezinswoningen on hold te zetten om eerst een visie uit te werken. 
Dat is dus niet onder druk van Groen gebeurd. Het project wordt nu verder uitgewerkt met de 
bedoeling om de ‘on hold’-termijn zo kort mogelijk te houden. De eerste brainstorm staat gepland 
begin maart. De groep bestaat uit een afgevaardigde van een studiebureau architectuur en planning, 
een prof van de KULeuven, die de kwaliteit zal bewaken, een afgevaardigde van een studiebureau 
mobiliteit, een advocaat, die uitsluitend voor openbare besturen werkt en die de wettelijkheid zal 
controleren, onze stedenbouwkundig ambtenaar, ons afdelingshoofd Ruimte, onze milieuambtenaar, 
onze mobiliteitsambtenaar, de schepen Ruimtelijke Ordening en eventueel andere collegeleden en 
twee stedenbouwkundige ambtenaren uit naburige gemeenten. De rol van de Gecoro is adviserend; 
zij zal worden samengeroepen zodra er een voorontwerp van de tekst beschikbaar is. Er wordt niet 
toegewerkt naar een RUP of een bouwcode, omdat die veel te gedetailleerd zijn. Het resultaat zal, 
afhankelijk van de nog te voeren besprekingen, betrekking hebben op meergezinswoningen vanaf zes 
entiteiten. De aanvragen tot vijf woonentiteiten staan vandaag nog niet on hold.

Koen Kerremans vraagt in hoeverre de bevolking wordt betrokken.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat dat zeker de bedoeling is, maar dat dit nog moet worden 
ingepland.

Koen Kerremans wil weten of de oppositie ook welkom is.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de oppositie kan aansluiten wanneer de bevolking 
geraadpleegd wordt.

Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat de werkgroep een traject zal uitwerken en een 
projectleider zal aanstellen.

Wim Kelber vraagt welke hoogleraar deelneemt.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat het gaat om professor Jan Scheurs.

Wim Kelber wil weten welk budget hiervoor wordt uitgetrokken. De deelnemers zullen allicht vergoed 
moeten worden.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het gaat om een beperkte vergoeding.

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat een en ander afhankelijk is van het aantal gepresteerde uren.

Koen Kerremans vindt het jammer dat er van tevoren bepaalde pistes worden uitgesloten.
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Schepen Eddy Verstappen licht toe dat dit uit intern overleg is gebleken.

Koen Kerremans begrijpt dit niet. Een RUP is heel stringent en dus de beste manier om dingen vast te 
leggen. Een bouwcode is echter geen RUP en laat toe om ad hoc nog bepaalde besprekingen te 
voeren.

Schepen Eddy Verstappen blijft bij zijn mening dat er net zo goed een gewone 
gemeenteraadsbeslissing kan worden genomen, die een gegronde visie bevat en via duidelijke regels 
een houvast biedt.

Koen Kerremans gaat akkoord met deze aanpak. Het document moet echter een naam krijgen. Het 
mag geen maat voor niks worden. Hij polst nog eens naar de rol van de Gecoro.

Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de Gecoro advies zal geven over het voorontwerp.

16 Voorstel tot beslissing van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
Berlaar sluit zich aan bij de statiegeldalliantie (een collage en besluit)
AFGEKEURD

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 
- 4 stem(men) voor: Lies Ceulemans; Leen Janssens; Koen Kerremans; Ronald Van Thienen
- 11 stem(men) tegen:Willy Beullens; Nadine Boekaerts; Rita Deckers; Geert Fierens; Jan Hendrickx; 
Walter Horemans; Stefaan Lambrechts; Suzy Put; Eddy Verstappen; Silvain Vertommen; Maria 
Vervloet
-4 onthoudingen(en):Dirk Aras; Swa De Bakker; Wim Kelber; Pegie Pauwels

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

Toelichting:
Reeds 36 Vlaamse steden en gemeenten vragen de Vlaamse regering 
statiegeld in te voeren

De vraag aan de Vlaamse regering om dit jaar statiegeld in te voeren op blikjes en 
plastic flessen klinkt steeds luider. Reeds 36 Vlaamse steden steunen die vraag en sloten 
aan bij de Statiegeldalliantie, die tot 216 partners groeide. Ook energiecoöperatieve 
Ecopower, het Boomtown festival en de provincie Limburg sluiten zich aan bij de eis.

Zwerfafval leidt duidelijk tot grote ergernis. Flesjes en blikjes maken 40 procent uit van 
het volume zwerfafval. De strijd tegen zwerfvuil kost de Vlaamse gemeenten handenvol 
belastinggeld. Elk jaar 155 miljoen euro in Vlaanderen

In de provincie Antwerpen vragen de gemeenten Hove (8 151 inwoners), Zandhoven, 
Bonheiden, Laakdal, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Edegem en Zoersel (21 855 inwoners) 
om de invoering van statiegeld.

Op nauwelijks een maand steeg het aantal aangesloten Vlaamse gemeenten dus van 7 
naar 36.
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“Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder 
opruimkosten en betere recycling van waardevolle materialen. Daarom 
moet in Nederland en België statiegeld op alle plastic drankflessen en 
blikjes worden ingevoerd.”

Daarom leggen we volgend voorstel tot beslissing voor aan deze raad:

de gemeente Berlaar sluit zich aan bij de "statiegeldalliantie".

