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Gemeenteraad
Notulen Zitting van 17 april 2018

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie
1 2018_GR_00028 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag vergadering 

20 maart 2018 - goedkeuring

2 2018_GR_00031 Uitoefening toezicht op externen - samenvoeging van de 
parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria - 
kennisneming

Personeel
3 2018_GR_00032 Organisatie van personeel en loopbaan - oproeping financieel 

beheerder tot het ambt van financieel directeur - goedkeuring

Mens
Onderwijs
4 2018_GR_00029 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 

kennisname jaarverslag 2017 en goedkeuring begroting 2018 van 
de scholengemeenschap "Scholen aan de Nete" - goedkeuring

5 2018_GR_00030 Organisatie en participatie aan samenwerkingsverbanden - 
Convenant vervangingen van korte afwezigheden binnen de 
scholengemeenschap "Scholen aan de Nete" - goedkeuring 
wijzigingen - goedkeuring

Ruimte
Openbare werken
6 2018_GR_00033 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 

Verwijderen grafzerken en heraanleg begraafplaats Berlaar-
Heikant - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's - goedkeuring

BIJKOMENDE DAGORDE
7 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Verwerken / storten van grachtenslib in 

Berlaar

8 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Project “Verkeersveilige 
gemeente” van de Provincie Antwerpen

9 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: INTEGRATIE O.C.M.W.- 
GEMEENTE WERKING

10 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: EU brengt gratis wifi 
naar dorpen. Berlaar ?
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11 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Ontwerp Bouwcode 
Berlaar

12 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: BREAD GARDEN 
B.V.B.A. ONDERNEMINGSNUMMER 0860904296 HOFLEVERANCIER ?

13 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: kappen van een bos 
in de Kegelstraat zonder vergunning

14 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: beslissing 
provincieraad subsidies aanleg fietsostrade door gemeenten

15 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: probleem slibopslag 
en bijhorende activiteiten Smidstraat

16 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: vragen rond 
werking gemeentelijke diensten 

17 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Opnieuw een gemiste kans? Wordt 
Cinema Rex gesloopt?

18 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
Openbare werken. Hopelijk wordt stroomversnelling geen aardverschuiving?

19 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies Ceulemans: 
‘Redden van dieren in nood’ aangekaart?

20 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: herbruikbekers in 
Berlaar
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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; de heer Silvain Vertommen; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van 
Thienen; mevrouw Lies Ceulemans; mevrouw Nadine Boekaerts; mevrouw Rita Deckers; mevrouw 
Ingeborg Van Hoof; de heer Eddy Verstappen; de heer Stefaan Lambrechts; 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; mevrouw Pegie Pauwels; de heer 
Wim Kelber; mevrouw Anja Neels, algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Swa De Bakker

17 april 2018 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Organisatie
Interne Strategie

1 2018_GR_00028 Organisatie van agenda en besluitvorming - verslag 
vergadering 20 maart 2018 - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Argumentatie
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 20 maart 2018 goed.

Notulen
Wim Kelber merkt op dat de notulen van de vorige zitting vermelden dat er aan het koffiehuisje in 
Gestel geen terras in open lucht mag worden voorzien. Nochtans was er veertien dagen geleden, naar 
aanleiding van een festiviteit in Gestel, wel een buitenruimte in gebruik.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dit waarschijnlijk foutief is verwoord tijdens de vorige 
zitting, want dat er een vergunning is voor een beperkt terras van 36 plaatsen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Bijlagen
 gr_20180320_notulen.pdf

2 2018_GR_00031 Uitoefening toezicht op externen - samenvoeging van de 
parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria - 
kennisneming
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Argumentatie
Het gemeentebestuur ontving het ministerieel besluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur over 
de goedkeuring van de  samenvoeging van de parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 7/2 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling 
van de criteria voor erkenning van de plaatstelijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende 
eredediensten.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het ministerieel besluit van het ABB omtrent de goedkeuring van 
de samenvoeging van de parochies Sint-Pieter en Onbevlekt Hart van Maria in Berlaar.

Bijlagen
 MB_samenvoeging_parochies.PDF

Personeel

3 2018_GR_00032 Organisatie van personeel en loopbaan - oproeping 
financieel beheerder tot het ambt van financieel 
directeur - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Het decreet Lokaal Bestuur werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verscheen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018. Het voorziet in een integratie van gemeente 
en OCMW met behoud van afzonderlijke rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet 
voorzien, krijgt in de eerste plaats vorm door een eenduidige aansturing van het personeel in de 
nieuwe figuren van algemeen directeur en financieel directeur die in de plaats treden van de 
gemeente- en OCMW-secretaris en van de financieel beheerders van gemeente en OCMW.

Het decreet Lokaal Bestuur voorziet in artikel 162 dat er in elke gemeente één algemeen en één 
financieel directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden 
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente.
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Argumentatie
Het decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig en uiterlijk tegen 1 
augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen en financieel directeur te komen.

In Berlaar wordt het ambt van financieel beheerder van het OCMW uitgevoerd door een gewestelijk 
ontvanger, waardoor artikel 583, §2 van toepassing is, dat bepaalt:

“Als de titularis van het ambt van financieel beheerder van de gemeente en de titularis van het ambt 
van financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente 
bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de 
gemeenteraad de titularissen, of, in voorkomend geval, de titularis oproepen om zich binnen dertig 
dagen kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur. Na het verstrijken van de termijn, 
stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft 
gesteld.

Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die 
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn 
dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.

Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad 
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een 
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als financieel directeur.

Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad 
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het 
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt 
van financieel directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De financieel directeur wordt 
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de 
toetsing aan de voorwaarden.”

Artikel 583 voorziet in de mogelijkheid om ofwel de zittende financieel beheerder op te roepen om 
zich kandidaat te stellen ofwel de nieuwe functie van financieel directeur open te stellen voor andere 
kandidaten en deze in te vullen bij wijze van aanwerving/bevordering.

De gemeenteraad dient dus eerst de wijze van aanstelling te bepalen.

Daarbij wordt het aangewezen geacht om voor de invulling van het ambt in eerste instantie voorrang 
te verlenen aan de zittende functiehouder door haar op te roepen om zich hiervoor kandidaat te 
stellen. Het ligt immers voor de hand om de huidige ervaring en expertise maximaal te benutten, 
zodat de continuïteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. Vanuit het zuinigheidsbeginsel 
kan ook moeilijk worden verantwoord dat een nieuwe financieel directeur zou worden aangesteld, 
terwijl de huidige functiehouder vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende 
functie moet worden aangesteld.

De decreetgever wil met deze overgangsregeling zo vlot en transparant mogelijk tot de invulling van 
de gemeenschappelijk financieel directeur komen.

De huidige financieel beheerder van de gemeente is het best geplaatst om het ambt van financieel 
directeur in te vullen, gezien haar kennis en ervaring binnen de gemeente en sinds de integratie van 
de financiële diensten ook binnen het OCMW. Om de kwaliteit van de dienstverlening onverminderd 
op het hoogste ambtelijke niveau te waarborgen, is het aangewezen om in eerste instantie de zittende 
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functiehouder op te roepen en haar de mogelijkheid te bieden zich kandidaat te stellen voor de 
invulling van de functie van financieel directeur.

Aangezien deze functie een nieuwe functie vormt, wordt een functiebeschrijving bijgevoegd.

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke oproeping van de 
functiehouder, waarbij de uitnodiging zal bepalen dat de titularis zich schriftelijk kandidaat moet 
stellen ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en 
schepenen. De termijn van dertig dagen neemt overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 van het 
decreet Lokaal Bestuur een aanvang vanaf de dag die volgt op de dag van de oproeping.

Wetgeving
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2 (artikel 581 – artikel 589)

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017 en 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de 
overgangsbepalingen zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2(artikel 581 – artikel 589)

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad besluit om de zittende financieel beheerder overeenkomstig artikel 583 §2 decreet 
Lokaal Bestuur op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na 
oproeping voor het ambt van financieel directeur.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de functiebeschrijving voor de nieuwe functie van financieel directeur goed.

Artikel 3
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de 
functiehouder bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen en om de 
tijdigheid en ontvankelijkheid van de kandidatuur vast te stellen om deze vervolgens opnieuw aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping moet deze beslissing, de functiebeschrijving en de 
wijze waarop de kandidatuur moet worden ingediend meegedeeld worden.

Bijlagen
 FUNCTIEBESCHRIJVING.docx

Mens
Onderwijs
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4 2018_GR_00029 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - kennisname jaarverslag 
2017 en goedkeuring begroting 2018 van de 
scholengemeenschap "Scholen aan de Nete" - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek
Naar aanleiding van het afsluiten van werkjaar 2017 werd een jaarverslag opgemaakt. De budgetten 
voor werkjaar 2018 werden begroot.

Argumentatie
De Gemeentelijke Basisschool is aangesloten bij de scholengemeenschap "Scholen aan de Nete" met 
de overeenkomst "Scholengemeenschap 2014-2020" die werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 
20 mei 2014. Volgens dezelfde overeenkomst draagt elke gemeente a rato van het aantal leerlingen 
bij tot de financiële middelen van de scholengemeenschap.

Het jaarverslag en de begroting dienen voorgelegd te worden op de gemeenteraad.

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 jaarverslag van 2017 van de scholengemeenschap "Scholen 
aan de Nete".

Artikel 2
De gemeenteraad beslist de begroting van de scholengemeenschap "Scholen aan de Nete" voor het 
jaar 2018 goed te keuren.

Bijlagen
 jaarverslag_2017.doc
 budget_SG_2018.docx

5 2018_GR_00030 Organisatie en participatie aan 
samenwerkingsverbanden - Convenant vervangingen 
van korte afwezigheden binnen de scholengemeenschap 
"Scholen aan de Nete" - goedkeuring wijzigingen - 
goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Beschrijving
Context en historiek
Het convenant vervangingen van korte afwezigheden binnen de scholengemeenschap "Scholen aan de 
Nete" werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 21 oktober 2014 en is van toepassing t.e.m. 
schooljaar 2019-2020. 

Argumentatie
Naar aanleding van de aanpassingen in de wettelijke verlofstelsels voor onderwijspersoneel door het 
Vlaamse Ministerie van Onderwijs, wordt ook het convenant aangepast omdat:

- vanaf het schooljaar 2008-2009 de scholen in het basisonderwijs in een samenwerkingsplatform een 
eigen beleid kunnen voeren over de vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden 
aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen 
lokale noden en prioriteiten.

- de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden samen gelegd in een 
samenwerkingsverband, meer bepaald:

 een scholengemeenschap;
 een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een) 

onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t)en tot een scholengemeenschap;
 een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen.

- de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op voorwaarde dat een 
convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één vakorganisatie.

- het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap "Scholen aan de Nete"

Wetgeving
 wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 

vakbonden van haar personeel
 decreet van 6 juli 2001 over de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder de 

artikelen 2 par.1,6, 7 en 8
 decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder hoofdstuk VIII bis, afdeling 6 

(zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet XVIII)
 besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de vervangingen van korte 

afwezigheden
 ministriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16 november 2005: Vervangingen van korte 

afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs

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 beslist het convenant goed te keuren
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Artikel 2
De gemeenteraad beslist de afgevaardigde van het beheerscomité te belasten met de concrete 
uitvoering van deze beslissing.

Bijlagen
 convenant_KV_09032018_na_OCSG.docx

Ruimte
Openbare werken

6 2018_GR_00033 Beheer van contracten, verzekeringen en gunningen - 
Verwijderen grafzerken en heraanleg begraafplaats 
Berlaar-Heikant - Goedkeuring lastvoorwaarden, 
gunningswijze en uit te nodigen firma's - goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Context en historiek

 

Argumentatie
 
Voor de opdracht “Verwijderen grafzerken en heraanleg begraafplaats Berlaar-Heikant” werd een 
bestek met nr. 2018-006 opgesteld door de Dienst Ruimte - Gemeente Berlaar.
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 71.889,10 euro excl. btw of 86.985,81 euro incl. 
21% btw.
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.  

Als uiterste datum voor het indienen van de offertes wordt 22 mei 2018 om 10u voorgesteld.  

Wetgeving
• De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.
• De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 
1° a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro 
niet).
• Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
• Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Financiële informatie

 

Financiëleinformatie
 
Actie:
1419/004/003/001/008
 
Beleidscode en algemeen rekeningnummer:
GEM/22000037/0990
 

Notulen
Wim Kelber vraagt of de te verwijderen graven de rood gemarkeerde zijn.

Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat.

Wim Kelber wil weten of het bedoeling is om er achteraf opnieuw begravingen te laten 
plaatsvinden.

Burgemeester Walter Horemans ontkent dat. Het gaat om een uitdovend beleid. Er is een 
groot, mooi kerkhof beschikbaar, dat zal worden gepromoot.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1

Het bestek met nr. 2018-006 en de raming voor de opdracht “Verwijderen grafzerken en heraanleg 
begraafplaats Berlaar-Heikant”, opgesteld door de Dienst Ruimte - Gemeente Berlaar worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 71.889,10 euro excl. btw of 86.985,81 euro 
incl. 21% btw.
 
 

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.
 
 

Artikel 3
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Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:
- Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke;
- AGT, Bevelsesteenweg 169 B te 2560 Nijlen;
- Groenservice Marissen nv, Herenthoutsesteenweg 162 te 2560 Nijlen;
- LNXINSIDE BVBA, Tremelobaan 212 te 3140 Keerbergen;
- Mees BVBA, Retiesebaan  254 te 2460 Kasterlee;
- VAN DEN BULCK ALBERT BVBA, Heerweg 54A te 2222 Wiekevorst;
- Tops André, Kattengracht 28 te 2590 Berlaar.