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Berlaar zich aansluit bij de driehonderd gemeenten die 
voorlopig niet meedoen, maar waarschijnlijk wel voorstander zijn om de problematiek aan te pakken. 
Berlaar alleen is te klein om de zaken te keren.  Het bestuur stelt voor om dit binnen de Ivarem-zone 
te bekijken en een gezamenlijk standpunt in te nemen. Een aantal ondernemers moeten zwaar 
investeren indien dit systeem wordt ingevoerd. De vraag stelt zich dan ook wie deze kosten zal 
dragen.

Koen Kerremans stelt dat het systeem reeds bestaat. Het heeft geen zin om deze trein te laten 
voorbijrijden. Nu betaalt elke burger de opruim van het zwerfvuil.

Leen Janssens geeft mee dat dit per burger meer dan 45 euro per jaar kost. Deze alliantie is slechts 
drie maanden bezig en er zijn reeds heel veel aangesloten gemeenten. Elke dag wordt dat rijtje 
langer. Dat is de manier om de Vlaamse regering onder druk te zetten om er eindelijk werk van te 
maken.

Koen Kerremans zegt dat bepaalde lobby’s de invoer van statiegeld tegenhouden, waardoor 
Vlaanderen niet mee is in het verhaal.

Burgemeester Walter Horemans blijft erbij dat het verhaal sterker wordt indien het gedragen wordt 
door een volledige regio.

Leen Janssens haalt aan dat de provincie Limburg de alliantie wel heeft ondertekend. Ook gemeenten 
als Hove, Bonheiden en Zandhoven zijn toegetreden.

Koen Kerremans is ervan overtuigd dat hoe langer hoe meer gemeenten zich zullen aansluiten.

Burgemeester betwijfelt de zin van de aansluiting van een gemeente als Berlaar zonder gedragen te 
zijn door een grotere regio.

Ronny Van Thienen antwoordt dat er niets gebeurt als elke gemeente op deze manier redeneert. 
Andere gemeenten steken wel hun nek uit, waarom Berlaar niet? Er is toch geen enkele negatieve 
bijklank aan verbonden?

Koen Kerremans vindt het jammer dat het bestuur zich niet beter geïnformeerd heeft. We doen er 
niets verkeerds mee. Alleen proberen de Vlaamse steden en gemeenten eindelijk een signaal te geven 
aan de overheid dat ze moet stoppen met te luisteren naar die lobby die moet leven van afval en dat 
Vlaanderen eindelijk moet doen wat er in de omgeving al geruime tijd gebeurt tot grote tevredenheid 
van iedereen. Dat warenhuizen investeringen moeten doen, is logisch. Nu betaalt iedereen mee voor 
de rommel; het kost ons miljoenen euro’s. We leven in een vuil land. Dat kan verholpen worden. Hij 
vraagt de stemming over dit punt.

Burgemeester Walter Horemans zal dit zeker en vast op de agenda van Ivarem zetten.
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Dirk Aras onthoudt zich. Op Vlaamse niveau wordt dit in de ijskast gestoken, omdat er vanuit 
bepaalde commerciële middens enorme bezwaren worden geuit, waarbij beweerd wordt dat de prijzen 
zullen verhogen, dat er zelfs nieuwe afvalstromen gecreëerd zouden moeten worden, … Dezelfde 
groep die dit wil tegenhouden, wil inzetten op sensibilisering, maar Dirk Aras gelooft hier niet meer in. 
Ook sanctioneren blijkt niet te werken, gezien het heel beperkt aantal GAS-boetes dat uitgeschreven 
wordt voor sluikstorten of zwerfvuil. Uit een studie van Ovam blijkt dat het bijeenvegen van zwerfafval 
voor alle gemeenten samen jaarlijks 109 miljoen euro kost. De vraag die dan gesteld moet worden, is 
waaraan dit bedrag besteed moet worden: aan opruimen of aan een systeem dat opruimen overbodig 
maakt. Hij is niet afkerig van het principe van statiegeld; er moet iets gebeuren. Bovendien is er de 
nuchtere vaststelling dat zaken waarop nu al statiegeld geïnd wordt, zoals bijvoorbeeld bierbakken, 
teruggebracht worden. Hij heeft echter vraagtekens bij de (Nederlandse) organisatie achter de 
alliantie.

Leen Janssens licht toe dat het om een koepel van verschillende natuurverenigingen gaat, zowel 
Nederlandse als Vlaamse. Er zijn ook aangesloten bedrijven, organisaties en gemeenten.

17 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Verbod stilstaan en parkeren 
Stationsstraat Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Pegie Pauwels, CD&V

Toelichting:
Aan de twee zijden van de straat is er een verbod om stil te staan en te parkeren ingevoerd in 
de Stationsstraat van het ronde punt tot het kruispunt owv werken aan de Liersesteenweg. 
Waarom wordt dit gedaan? Waarom niet enkel een verbod aan één zijde. Er bevinden zich 
twee kappers, een frituur en aan het ronde punt ook een bakker in deze straat. Waar moet men 
parkeren als men deze wil bereiken? Hoe lang zullen dit parkeerverbod en de werken nog 
duren? Moest heel het stuk van de Liersesteenweg afgesloten worden of kon er ook niet een 
systeem gehanteerd worden met lichten waarbij er één rijstrook beschikbaar bleef?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de Stationsstraat momenteel verboden is voor verkeer dat 
zwaarder is dan 3,5 ton. Deze maatregel werd ingevoerd wegens de beperkte rijbaanbreedte ter 
bescherming van de fietsers. Gelet op de werken op de Liersesteenweg, gelegen op de route voor 
vrachtverkeer, moest er een omleiding voorzien worden via de Stationsstraat en een klein stukje van 
de Kapellebaan. Rekening houdend met de beperkte baanbreedte tussen parkeerstroken en het 
gemengd verkeer, werd er beslist om een parkeerverbod in te voeren. Zo kunnen fietsers rechts op de 
baan rijden en kan het zwaar verkeer veilig uitwijken bij tegenliggers. Deze maatregel komt de 
veiligheid van alle weggebruikers ten goede. Een parkeerverbod aan één zijde maakt dat er aan de 
andere kant onvoldoende ruimte blijft voor fietsers. Er liepen vragen binnen van handelszaken om 
over korte afstand toch kortparkeren toe te staan, maar zowel de politie als de mobiliteitsambtenaar 
hebben deze aanvragen negatief geadviseerd vanwege de verkeersveiligheid.