Artikel 4
Het bestuur moet de offertes ten laatste op 22 mei 2018 om 10.00 uur ontvangen.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget  van 2018, op budgetcode 
GEM/22000037/0990 (actie 1419/004/003/001/008).
 
 
 

Bijlagen
 2018_03_28_Bestek-Model3P.doc
 BijlageDUitvoeringsplan.pdf
 BijlageEPlanteverwijderengraven.pdf

BIJKOMENDE DAGORDE

7 Mondelinge vraag van raadslid Dirk Aras: Verwerken / storten van 
grachtenslib in Berlaar
BEHANDELD

Indiener(s):
Dirk Aras, Vlaams BelangGemeenteraad/Vlaams Belang

Toelichting:
Het ruimen van de Berlaarse grachten was lange tijd een vast item bij de bespreking van ‘de 
begroting’. Niet alleen de concrete ruimingskost, maar ook een onderzoeks- en ruimingsplan waren 
daarvan deel. Het grachtenbeheer werd intussen overgedragen en behoort niet meer tot de 
bespreking van het budget. Niettemin rest de vraag of die overdracht volledig is, m.a.w.:

 -       Zijn er in Berlaar nog grachten die door de gemeente worden geruimd ? Eventueel in specifieke 
gevallen / omstandigheden ?

 -       Bestaat er nog een onderzoeks- en ruimingsplan ?

 -       Hoe zit het met de vervuiling van grachten in Berlaar ?

Wanneer slib uit grachten wordt geruimd, dan zijn er in principe twee mogelijkheden:

Ofwel is het slib niet vervuild (of binnen bepaalde grenswaarden).
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Ofwel is het slib wel vervuild.

-        Welke behandeling volgt het slib afkomstig uit Berlaarse grachten in elk van deze gevallen ?

-        Volgt slib afkomstig van particuliere grachten eenzelfde werkwijze ? Heeft de gemeente daar 
zicht op ?

-        Indien slib in Berlaar zelf wordt gestort (niet vervuild of gereinigd), waar en hoe gebeurt dat 
dan ?

-        Is het eventueel storten van slib in Berlaar beperkt tot Berlaars slib of wordt er in Berlaar ook 
slib gestort afkomstig van andere gemeenten ?

-        Indien slib ook ‘wordt ingevoerd’, welke garantie heeft de gemeente dan dat het niet om 
vervuild slib gaat ?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gemeente zelf geen grachten ruimt, alleen wanneer het 
hoognodig is of wanneer er zich ergens een probleem voordoet.  De ruiming van de gemeentelijke 
grachten wordt bijkomend door rioolbeheerder Pidpa uitgevoerd. Alle grachten in Berlaar zijn 
ingedeeld in een 10-tal zones die wederkerend geruimd worden in een ritme van 4 jaar, maar op 
sommige plaatsen sneller, bijvoorbeeld bij veel slibafzetting. Pidpa heeft in samenwerking met de 
gemeente een gebiedsdekkend grachtenplan opgemaakt met een onderverdeling die duidelijk maakt 
welke partij verantwoordelijk is voor het onderhoud van bepaalde grachten. Hierbij zijn 5 partijen 
gedefinieerd: Pidpa, de gemeente, andere beheerders (bijvoorbeeld AWV), private grachten en 
officiële waterlopen. De verdeling tussen Pidpa en de gemeente is gemaakt op basis van het feit of er 
afval- of hemelwater van woningen is aangesloten. De zones hebben een maximale lengte van 10 
kilometer gracht per zone, waarbinnen periodiek slibstalen genomen worden, zodat de slibcategorie 
en de verwerkingsmogelijkheden bepaald kunnen worden in overeenstemming met de richtlijnen van 
OVAM. Door het aanhouden van deze methodiek zijn er steeds geldige slibcertificaten beschikbaar 
voor de volledige gemeente. Een slibcertificaat geldt voor 5 jaar, wat betekent dat er 1 keer om de 5 
jaar slibstalen genomen moeten worden. In de praktijk neemt Pidpa jaarlijks slibstalen in de zones 
waar ze de grachten ruimen. Het slib wordt afhankelijk van de resultaten van de slibstalen in klassen 
ingedeeld. In Berlaar gaat het telkens om slib van klasse 2, wat wil zeggen dat het overal gebruikt 
mag worden, bijvoorbeeld voor het ophogen van bouwgrond, behalve voor gebruik op 
landbouwgrond, waarvoor enkel slib van klasse 1 gebruikt mag worden. Bij accidentele lozingen 
kunnen bijkomende stalen genomen worden om de vervuiling af te bakenen en het slib van de 
volledige zone niet te hypothekeren. Slechts in 1 zone moet het slib na uitwatering effectief verwerkt 
worden en mag het niet vrij afgevoerd worden. Dat  doet zich voor in zone 9 tussen Alflaar, Ezenhoek 
en Bosstraat. Al het andere slib mag op de kant van de gracht gestockeerd worden om uit te lekken 
en kan als gewone grond gebruikt worden. Wanneer het slib wegens praktische redenen niet op de 
kant van de gracht gelegd kan worden, bijvoorbeeld langs baangrachten, wordt het afgevoerd om te 
ontwateren. Dat is zo in 70% van de gevallen; er wordt dus meer slib afgevoerd dan op de berm van 
de grachten gestockeerd.  Het slib dat wordt afgevoerd, kan worden gebracht naar de tijdelijke 
opslagplaats van Cornelis in de Smidstraat om te ontwateren en kan dan ook als gewone grond 
gebruikt worden. Indien er toch slib van klasse 3 of 4 geruimd moet worden, hangt de verwerking van 
het slib af van de overschreden parameters in de slibanalyse. Hierin kunnen verschillende vervuilende 
stoffen zitten, bijvoorbeeld zware metalen, PAK's, olierestanten, … Op basis van de overschreden 
parameters wordt bekeken wat de juiste verwerking van het slib is. De grondreinigingscentra 
beoordelen of het gaat om een thermische behandeling, een biologische behandeling of een fysio 
chemische reiniging. Wanneer bepaalde parameters te zwaar zijn overschreden, is een reiniging niet 
mogelijk en wordt het slib gestort op een vergunde stortplaats. Die bevinden zich bijvoorbeeld in de 
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regio’s Balen en Mol. De zones van het grachtenplan worden aangehouden voor het effectieve 
grachtenbeheer, waarbij een terugkeerperiode van 4 jaar voor de ruiming van elke zone is bepaald. 
Voor bepaalde grachten is dat echter niet voldoende en gebeurt de ruiming frequenter, bijvoorbeeld 
omdat de afwatering essentieel is of omdat er meer slibafzetting voorkomt. De gemeentelijke 
grachten ruimt Pidpa op vraag van de gemeente mee in de 4-jaarlijkse cyclus. Jaarlijks wordt er 
besproken om welke grachten het gaat. Hiervoor maakt Pidpa offertes op , die na goedkeuring 
worden ingepland. Private grachten moeten de eigenaars zelf onderhouden. De gemeente heeft hier 
weinig zicht op. Enkel wanneer er zich problemen voordoen, komt de gemeente tussen. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt het slib dan eveneens gestockeerd op de berm naast de gracht. Op de site 
van Cornelis in de Smidstraat kan ook slib van omliggende gemeenten gestockeerd worden. Van Boxel 
heeft hiervoor een vergunning. Dat kan gaan om slib van Heist-op-den-Berg of Herenthout, dat 
eveneens in orde moet zijn. Ook Van Boxel is verplicht om op zijn beurt nog eens stalen te nemen. 
Certificaten zijn bij hem opvraagbaar.