Ronny Van Thienen vraagt waarom er nu wel een bordje ‘uitgezonderd voor levering’ staat.

Schepen Jan Hendrickx zal dit laten nakijken.

Pegie Pauwels wil weten hoe lang het parkeerverbod nog zal duren.
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Schepen Jan Hendrickx licht toe dat ervoor geopteerd werd om de duurtijd van de werken zo kort 
mogelijk te houden. Normaal moet alles klaar zijn op 9 maart en misschien kan dat zelfs iets eerder 
worden.

Wim Kelber zegt dat dit dan nog veertien dagen in beslag neemt. Er zijn al niet veel zelfstandigen en 
mensen rijden snel verder wanneer ze niet kunnen parkeren, waardoor er klandizie verloren gaat. Hij 
pleit ervoor om het parkeerverbod toch te herbekijken.

Schepen Jan Hendrickx geeft aan dat dat niet mogelijk is.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat het gevraagde advies hierin opgevolgd wordt.

Ronny Van Thienen merkt op dat de omleidingsborden van de Legrellestraat er ook nog staan. Deze 
geven Kessel aan. Als mensen van het station komen en richting Kessel moeten, worden ze de 
Liersesteenweg opgestuurd, maar die is afgesloten.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er in dat geval rond het rond punt gereden moet worden om zo 
de Stationsstraat in te rijden.

Wim Kelber haalt aan dat vragen van handelaars wel wijzen op het feit dat ze hun klandizie voelen 
afnemen.

Schepen Jan Hendrickx verklaart dat alle handelaars te woord werden gestaan en dat de parking van 
de Aldi beschikbaar is.

18 Mondelinge vraag van raadslid Pegie Pauwels: Bevraging  "Waaraan moet 
Berlaar de komende jaren extra aandacht besteden?"
BEHANDELD

Indiener(s):
Pegie Pauwels, CD&V

Toelichting:
Tot hoelang kan de online bevraging ingevuld worden? Er staat op de website dat de 
resultaten zullen verwerkt worden samen met de resultaten van de burgerbabbel. Werd er niet 
op een eerdere gemeenteraad vermeld dat de resultaten van deze burgerbabbel gebruikt 
werden voor de 5-daagse "beleidsdagen"? Betekent dit nu dat de verwerking van de resultaten 
van de burgerbabbel nog niet gebeurd is? Wat gebeurt er nu nog met de resultaten van deze 
online bevraging? Ze zullen alleszins niet gebruikt worden als basis voor de "beleidsdagen", 
want die hebben al plaats gevonden. Moet een bevraging ook niet de anonimiteit van de 
respondenten garanderen? Op het einde wordt er echter gevraagd om eventueel een mailadres 
in te vullen. 

Antwoord
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat respondenten van de online bevraging niet verplicht zijn 
om hun e-mailadres in te vullen; het kan ook perfect anoniem. De mailadressen worden gebruikt om 
het gemeentelijke e-zine te verspreiden. Zoals vorige raad ook al geschetst, verplicht de wetgever de 
opmaak van een omgevingsanalyse. Deze taak zit bij de secretaris en haar team en omvat een interne 
en een externe procedure. De eerste omvatte de studiedagen in het Aldhem hotel in oktober 2017, 
zoals vorige keer toegelicht; de tweede bestond  uit de burgerbabbel in december 2017 en loopt nu 
nog verder in de vorm van de burgerenquête. Het is dus niet zo dat de resultaten van de 
burgerbabbel gebruikt zouden zijn voor de sessies in het Aldhem. De online bevraging is beschikbaar 
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tot eind februari  en kent voorlopig al ruim honderd respondenten. Al deze elementen dienen om de 
omgevingsanalyse te stofferen. Daarnaast zal de administratie een inspiratienota opmaken, waarin ze 
een aantal bekommernissen meegeeft. De timing die vooropgesteld is, is april. Dat moet iedereen 
toelaten om in de aanloop naar de verkiezingen op een grondige manier kennis te nemen van de 
omgevingsanalyse en de inspiratienota. Het volgende bestuur kan daarna ook een beleidsnota 
opmaken op basis van deze documenten.

Pegie Pauwels vindt het een gemiste kans dat er aan de burger wordt gevraagd wat de sterktes en de 
zwaktes zijn, maar dat deze gegevens niet mee genomen zijn in de interne analyse. Wanneer er 
bovendien iets op de website wordt gelanceerd, is het aangewezen om ook de termijn te vermelden. 
De kwestie van anonimiteit is daarnaast niet duidelijk voor mensen.

Wim Kelber polst naar de interne bevraging die gehouden werd onder het personeel in aanloop van de 
Balderconferentie. Hij wil weten hoeveel mensen hieraan deelgenomen hebben.