Dirk Aras concludeert dat de gemeente dus niet permanent over deze certificaten beschikt.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de certificaten van Pidpa beschikbaar zijn; de andere zijn 
opvraagbaar.

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat enkel Van Boxel bij Cornelis mag stockeren. Op het genoemde 
perceel bevindt zich een landbouwbedrijf.

Dirk Aras vraagt of er pv’s over dat gebied bestaan.

Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat die alleszins niet bekend zijn bij het bestuur.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er een bezoek gepland is van de politie, Igemo en OVAM 
om te bekijken wat er zich nog bevindt en waar dat vandaan komt.

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt nog toe dat er 850 m³gestockeerd mag worden. Misschien wordt 
het slib niet altijd even snel opnieuw afgevoerd.

Dirk Aras zegt dat de problemen in Heist-op-den-Berg op deze wijze ontstaan zijn. Intussen is het slib 
van 10.000den vrachtwagens blijven liggen en heeft men geen zicht meer op wat er allemaal in zit en 
van waar het afkomstig is. Het gaat om een stortplaats op de Isschotweg, vlakbij Melkouwen en 
vlakbij waterlopen. Er wordt zelfs gesproken over asbestvervuiling, maar dat wordt ontkend door het 
gemeentebestuur. Hij vraagt om deze zaak nader te bekijken.

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dit toe.

8 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Project 
“Verkeersveilige gemeente” van de Provincie Antwerpen
BEHANDELD

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

Toelichting:
Graag hadden we een de schepen van verkeer/mobiliteit geïnterpelleerd over dit project.
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In de GvA d.d. woensdag 14 maart 2018 konden we lezen dat er 16 gemeenten geselecteerd werden voor dit 
provinciaal project.

Veertig gemeenten hadden zich kandidaat gesteld. Heeft onze gemeente zich ook kandidaat gesteld ? In welk 
schepencollege kan men de al of niet kandidaatstelling terugvinden ?

Indien onze gemeente één van de 40 kandidaat gemeenten was, waarom werd onze kandidatuur niet 
weerhouden ?

Heeft onze gemeente het SAVE-charter van de Ouders van Verongelukte Kinderen v.z.w. ondertekend ?

Hoeveel verkeersslachtoffers noteerden we in 2017 op ons grondgebied ? Welke trend is er waarneembaar ?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat de gemeente Berlaar zich op 18 januari heeft 
ingeschreven om deel te nemen aan het project ‘Verkeersveilige gemeente’, maar dat deze 
kandidatuur niet weerhouden werd. Dat heeft te maken met de gunstige ongevallencijfers in de 
gemeente. De cijfers van 2015, 2016 en 2017 werden samengeteld en ten opzichte van het aantal 
inwoners geplaatst. De cijfers van de verschillende gemeenten werden vervolgens vergeleken met 
elkaar en de 5 hoogste en de 5 laagste werden geselecteerd. De hoogste werden geselecteerd, omdat 
zij nog het meeste werk hebben om de cijfers te laten dalen, de laagste, omdat zij het snelst het 
streefcijfer 0 zullen kunnen bereiken. Daarna werd er verder gekeken naar de politiezone, omdat ook 
de lokale politie een belangrijke partner is wanneer er gewerkt wordt rond verkeersveiligheid. Er werd 
een keuze gemaakt, waarbij Berlaar uit de boot is gevallen. Dat wil echter niet zeggen dat een selectie 
volgend jaar onmogelijk is. Het project loopt immers verder en de gemeente is zeker geïnteresseerd 
om te participeren. Het SAVE-charter werd nog niet ondertekend, maar hiervan zal werk worden 
gemaakt, zodat dit één van de komende weken kan gebeuren.

De cijfers van de verkeersslachtoffers (2017) zien er als volgt uit:

 Ongevallen met stoffelijke schade: 73
 Ongevallen met lichamelijk letsel: 30
 Ongevallen met doden: 0
 Doden: 0
 Zwaar gewonden: 3
 Licht gewonden: 33

In vergelijking met 2015 is er een dalende trend waar te nemen, voor zoverre deze als representatief 
kan worden beschouwd, gelet op de lage cijfers. In 2015 waren er 6 zwaar gewonden, in 2016 2 en in 
2017 dus 3. In vergelijking met de regio scoort Berlaar heel goed.

9 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: INTEGRATIE 
O.C.M.W.- GEMEENTE WERKING
BEHANDELD

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

Toelichting:
Graag hadden wij geweten voor welk bedrag in euro er nog openstaande vorderingen/ schulden bestaan bij het 
Berlaarse O.C.M.W.? Over hoeveel dossiers gaat het ? Hoe oud zijn de oudste dossiers ?
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Welk bedrag wordt door de financieel directeur of gewestelijk ontvanger als oninbaar beschouwd en is alzo 
reeds boekhoudkundig verwerkt ?

In de gemeenteraad van december 2017 zei de schepen van financiën :”dat de werkwijze van gemeente en 
O.C.M.W. op elkaar zouden worden afgestemd, waarbij de openstaande vorderingen korter zullen opgevolgd 
en sneller in onwaarde zullen worden gezet”. Hoe ver staan we nu enkele maanden later ?

Welk bedrag werd reeds teruggevorderd in 2018 tot op heden ?

Hoeveel brieven werden er reeds verzonden om het achterstallige geld te innen ?

Antwoord
Schepen Nadine Boekaerts antwoordt dat de oudste niet-oninbaar geboekte bedragen van 2013 
zijn. Het betreft op dit ogenblik 83 openstaande dossiers voor een bedrag van 83.372 euro. Verder is 
er een ‘verzekeringsdossier’ voor een bedrag van 61.117 euro. (periode 2010-2012). Voor de periode 
2002 tot 2012 werd 93.552 euro oninbaar geboekt. Er zijn dit jaar nog geen bedragen teruggevorderd 
en ook nog geen brieven verzonden. Er werd een programma aangekocht om de openstaande 
schulden in kaart te brengen en verder op te volgen, maar dat is nog niet operationeel. Het 
programma ‘aflossingsplan’ zal zowel door de sociale dienst als door de financiële dienst worden 
gebruikt. De opleiding hiervoor wordt snel ingepland.

Schepen Stefaan Lambrechts vult aan dat het oorspronkelijk opgestelde tijdsschema niet 
aangehouden kon worden. Dat is te wijten aan het naderende vertrek van de gewestelijk ontvanger, 
wiens contract ten einde loopt zodra de gemeenteraad de financieel directeur aanstelt in juni. 
Intussen werd er een aanwervingsprocedure opgestart voor financieel adviseur, maar de afgelopen 
maanden heeft de financiële dienst vooral ingezet op kennisoverdracht. Hierdoor is de implementatie 
van het programma wat op de achtergrond geraakt en moet hier opnieuw werk van worden gemaakt. 
Schepen Stefaan Lambrechts lanceert een oproep om de diensten niet maandelijks te belasten met 
uitgebreid opzoekwerk over wie wat heeft terugbetaald. De grote lijnen zijn belangrijk, maar heel 
gedetailleerde vragen leggen een zware last op de administratie, die wel wat andere katten te geselen 
heeft.

Wim Kelber stelt vast dat het om een aanzienlijk bedrag gaat, waarvoor wel eens moeite kan worden 
gedaan.

Schepen Stefaan Lambrechts is van oordeel dat dit een stuk gerelativeerd moet worden. Er zitten 
verschillende zaken tussen, bijvoorbeeld steun die cliënten ontvangen. In het verleden werd er vooral 
gewerkt met terugvorderbare steun, terwijl in sommige gevallen een niet-terugvorderbare steun voor 
de hand ligt. Alles laten openstaan gedurende jaren is jezelf iets wijs maken. Hier moet op gewerkt 
worden, waardoor het aantal dossiers kan slinken. Het gaat om een OCMW en een kwetsbare 
doelgroep die in een vangnet terecht komt. In dat verband is 80.000 euro over 5 tot 6 jaar, dus 
10.000 tot 12.000 euro per jaar, niet verbazingwekkend. Het bedrag had nooit zo lang open mogen 
blijven staan, maar onwaardes zijn onvermijdelijk. Er zijn invorderingen geweest; er werd een schema 
afgesproken in 2016. Dat is in 2017 echter stilgevallen, omdat er in het kader van de integratie 
gemeente-OCMW geopteerd werd voor één informaticasysteem, waardoor de gewestelijk ontvanger 
zich heeft moeten inwerken in het nieuwe programma. Dat weegt op korte termijn op het rendement. 
Het is belangrijk om vooruit te kijken. De aanwervingsprocedure loopt, waardoor de vervanging van 
de gewestelijk ontvanger relatief snel rond kan geraken en waarmee meteen ook de basis wordt 
gelegd van de opvolging van de financieel directeur.

Wim Kelber polst naar de tijdlijn van de inningsprocedure.
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Schepenen Nadine Boekaerts en Stefaan Lambrechts willen er niet meteen een timing op plakken. Een 
en ander is afhankelijk van de vervanging en hoe direct inzetbaar die nieuwe collega is. Het is wel de 
bedoeling om dit nog op te pakken tijdens deze legislatuur.

Pegie Pauwels veronderstelt dat er al een bepaalde visie bestaat wanneer er reeds een programma is 
aangekocht. Er moet toch al een aanzet tot een procedure zijn en een besef van wat er in het 
programma moet worden ingebracht.

Schepen Stefaan Lambrechts bevestigt dat, maar dat betekent veel werk. De procedure is 
uitgeschreven, maar moet nu verfijnd worden, rekening houdend met het programma en met de 
evoluties die zich voordoen. Het inbrengen van de dossiers in het programma is een forse 
tijdsinvestering, die wellicht aan een jobstudent kan worden toevertrouwd.

10 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: EU brengt 
gratis wifi naar dorpen. Berlaar ?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Sinds 21 maart 2018 kunnen dorpen en steden zich registreren voor een gratis wifihotspot.

Het “WiFi-4EU” – project van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moet er voor zorgen dat over

de hele Europese Unie 6.000 hotspots worden geïnstalleerd op plaatsen waar geen 4 G geen 

evidentie is. In eerste instantie zal de toekenning gebeuren volgens het principe “first come, first 

served”: alleen de eerste 1.000 gemeentes krijgen een voucher van 15.000 euro, waarmee ze zelf

een installateur kunnen kiezen en betalen. In de volgende twee jaar volgen nog eens vier oproepen

waarin Europese gemeenten hun kans kunnen wagen. In totaal gaat het over 120 miljoen euro.

Graag had ik van de schepen van informatica vernomen of hij hier van op de hoogte was en of 

de gemeente Berlaar zich kandidaat heeft gesteld. 

www.WIFI4EU.eu

Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat er voor de periode 2018-2020 5 oproepen zullen gebeuren 
voor een totaal bedrag van 120 miljoen euro. Bij elke oproep kunnen aanvragers hun project 
indienen. Wie eerst indient, zal ook eerst in aanmerking komen voor uitvoering, indien de Commissie 
het goedkeurt. De 1ste oproep is op 15 mei om 13 uur, wat de gemeente nog 27 dagen tijd geeft. De 
ICT-coördinator behandelt dit dossier verder en heeft intussen al wat opzoekwerk verricht omtrent de 
kosten. Het internetabonnement is immers ten laste van de gemeente en zou circa 600 euro per jaar 
bedragen. Er moet nog onderzocht worden op hoeveel en op welke locaties dit kan worden voorzien: 
schoolomgeving, marktplein, sportterreinen? De onderhoudskost zou relatief beperkt blijven, omdat 
de componenten van dergelijk systeem een levensduur hebben van gemiddeld 5 jaar. Na die periode 
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zijn de hotspots aan vervanging toe. Er heeft zich intussen al 1 bepaalde firma aangeboden, waarmee 
een verkennend gesprek gepland is.

11 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: Ontwerp 
Bouwcode Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
Op 3 april jongstleden ontvingen wij het ontwerp van bouwcode voor de gemeente Berlaar.

Een omvangrijk document dat 97 bladzijden telt. 

Bij het lezen blijkt deze bouwcode gebaseerd te zijn op de bouwcode van de gemeente Boechout (bladzijde 6). 
Bij de rubriek Totstandkoming van deze bouwcode lees ik niets over de door de gemeente Berlaar opgestarte 
werkgroep.

Hoeveel maal kwam deze werkgroep reeds samen ? Zijn er verslagen van deze werkgroep vergaderingen ? Zo 
ja, dan hadden wij graag een fotokopie ontvangen.

Kan de schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening aangeven waar de bouwcode van de gemeente 
Boechout werd aangepast ?  Welke verschillende bladzijden, welke rubrieken, aangevuld of gecorrigeerd met 
welke passages ? Een terechte vraag daar U bij mijn vorige interventies aangaf dat de bouwcode van de 
gemeente Boechout te rigide was en aanleiding tot veel administratief werk en veel openbare onderzoeken.

Hoe werd het reeds vroeger afgebakende winkelkerngebied opgenomen in het ontwerp Bouwcode ?

Artikel 25 Commerciële ruimten.