Schepen Stefaan Lambrechts zal dit navragen. Ook dit aspect is vorige keer ter sprake gekomen, toen 
gedebatteerd werd over de kostprijs van de eerste dag, waar een methodiek werd aangeleerd.

 

19 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Interpellatie
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Waar is de mogelijkheid om via het elektronische systeem (dat geen grond heeft in het 
huishoudelijk reglement) een interpellatie in te dienen naar toe ?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans licht toe dat Groen nog een interpellatie heeft kunnen indienen door 
een fout in het softwareprogramma. Het sjabloon werd inmiddels op ‘verborgen’ gezet, maar Groen 
had het eerder al aangeduid als ‘favoriet’, waardoor het nog gebruikt kon worden. Dat is inmiddels 
opgelost. Interpellatie staat echter niet in het gemeentedecreet; er zijn wel schriftelijke en mondelinge 
vragen mogelijk.

Dirk Aras geeft aan dat deze discussie ook gevoerd werd tijdens de vorige legislatuur naar aanleiding 
van de goedkeuring van het huishoudelijk reglement. Er werd toen geweigerd om de term op te 
nemen in het huishoudelijk reglement, maar tegelijk gegarandeerd dat de interpellatie zou blijven 
bestaan.

Burgemeester Walter Horemans vraagt wat het verschil is tussen een interpellatie en een mondelinge 
vraag.

Dirk Aras antwoordt dat een interpellatie aangeeft dat er debat wordt verwacht met meestal ook een 
intermezzo van de andere partijen. Een mondelinge vraag leidt tot een gewoon antwoord.

Burgemeester Walter Horemans ziet het probleem niet. Een debat voeren kan eveneens naar 
aanleiding van een mondelinge vraag.

Dirk Aras wijst erop dat het huishoudelijk reglement deze debatten via mondelinge vragen perfect kan 
afblokken. Er bestaan voorbeelden genoeg daarvan. Als er geen voorstel van beslissing is ingediend, 
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worden deze vragen zelfs niet behandeld tijdens de gemeenteraad en komen ze niet in het verslag 
terecht. De bedoeling van een interpellatie is net dat ze opgenomen wordt in het verslag.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dit niet de werkwijze is in Berlaar. Mondelinge vragen 
kunnen ook leiden tot een debat.

Koen Kerremans pleit ervoor om het verschil te behouden tussen mondelinge vragen, die tot vlak voor 
de raad kunnen worden gesteld en waarop gewoon een antwoord wordt gegeven, en een agendapunt 
dat een raadslid wil toevoegen aan de raad. Nu wordt dat één kluwen.

Burgemeester Walter Horemans herhaalt dat indien mondelinge vragen in Berlaar aanleiding geven tot 
een debat, dat debat ook gevoerd wordt. Dat is al meer dan tien jaar de gewoonte. Dat kan ook 
opgenomen worden in het reglement.

Dirk Aras tilt zwaar aan het feit dat een raadslid het onderscheid niet meer kan maken tussen een 
gewone mondelinge vraag en een interpellatie, die verder gaat.

Koen Kerremans vult aan dat er ook nog de mogelijkheid bestaat om een voorstel van beslissing in te 
dienen. Waarom dan geen categorie ‘extra agendapunt aan de raad’ of iets dergelijks? De titels 
zeggen niet wat ze betekenen.

Burgemeester Walter Horemans sluit het debat.

20 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Organisatie van de Berlaarse 
openbare markt: bloedt de markt stilaan dood ?
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Op woensdag 31 januari rees er op de Berlaarse openbare markt een conflict tussen de 
marktverantwoordelijken en een marktkramer. Het initiatief dat deze marktkramer had 
genomen om zijn geïsoleerde plaats te verlaten en een andere, open plek in te nemen, moest 
volgens de marktverantwoordelijken blijkbaar worden beslecht met een politietussenkomst en 
een manu militari sluiten van het betrokken marktkraam. 

Uit getuigenverslag moet ik besluiten dat deze ‘ingreep’ op weinig sympathie kon rekenen 
van de omstaanders, maar ook niet van de andere marktkramers. De demarche van de 
marktkramer zou immers eigenlijk te wijten zijn aan de zichtbare terugloop van de markt. De 
manier waarop de Berlaarse markt momenteel wordt georganiseerd, doet marktkramers 
afhaken. 

Het gemeentebestuur mag dan wel ‘Valentijnsdag’ omdopen tot ‘Dag van de Marktbezoeker’ 
en aankondigen dat de Berlaarse markt op 14 februari wordt opgevrolijkt met animatie en een 
trammetje, het kan niet worden ontkend dat de opgebroken Smidstraat en het splitsen van de 
markt geen troef is. 

Graag had ik vernomen: 

-        Hoeveel marktkramen er waren ingeschreven op 1 januari 2017 en hoeveel op 1 januari 
2018 ?
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-        Of, en zo ja hoeveel, marktkramers sinds 1 januari 2018 hebben opgezegd ?

-        Waarom het niet mogelijk zou zijn de openbare markt te hergroeperen in plaats van de 
huidige twee delen te verbinden met een trammetje ?

-        Welke vlotte regeling wordt gehanteerd, sinds de Smidstraat open ligt, om 
marktkramers zo comfortabel mogelijk te plaatsen en hen zo veel mogelijk passanten te 
garanderen ?

-        Welke initiatieven het gemeentebestuur heeft genomen om een teruglopend 
marktbezoek als gevolg van de huidige manke marktorganisatie zo veel mogelijk te 
voorkomen ? Laat het trammetje maar buiten beschouwing.

Antwoord
Schepen Suzy Put licht toe dat er begin 2017 54 vaste marktkramers waren. In kwartaal 1 zijn er 3 
nieuwe bijgekomen en heeft er eentje opgezegd; in kwartaal 2 zijn er 5 nieuwe bijgekomen en is er 1 
gestopt; in kwartaal 3 is er 1 nieuwe bijgekomen en zijn er 4 gestopt; in kwartaal 4 zijn er geen 
nieuwe bijgekomen en zijn er 4 gestopt. In kwartalen 3 en 4 was er dus minder instroom, wat 
waarschijnlijk met de situatie in de Smidstraat te maken heeft, maar eveneens te wijten is aan het 
tijdstip in het jaar. Begin 2018 waren er 53 vaste marktkramers, dus slechts een verschil van 1 ten 
opzichte van vorig jaar.

Dirk Aras merkt op dat er wel een verloop van marktkramers blijkt te zijn.

Schepen Suzy Put gaat verder over het hergroeperen van de markt tijdens de werken in de 
Smidstraat. Die denkpiste is uitgebreid onderzocht en besproken. Er werd advies ingewonnen bij de 
korpschef en er moest ook rekening gehouden worden met de elektriciteitsvoorzieningen en de impact 
op de mobiliteit. Het samenhouden van de markt bleek praktisch onmogelijk, omdat er nergens plaats 
is om alle kramen te zetten, noch op de markt, noch op het Walter Luytenplein. Bovendien heerste er 
een grote onwil bij de marktkramers om van plaats te verschuiven in beide richtingen. Een volledige 
verplaatsing naar het Walter Luytenplein zou ook erg nadelig zijn voor de horeca. Het marktplein zelf 
is te klein, zelfs met de parking erbij. Er zou dan ook uitgeweken moeten worden naar de Itegembaan 
en naar de Schoolstraat. Dat de werken in de Smidstraat zo lang zouden aanslepen, was niet te 
voorzien. De marktkramers nu nog verplaatsen, is een onbegonnen zaak. Vanaf de eerste dag van de 
verplaatsing naar het Walter Luytenplein hebben de marktkramers daar een vaste plaats toegewezen 
gekregen in chronologie van aankomst. Er werd toen duidelijk schriftelijk gecommuniceerd dat het de 
bedoeling was om tijdens de duur van de werken deze plaatsen te behouden, dit met akkoord van de 
meeste marktkramers. Enkele kramen in de J.B. Houbenstraat hadden hiermee wat problemen. Het 
betrof inderdaad een iets minder comfortabele plaats, maar aan het einde van het straatje stond een 
kraam met dagelijkse goederen, dat heel wat marktbezoekers lokte. Alles liep goed tot eind 
december, toen er wegens het slechte weer en vakantieperiode een aantal vaste plaatsen 
openstonden op het Walter Luytenplein. Dit gebeurde zonder voorafgaande verwittiging, wat voor de 
markt nefaste gevolgen had. Op 11 januari werd de marktcommissie samengeroepen voor overleg en 
werd er beslist dat de vaste marktkramers uit de J.B. Houbenstraat de opengekomen plaatsen mits 
onderling akkoord mochten invullen. Dit na acht uur ’s morgens, zodat de marktleiding zicht had op 
het aantal kramen en de beschikbare meters. Nadien kregen de losse marktkramers een plaats 
toebedeeld. Het bestuur heeft steeds een duidelijke communicatie gevoerd naar de marktkramers toe; 
in totaal werden er vijf brieven uitgestuurd. Bij een veranderde situatie werd er telkens een nota 
gepubliceerd in de gemeentelijke nieuwsbrief en op de facebookpagina. Er zijn daarnaast veel 
overlegmomenten georganiseerd, zowel formeel als informeel. Op woensdagochtend om half zeven 
zijn er telkens één of twee marktleiders aanwezig, evenals één of meerdere technici  en regelmatig 
een vertegenwoordiger van de marktcommissie  en de schepen van lokale economie. Er wordt een 
consequent beleid gevoerd met alle gevolgen van dien. Eén bepaald kraam had een vaste stek op het 
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Walter Luytenplein toebedeeld gekregen vanuit de marktcommissie vanwege een tijdelijk 
opengevallen plaats. Hij mocht onder geen enkel beding voor 12 uur wegrijden van de markt conform 
het marktreglement. Hij is dat echter halsstarrig blijven doen, wat ook onder de marktkramers de 
nodige wrevel veroorzaakte. Het bestuur heeft nu ook een korting voorzien van 50 procent op het 
staangeld van het tweede kwartaal voor alle vaste marktkramers ter compensatie van eventueel 
geleden verlies. Elke woensdag dagen er nog behoorlijk veel marktkramers op. De marktleiding 
probeert wekelijks alles in goede banen te leiden, waarbij er wordt gestreefd naar de best mogelijke 
oplossing voor iedereen.

Dirk Aras is van oordeel dat een gemeentebestuur zich in zulke omstandigheden zeer soepel moet 
opstellen. Een strikt marktreglement is prima wanneer er een goede marktplaats voorhanden is. Maar 
wanneer dat wegvalt en dat blijkt extreem lang te duren, is een soepele opstelling noodzakelijk. 
Indien een dispuut niet opgelost kan worden dan door de politie erbij te halen …

Schepen Suzy Put repliceert dat het dispuut wel uitgeklaard is geraakt. Wellicht had de marktkramer 
in kwestie al om 7 uur ’s ochtends teruggestuurd moeten worden. Eigenlijk zijn we daarin te soepel 
geweest. Bovendien hebben we zijn ongepaste uitingen allemaal laten passeren zonder te reageren. 
Het ging om een werknemer in dat kraam, niet de werkgever zelf en die laatste bleek niet op de 
hoogte te zijn van de afspraken in Berlaar. Er moest hier ingegrepen worden.