Waarom moeten rolluiken of rolhekken, ter preventie van inbraak of omwille van esthetische redenen een 
visueel doorzicht van minstens 50 % te hebben ? Motivatie ? Reden ?

Artikel 35. Publiciteitsbanieren en –vlaggen.

Waarom moet een banier of vlag voor 50 % luchtdoorlatend zijn ? Wat met eventflags ?

Wanneer zal dit ontwerp besproken worden op de GECORO raad ? Wanneer is de volgende GECORO raad 
gepland ?

Het aantal gevraagde parkeerplaatsen per woongelegenheid zou worden teruggeschroefd van 1,5 naar 1,2 of 1 
of 0,8 of 0,5 afhankelijk van de functie en situering van de woongelegenheden. (bladzijde 67, afdeling 2, artikel 
85). Waarom deze versoepeling net nu er belangrijke projecten voor meergezinswoningen en 
groepswoningbouw in aantocht zijn ? Een aantal belangrijke straten staan nu al praktisch vol auto’s van ’s 
morgens tot ’s avonds (Stationsstraat, Misstraat,…). Ik denk dat men beter ook 1 autoparkeerplaats per entiteit 
vraagt bij sociale woningbouw. Zolang autodelen niet is ingeburgerd. Huidige parkeerdruk in 2 de deel van de 
Stationsstraat kan men ook maar wegnemen door het “innemen” van de parking van de ALUVIN site. Dit was 
duidelijk merkbaar met het tijdelijke parkeerverbod tijdens de werken.
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Antwoord
Schepen Eddy Verstappen antwoordt dat de ‘Berlaarse bouwcode’ waarover sprake niets te maken 
heeft met het gemeentebestuur, maar werd opgemaakt en verspreid door 1 persoon uit een 
actiegroep.

Burgemeester Walter Horemans zegt dat het gebruikte e-mailadres (beregoedberlaar@gmail.com) 
voor verwarring heeft gezorgd.

Schepen Eddy Verstappen licht toe dat de Berlaarse visietekst algemener zal zijn en niet tot in het 
kleinste detail uitgewerkt, omdat dit veel nadelen met zich meebrengt. Voor de opmaak van die 
visietekst werd erop 6 maart 2018 een brainstorm georganiseerd met verschillende experts, 
gecoördineerd door Marc Martens. Hij is de bevindingen ook al komen toelichten tijdens het college 
van 29 maart. Dit bevindt zich nog maar in de fase van een werkdocument, dat nog niet kan worden 
vrijgegeven en waarvoor nog vervolgsessies gepland zijn.

Ronny Van Thienen suggereert om de ‘Berlaarse bouwcode’ door te nemen als inspiratie.

Schepen Eddy Verstappen repliceert dat er op korte termijn gewerkt wordt aan de grote krijtlijnen; de 
rest kan in de toekomst aangevuld geraken.

12 Mondelinge vraag van raadsleden Swa De Bakker, Wim Kelber: BREAD 
GARDEN B.V.B.A. ONDERNEMINGSNUMMER 0860904296 HOFLEVERANCIER 
?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Graag hadden wij een toelichting gekregen van de schepen van lokale economie over “de manier van werken”. 

Via een schriftelijke vraag, gesteld op 9/3/2018, kregen wij op 29/3/2018 een antwoord van 4 bladzijden van de 
bestelbons van 2017 en 2018 bij deze leverancier Bread Garden b.v.b.a , Gemeentestraat, 33-35 te 2560 Nijlen.

In 2017 was deze “hofleverancier” uit Nijlen voor 9 bestelbons voor een totaal van 730 euro.

In 2018 (tot 20/3/2018) reeds 6 bestelbons voor een totaalbedrag van 3502,99 euro.

Soms gaat het over kleine bedragen waarbij geen motivatie staat (n.v.t.).

Men vraagt ook regelmatig prijs bij mevrouw An Van Bedts (kok- traiteur), Vonckstraat, 54 te 2270 Herenthout

Tel.: 014/ 51. 76. 27.

TOTAAL: 4232,99 euro voor broodjes.

Ik weet het nu zijn het geen autobanden maar broodjes, maar in beide gevallen is het even “pijnlijk”.

Kortom een zoveelste pleidooi voor onze Berlaarse handelszaken !

mailto:beregoedberlaar@gmail.com
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Antwoord
Schepen Suzy Put verduidelijkt de aankoopprocedure in de gemeente. Wanneer het gaat om een 
aankoop onder de 1000 euro mag de ambtenaar zich beperken tot 1 offerte; boven de 1000 euro 
worden er minimaal 3 prijzen gevraagd. De keuze van de aan te schrijven leveranciers gebeurt door 
het college. Indien mogelijk en afhankelijk van de behoeftebepaling wordt er minimaal 1 Berlaarse 
handelaar aangeschreven. De leverancier met de economisch meest gunstige offerte krijgt de 
opdracht toevertrouwd. Vanaf 20.000 euro wordt het stappenplan overheidsopdrachten toegepast. 
Wat de bestelling van broodjes betreft, is Bread Garden per broodje de goedkoopste leverancier. Deze 
firma biedt ook het meeste verzorgde assortiment aan in vergelijking met Délivrance en Emma’s 
broodjeszaak. Deze manden worden vooral besteld voor recepties en vergaderingen met externen. 
Een broodjesmand van Bread Garden kost tussen de 50 en 75 euro per mand, naargelang het type. 
De factuur van 2661,29 euro van dit jaar gaat niet om broodjes, maar om de catering van de 
nieuwjaarsreceptie van het personeel, waarvoor 3 prijzen gevraagd werden. Bij Délivrance en Emma’s 
broodjeszaak wordt voornamelijk besteld voor interne vergaderingen. Broodjeszaken Krokantino en 
Gangelberg kunnen aan de lijst van mogelijke leveranciers worden toegevoegd. Voor grote 
cateringopdrachten beslist het college welke leveranciers worden aangeschreven, waarbij telkens 
minimaal 3 prijzen worden opgevraagd en vergeleken. Verschillende Berlaarse handelszaken werden 
reeds meermaals aangeschreven, namelijk beenhouwerij Dirk en Dieltjens-Huysmans, maar zij zijn 
niet geïnteresseerd in deze opdrachten. Ook bij Jan Kok werd er al enkele keren prijs gevraagd, maar 
hij komt er steeds als duurste uit. Koen Wellens heeft in december 2016 zijn algemene prijslijst 
doorgestuurd, waaruit blijkt dat hij nooit de goedkoopste is. Niet onbelangrijk is dat keurslager Heyns-
Asselberghs meestal de handelszaak uit Berlaar is die de catering doet van de grootste evenementen.

Wim Kelber wil weten aan welke Berlaarse handelaar prijs werd gevraagd voor de nieuwjaarsreceptie 
van het personeel.

Schepen Suzy Put antwoordt dat er voor die opdracht geen Berlaarse handelaar bestond. Het ging om 
een foodtruck-concept, dat geen enkele Berlaarse handelszaak kon aanbieden. Er werden drie prijzen 
gevraagd, namelijk bij Burgers&Grill, Kasserol en An Van Bedts.