Dirk Aras wil nog weten of schepen Suzy Put mee chocolaatjes heeft uitgedeeld.

Schepen Suzy Put antwoordt dat de chocolaatjes beschikbaar waren voor de marktbezoekers om mee 
te nemen. Ze heeft er wellicht ook een aantal uitgedeeld.

Dirk Aras wijst op de taalwetgeving die niet gerespecteerd werd. Het bestuur moet ook bij dergelijke 
kleine acties in het Nederlands communiceren.

Wim Kelber refereert naar vroeger, toen alle kramen op de markt stonden.

Schepen Suzy Put antwoordt dat er vroeger niet dergelijke verkeersader door Berlaar liep. Dat is nu 
niet meer mogelijk.

21 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Dotatie gemeente Berlaar aan de 
politiezone Berlaar-Nijlen: besteding in het kader van de dienstverlening aan 
de inwoners van Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang

Toelichting:
Het politiecommissariaat te Berlaar heeft beperkte openingsuren. Tijdens de sluitingsuren en 
op zaterdag kunnen de inwoners van Berlaar terecht in het hoofdcommissariaat te Nijlen. Dat 
vergt een verplaatsing, maar behoudt de dienstverlening binnen de politiezone. 

Op zondagen en feestdagen dienen te inwoners van Berlaar zich te richten tot de 
commissariaten van ofwel Lier ofwel Heist-op-den-Berg. De dienstverlening ligt dan buiten 
de politiezone Berlaar-Nijlen. 
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Allicht wordt de dienstverlening buiten de politiezone Berlaar-Nijlen geregeld met een 
overeenkomst tussen de verscheidene politiezones. Allicht geldt dat ook voor de financiële 
compensatie daarvan. 

Het toekennen van een Berlaarse dotatie aan de politiezone Berlaar-Nijlen is een bevoegdheid 
van de gemeenteraad van Berlaar. Het opereren van politie op het grondgebied van Berlaar is 
een zaak van veiligheidsbeleid. 

Graag had ik dus vernomen: 

-        Voor welke dienstverlening onze inwoners op zon- en feestdagen terecht kunnen bij de 
lokale politie Lier of Heist-op-den-Berg ?

-        In welke mate dat gebeurt ?

-        Hebben de lokale politie Lier of Heist-op-den-Berg tijdens de zon- en feestdagen een 
vaste taak in/voor de gemeente Berlaar ?

-        Welke politie op zon- en feestdagen dringende politiehulp verleent aan de inwoners van 
Berlaar ?

-        Op welke politie de burgemeester beroep doet in geval van calamiteiten tijdens zon- en 
feestdagen ?

-        Hoeveel van de jaarlijkse Berlaarse dotatie doorstroomt naar de lokale politie Lier of 
Heist-op-den-Berg in het kader van die dienstverlening aan de inwoners van Berlaar ?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans geeft mee dat de kostprijs nul euro bedraagt. De dienstverlening 
wordt aangeboden als een vriendendienst in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. Zo is er 
bijvoorbeeld ook een samenwerking met Lier omtrent videoverhoor. Ook de gemengde ploegen met 
Heist-op-den-Berg kosten ons niets. In het weekend mag men bij dringende gevallen steeds bellen en 
komt de politie ter plaatse. Voor niet-dringende gevallen wordt er naar de werkweek verwezen. Dat 
heeft te maken met capaciteit. Indien in onze kleine zone een post bemand moet worden in het 
weekend, moet dat minimaal met twee personen gebeuren die niet op de baan zijn. Er worden in de 
praktijk weinig aangiften vanuit Berlaar gedaan in Lier of in Heist-op-den-Berg tijdens het weekend. 
Voor hen betekent dat dus geen overlast. Indien men echt hulp ter plaatse nodig heeft, komt de 
combi langs. De lokale politie Berlaar-Nijlen is altijd op de baan, ook tijdens het weekend. Zij worden 
aangestuurd door de alarmcentrale van Cicant. Dat werkt erg goed in de praktijk. Als burgemeester 
kan Walter Horemans steeds rechtstreeks contact opnemen met de korpschef, die dan zelf zijn 
ploegen aanstuurt bij bepaalde problemen of calamiteiten.

22 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Onderhoud geasfalteerde 
‘landwegen’: wie ?
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams Belang
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Toelichting:
Wegen moeten onderhouden worden door de eigenaar/wegbeheerder. Is het een private weg, 
dan staat de private eigenaar daar voor in. Is het een gemeenteweg, dan staat de gemeente 
daar voor in. Dat is duidelijk. 

In Berlaar niet altijd … 

In 1981, zo werd mij getuigd, heeft de gemeente Berlaar heel wat wegen en weggetjes 
geasfalteerd. Nu, meer dan 35 jaar later, vertoont dat asfalt uiteraard nogal wat gebreken 
(zoals putten). Aanwonenden gaan er van uit dat al die geasfalteerde wegen een openbaar 
karakter hebben gekregen en dat dus de gemeente moet instaan voor eventuele herstellingen. 

Nu te horen krijgen dat men (of een buur) moet zorgen voor de herstelling, stuit op ongeloof. 
Ofwel moet er opnieuw geasfalteerd worden ofwel moet de weg terug in onverharde staat 
worden gebracht. Elk van die opties kost aardig wat. 

Waarbij een eerste vraag opduikt: kan/mag een private eigenaar van een toen geasfalteerde 
weg er opnieuw een aarden weg van maken ? Of rust er op de eigenaar van de weg de 
verplichting de weg in de ‘nieuwe’ staat te houden ? 

Bijkomende vragen: 

-        Onderhoudt de gemeente zulke wegen wanneer dat wordt gevraagd of doet de gemeente 
dat niet ?

-        Bestaat er (nog) een overzicht van welke wegen begin jaren ’80 van vorige eeuw 
werden geasfalteerd en welke daarvan private wegen zijn ?

-        Of bestaat er een sluitende inventaris van gemeentewegen waaruit kan afgeleid worden 
dat een bepaalde (land)weg een private weg is ?

-        Of kan de gemeente op eenvoudige vraag schriftelijk uitsluitsel geven over het statuut 
van een geasfalteerde weg ?

-        Welk beleid hanteert het gemeentebestuur omtrent de destijds geasfalteerde wegen ?

-        Welk beleid hanteert het gemeentebestuur nu omtrent het verharden van landwegen, 
trage wegen, en soortgelijke.

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx geeft aan dat dit geen eenvoudige vraag is. De gemeente onderhoudt deze 
wegen wanneer het door burgers gevraagd wordt. Er bestaat een overzicht van alle wegen, echter 
geen specifieke lijst van de weggetjes die in de jaren ’80 geasfalteerd zijn. In dit overzicht staat niet 
het statuut van elke straat opgenomen. Het is zeer arbeidsintensief om op te zoeken welke wegen in 
welk jaar exact zijn geasfalteerd; het is nog moeilijker om op te zoeken vanaf wanneer de wegen een 
openbaar karakter krijgen. Vooral in het kader van grote projecten wordt er hierover juridisch advies 
ingewonnen, bijvoorbeeld de Heideroosstraat en de Ballaarweg. Om het statuut te bepalen, moet er 
opgezocht worden van wanneer  de aanleg van de weg, nutsleidingen, openbaar gebruik en dergelijke 
dateert. De gemeente kan niet gemakkelijk uitsluitsel geven over het statuut van de weg. Een 
dertigjarig onafgebroken voortdurend gebruik kan worden aangetoond door getuigenverklaringen, pv 
of notulen van een buurtverslag van de politie, het bewijs van onderhoud door de gemeente, het 
plaatsen van verkeerstekens door de gemeente, het voorzien van nutsvoorzieningen door de 
gemeente, het plaatsen van een straatnaambord en dergelijke. Men zou kunnen veronderstellen dat 
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iedereen tevreden is wanneer de gemeente een weg wil herstellen of vernieuwen, maar bijvoorbeeld 
bij de heraanleg van de Pastorijstraat, kerkomgeving en Ballaarweg krijgt de gemeente soms reacties 
van bewoners die ervan uitgaan dat de wegenis hun eigendom is die ze niet heraangelegd willen zien. 
Momenteel krijgen de hoofdwegen en de fiets- en voetpaden prioriteit. In 2013 werd een masterplan 
wegen opgemaakt. Dat is intussen uiteraard gedateerd, maar het dient nog steeds als basis voor het 
bepalen van de jaarlijkse prioriteiten. Indien er zich in de kleine landbouwwegen herhaaldelijk 
problemen voordoen met telkens diepe putten die moeten worden gevuld met asfalt of met 
steengruis, dan dringt een totale vernieuwing van deze wegen zich op. Hierbij wordt er gestreefd naar 
een totaalconcept met betonboorden waartussen asfalt geplaatst wordt om het wegzakken van asfalt 
in de bermen of de gracht te vermijden. Deze aanpak kost meer geld dan louter een asfaltoverlaging 
en moet gespreid worden over verschillende jaren. Vaak moet een volledige fundering voorzien 
worden. Door de grote bedragen moeten ook hier prioriteiten gesteld worden, die jaarlijks herbekeken 
worden naar aanleiding van een nieuwe opdracht onderhoud wegen. De trage wegen worden 
aangepakt wanneer de gelegenheid zich voordoet. Dit jaar zal een nieuw plan van de trage wegen 
worden opgemaakt, waarbij het plan dat Igemo enkele jaren geleden uitwerkte zal worden 
geactualiseerd. Intussen zijn er reeds enkele trage wegen uitgevoerd, namelijk de verbinding 
Ezenhoek, Broekweg en Constant Verhulststraat en het Stapveld. Ook verbindingen met nieuwe 
verkavelingen worden zoveel mogelijk gemaakt. In de nieuwe verkaveling die eraan komt in de 
Nachtegaalstraat werd bijvoorbeeld al een zone voorzien voor een mogelijke doorsteek naar het 
Mezenhof. Het masterplan wegen en het overzicht zullen worden bezorgd.

Dirk Aras wil weten wat er gebeurt wanneer een voertuig schade oploopt op een geasfalteerde weg 
vol putten en de eigenaar de gemeente hierover aanspreekt. Moet de gemeente dan uitpluizen welk 
statuut die weg heeft, wat blijkbaar niet zo eenvoudig is? Of dagvaardt de verzekering van de 
bestuurder dan automatisch de gemeente?

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de verzekering hierin meestal soepel is. Indien ze van 
oordeel is dat de gemeente nalatig is geweest in het herstel van de weg en de schade bewezen kan 
worden, kan de gemeente aangesproken worden. Maar vaak is het woord tegen woord; er valt 
eigenlijk geen regel op te trekken.