Wim Kelber haalt aan dat er voor de medewerkers van de kerstmarkt, een evenement dat de 
Berlaarse handelaars in de schijnwerper wil zetten, eveneens broodjes bij Bread Garden werden 
besteld.

Schepen Suzy Put zal dit aankaarten en erop toezien dat deze opdracht in de toekomst aan een 
Berlaarse handelaar wordt gegund.

Pegie Pauwels meent gehoord te hebben dat er opmerkingen werden gemaakt over de kwaliteit van 
de Berlaarse broodjeszaken.

Schepen Suzy Put spreekt dit met klem tegen; er werd louter geargumenteerd dat het aanbod anders 
is.

Ronny Van Thienen suggereert om het aanbieden van broodjesmanden met kleine broodjes te 
promoten bij de Berlaarse zaken.

 

13 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: kappen 
van een bos in de Kegelstraat zonder vergunning
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BEHANDELD

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

Toelichting:
betreft perceel: Berlaar, Kegelstraat, Afd1, Sectie D, nr. 1041 F

enige tijd geleden (januari 2018) werden we op de hoogte gebracht van het plotse kappen 
van een bos op dit perceel. Het bos staat al minstens 30 jaar op dit perceel. buren getuigen 
over het waardevolle karakter van dit bos. Buizerds, Uielen, eekhoorns, reeën en nog tal van 
klijnwild vond er een geschikte biotoop. Toch vond de nieuwe eigenaar het nodig om dit bos 
te kappen. eerst de bomen binnen de gordel van hoge coniferen en bijgevolg onttrokken aan 
het oog van de mensen. Deze kap is vergunningplichtig. op onze vraag kon geen enkele 
vergunning voorgelegd worden.ondanks onze vraag om de werken te laten stilleggen 
konden de werken gewoon doorgaan. ondertussen is getr kwaad geschied en is Berlaar weer 
een stuk bos armer. er is geen enkele compensatie. erger, op onze eerste vraag kon niemand 
in de gemeente bevestigen dat er enige weet was van een kapping in de Kegelstraat. We 
kregen verkeerde informatie om de kap zonder vergunning, te verdedigen. in een tijd waarin 
het belang van bomen en bossen veelvuldig bewezen is en waarin bossen bescherming 
genieten, kunnen wij dit niet zomaar laten passeren. daarom vragen wij om op deze 
gemeenteraad alle nuttige gegevens en wetgevingen voor te leggen waaronder deze kapping 
valt. concreet:

notariële akte van de laatste verkoop, bestemming op gewestplan, inventaris 
landschapselementen, het decreet waaronder een aanvraag tot rooien van dit bos valt, de 
eventuele toelatingen die verleend werden, het advies van ANB, verslagen van 
plaatsbezoeken van onze politie.

waarom heeft het bestuur niet gereageerd toen iemand van de buurt deze zaak aankaartte. 
wie gaf toelating?

Hoe zal het bestuur op het kappen van dit bos reageren?

Hoe wordt de verloren natuurwaarde gecompenseerd?

welke maatregelen zal het bestuur nemen om dit soort toestanden in de toekomst te 
voorkomen?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gemeente niet in het bezit is van de verkoopakte van 
het betreffende perceel. Die kan nog opgevraagd worden. Voor ontbossingen geldt in principe de 
omgevingsvergunningsplicht. Een omgevingsvergunning tot ontbossing kan niet worden verleend 
zonder boscompensatie. De eigenaars in kwestie kunnen zich echter beroepen op artikel 87 van het 
bosdecreet, dat stelt dat er geen omgevingsvergunning tot ontbossing aangevraagd moet worden 
voor private bossen gelegen in het agrarisch gebied, die binnen de 22 jaar na de aanplanting of na 
het ontstaan (indien spontane bebossing) gerooid worden en opnieuw in landbouwgebruik genomen 
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worden. In dat geval kunnen de bomen verwijderd worden via een eenvoudige melding. Specifiek 
voor dit dossier bevestigt Agentschap voor Natuur en Bos dat de betreffende kapping valt onder 
toepassing van deze uitzonderingsregel. De noodzakelijke melding (conform artikel 87 van het 
bosdecreet) werd voor dit perceel ontvangen op 16 november 2017. Op 22 januari 2018 heeft de 
aanvrager deze melding herhaald, ditmaal eveneens bij het Agentschap Landbouw en Visserij. Naar 
aanleiding van de vraag van 16 november heeft het Agentschap voor Natuur en Bos de vraag 
onderzocht en op 1 december 2017 per brief bevestigd dat het perceel in kwestie onder toepassing 
van artikel 87 van het bosdecreet valt, waaruit volgt dat de bomen gerooid mochten worden. Voor de 
bepaling van de bosleeftijd werd gebruik gemaakt van verschillende luchtfoto’s (1989 en 1995) voor 
het perceel in kwestie. Uit deze luchtfoto’s kan afgeleid worden dat er 22 jaar geleden wel enigszins 
vegetatie aanwezig was, maar dat het niet ging over bos.  Er was immers geen kroonsluiting op het 
perceel, er waren nog vele open plekken en de aanwezige vegetatie stond op rijen. In de 
zuidoostelijke hoek kwam al een beperkt ouder bomengroepje voor, bestaande uit enkele struiken. 
Langs de perceelsranden kan de aanplanting van de huidige coniferenrij (die momenteel nog 
behouden is) al vastgesteld worden. Specifiek op de luchtfoto van 1995 kon worden vastgesteld dat 
het gebruik van het perceel op dat moment niet helemaal duidelijk was (tuinbouw, fruitgaard, 
boomkwekerij, groentetuin, …), maar wel duidelijk is dat het niet om een bos ging. Verder werden 
ook nog oudere luchtfoto’s en oudere topografische kaarten geconsulteerd, waarbij ook telkens werd 
vastgesteld dat er geen bos stond op dit perceel. Bovendien werd dit alles herbevestigd via een recent 
terreinbezoek dat ANB heeft laten uitvoeren wegens de vragen die het agentschap ontving met 
betrekking tot het rooien van de bomen. Uit deze vaststellingen kan het Agentschap voor Natuur en 
Bos concluderen dat het bos op dit perceel niet ouder is dan 22 jaar. Aanvullend benadrukt het ook 
nog dat het feit dat er individuele bomen worden aangetroffen die mogelijk ouder zijn dan 22 jaar niet 
meteen betekent dat het bos meer dan 22 jaar geleden ontstaan is. Het gaat hier dus om een 
meldingsprocedure, niet om een vergunningsprocedure. In die zin is er ook geen verplichting tot 
uithangen van een beslissing. Van deze melding dient wel het college van burgemeester en 
schepenen en het departement Omgeving in kennis gesteld te worden. Dit gebeurde via digitale 
zending op 4 december 2017.