Schepen Jan Hendrickx vat samen dat een weg die dertig jaar geasfalteerd is, waaronder al dertig jaar 
nutsleidingen liggen, waar de post al dertig jaar komt, waar de vuilnisbakken al dertig jaar worden 
geledigd, … een openbaar karakter heeft.

Ronny Van Thienen merkt op dat er aan sommige van dergelijke wegen nog een bordje ‘privaat’ 
hangt.

Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat.

Ronny Van Thienen vraagt wat er gebeurt in dergelijke gevallen.

Burgemeester Walter Horemans hoopt dat het nieuwe onteigeningsdecreet hierin een hulp kan zijn.

Wim Kelber haalt aan dat er in zijn buurt een weggetje Netekant is, wat een landbouwweg vol putten 
is.

Burgemeester Walter Horemans repliceert dat dat weggetje net hersteld is.

Dirk Aras vraagt of deze herstellingen op aanvraag gebeuren.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt bevestigend. Normaal wordt het masterplan wegen gevolgd, maar 
indien er zich dringende of onverwachte zaken voordoen, worden die eveneens bekeken. Zo heeft er 
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zich een bedrijf achterin de Fertlarelei gevestigd, waardoor er regelmatiger putten ontstaan door het 
toegenomen verkeer. Dat moet dus zo snel mogelijk structureel worden aangepakt.

Pegie Pauwels vraagt of er plannen bestaan om in kaart te brengen welke wegen al dan niet een 
openbaar karakter hebben, zodat er bijvoorbeeld voor de eigenaars duidelijkheid ontstaat.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de eigenaars zelf wel op de hoogte zijn.

22:16 - Nadine Boekaerts verlaat de zitting
22:17 - Walter Horemans verlaat de zitting
22:19 - Nadine Boekaerts betreedt de zitting
22:19 - Walter Horemans betreedt de zitting

23 Interpellatie van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: postkantoor 
verkocht, en nu...? waar moeten mensen in de toekomst naartoe in Berlaar 
en op Heikant? Een postkantoor is een must.
BEHANDELD

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

Toelichting:
dat het postrkantoor op de Itegembaan moest sluiten weten we in Berlaar al van maart 2016. 
In een artkel van de krant konden we toen al lezen dat het kantoor te groot was geworden voor 
de activiteiten die er nog plaatsvinden. de woordvoerder van de post stelde toen dat er naar 
een alternatief zou gezocht worden. en dat was het dan. Voor Groen Berlaar is een 
postkantoor in Berlaar een "must have". wie er moest zijn kon telkens opnieuw vaststellen dat 
heel wat medeburgers de weg n aar het kantoor wisten te vinden. de post heeft nog steeds een 
belangrijke positie in onze samenleving. Sedert het verschijnen van het artikel in 2016 
circuleerden enkele geruchten over een mogelijk alternatief. Tot nu toe echter geen enkele 
concreet genoeg. 

enkele jaren geleden vroegen wij op de gemeenteraad of er op Berlaar Heikant een postpunt 
kon komen. naar aanleiding van deze interpellatie gingen we nog eens op zoek naar de 
huidige stand van zaken. op de site van Bpost konden we tot onze verbazing geen postpunt 
vinden op Heikant. om twee genoemde redenen hebben we volgende vragen:

wanneer sluit het huidige postkantoor defintief de deuren?

komt er een nieuw, kleiner postkantoor in Berlaar?

op welke locatie?

wanneer zal het nieuwe kantoor operationeel zijn?

klopt het dat er geen postpunt is op Heikant?

kan en wil het gemeentebestuur de rol op zich nemen om er voor te zorgen dat er een postpunt 
op Heikant komt?

zijn er cijfers beschikbaar over het aantal bezoekers van het huidige postkantoor op de 
Itegembaan, per etmaal, per week?
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Met dank voor uw antwoord.

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er momenteel geen postpunt op Heikant bestaat. Er werd ooit 
een aanvraag gedaan door de plaatselijke dagbladhandel en zelfs een nummer toegewezen, maar de 
post heeft nooit verdere stappen ondernomen om een postpunt te installeren. Men kan hier terecht 
voor postzegels en voor afhaling van pakjes van B-post, post-nl en dpd.

Koen Kerremans vraagt of het niet interessanter is om een echt postpunt te zijn, omdat er dan een 
compensatie wordt voorzien voor het verstrekken van bepaalde diensten.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat de dienstverlening bewust minimaal wordt gehouden. Er zijn al 
verschillende aanvragen geweest, bijvoorbeeld van ups en dergelijke, maar voorlopig wil de 
uitbaatster het op drie instanties houden. Het bestuur zal de vraag aan de post voor een postpunt op 
Heikant opnieuw stellen. Het zou eigenlijk nog interessanter zijn wanneer de post een bankkantoor 
zou openen op Heikant. Een bankautomaat is daar nog crucialer dan een postpunt.

Leen Janssens vraagt of de gemeente deze piste kan stimuleren.

Schepen Jan Hendrickx geeft mee dat hiervoor al veel moeite werd gedaan, echter tevergeefs 
totnogtoe.

Pegie Pauwels polst nog naar de toegankelijkheid van het nieuwe postkantoor in het centrum.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er een hellend vlak wordt voorzien. Het postkantoor zou 
openen op 13 juni.

 

20 februari 2018 22:30 - De voorzitter sluit de zitting

algemeen directeur

Anja Neels

burgemeester-voorzitter

Walter Horemans