Koen Kerremans heeft hierover een schriftelijke vraag gesteld en als antwoord gekregen dat er geen 
weet was van een dossier in dit verband.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er blijkbaar niets is gebeurd met het bericht van 4 
december 2017. Toen werd de gemeente in kennis gesteld via omgeving@berlaar.be. Het college was 
hiervan echter niet op de hoogte en zit eveneens verveeld met deze zaak.

Koen Kerremans vraagt hoe het dan zit met de bomen die ouder zijn dan 22 jaar en dus waardevol 
zijn. Heeft ANB daar een uitspraak over gedaan?

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dat ANB heeft geoordeeld dat het niet in aanmerking komt als bos 
en dat de rooiing dus was toegestaan.

Burgemeester Walter Horemans heeft gemerkt dat dit dossier leeft en de gemoederen beroert. Er 
werden echter geen fouten gemaakt, noch door de gemeente, noch door de eigenaars. De aanvragen 
waren allemaal in orde.

Koen Kerremans wil weten of de gemeente dan zelf 80 are bos zal aanplanten.

Burgemeester Walter Horemans wil dat zeker bekijken, indien er zich kansen voordoen aan een 
betaalbaar tarief.

Wim Kelber suggereert een boomplantactie met de scholen.

mailto:omgeving@berlaar.be
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Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat er weinig openbaar terrein ter beschikking is. Er zijn alleen 
nog kleine stukjes oude wegzate. Misschien heeft het OCMW nog grond in eigendom.

Wim Kelber zegt dat dit wellicht mogelijk is op de Liersesteenweg.

Koen Kerremans refereert naar de vraag van Vlaanderen omtrent beschikbare OCMW-gronden in het 
kader van herbebossing. Toen werd er geantwoord dat er bijna geen bruikbare gronden waren.

Schepen Ingeborg Van Hoof bevestigt dat. Dat was de stand van zaken op het ogenblik dat de vraag 
werd gesteld.

Koen Kerremans licht toe dat als het project van de Vlaamse overheid doorgaat ter compensatie van 
het havengebied, heel het bos dat werd aangeplant op OCMW-grond en de volledige groene zone 
daar verdwijnt.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat het bestuur daarop heeft gereageerd en gevraagd welke 
compensatie daarvoor wordt voorzien, zonder reactie tot nog toe.

14 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
beslissing provincieraad subsidies aanleg fietsostrade door gemeenten
BEHANDELD

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

Toelichting:
op de provincieraad van 22 meert 2018 werd Provinciaal subsidiereglement aanleg of 
herinrichting fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend 
in het Fietsfonds goedgekeurd. wanneer een gemeente een stuk fietsostrade aanlegt 
worden niet alleen de aanleg, maar ook de kosten voor de studie én de kosten voor 
grondverwerving volledig gedragen door deze aangepaste subsidiëring. het was de afronding 
van een proces dat we in 2015 in de provincie zijn gestart. Wanner zal het bestuur nu 
concreet starten met de aanleg van het stuk fietsostrade tussen het Stationsplein en de 
Liesesteenweg, of desgevallend een ander stuk?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het de bedoeling is om het dossier alvast op te starten, 
maar het is nu wachten op de tracéstudie. Op 9 maart vond een bilateraal overleg plaats met de 
provincie, de gemeente en Infrabel over het traject over Berlaars grondgebied. De tracéstudie is al vrij 
ver gevorderd. Zodra die rond is, wordt eerst de bevolking uitgenodigd voor een open vergadering. 
Het komt er op aan om na te gaan of het uitgetekende tracé het juiste tracé is en om te bekijken 
waar er fietstunnels komen. Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk oversteekplaatsen, naar het 
wegwerken van zoveel mogelijk pijnpunten. Zo komt er zeker een fietstunnel in de Kleine Doelstraat. 
Er zijn nog een paar andere discussiepunten, zoals bijvoorbeeld het sluiten van overwegen. Waar 
mogelijk zullen tunnels worden voorzien om zo weinig mogelijk conflicten te hebben op de fiets-o-
strade en om de ongevallen aan overwegen terug te dringen.

Ronny Van Thienen merkt op dat het tracé al jaren vaststaat.
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Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat, maar het fietspad is intussen breder geworden, wat 
meer te onteigenen terrein met zich meebrengt. Op Berlaars grondgebied valt dit nog mee, maar het 
gaat toch meteen om een aantal dossiers. Zo snel de knoop qua tracéstudie is doorgehakt, zal de 
gemeente al een stuk aanleggen en achteraf verrekenen met de provincie.

15 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: probleem 
slibopslag en bijhorende activiteiten Smidstraat
BEHANDELD

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

Toelichting:
Betreffende perceel:   Kad. Nr D sectie nr 518

al in november kwam op de gemeente een vraag binnen over de aanvoer van slib op het 
genoemde perceel. de vraagsteller vermoed al enkele jaren dat de toegestane volumes ruim 
overschreden worden. ondertussen kregen we een aangetekende brief in de bus die 
hetzelfde probleem aankaart. ook wordt geklaagd over de activiteiten op het perceel. Ook 
onze fractie bstelde in het verleden al vragen over het gestockeerde slib aan de Smidstraat. 
wij willen enkele vragen beantwoord zien;

waar komt het aangevoerde slib vandaan?

welke firma's mogen er slib aanvoeren?

hoeveel m³ mag er gestockeerd worden?

welke activiteiten mogen plaatsvinden op het genoemde perceel?

wordt het slib gecontroleerd? is er verslaggeving en kunnen we die krijgen?

Antwoord
Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de gemeente zelf geen grachten ruimt, alleen wanneer het 
hoognodig is of wanneer er zich ergens een probleem voordoet.  De ruiming van de gemeentelijke 
grachten wordt bijkomend door rioolbeheerder Pidpa uitgevoerd. Alle grachten in Berlaar zijn 
ingedeeld in een 10-tal zones die wederkerend geruimd worden in een ritme van 4 jaar, maar op 
sommige plaatsen sneller, bijvoorbeeld bij veel slibafzetting. Pidpa heeft in samenwerking met de 
gemeente een gebiedsdekkend grachtenplan opgemaakt met een onderverdeling die duidelijk maakt 
welke partij verantwoordelijk is voor het onderhoud van bepaalde grachten. Hierbij zijn 5 partijen 
gedefinieerd: Pidpa, de gemeente, andere beheerders (bijvoorbeeld AWV), private grachten en 
officiële waterlopen. De verdeling tussen Pidpa en de gemeente is gemaakt op basis van het feit of er 
afval- of hemelwater van woningen is aangesloten. De zones hebben een maximale lengte van 10 
kilometer gracht per zone, waarbinnen periodiek slibstalen genomen worden, zodat de slibcategorie 
en de verwerkingsmogelijkheden bepaald kunnen worden in overeenstemming met de richtlijnen van 
OVAM. Door het aanhouden van deze methodiek zijn er steeds geldige slibcertificaten beschikbaar 
voor de volledige gemeente. Een slibcertificaat geldt voor 5 jaar, wat betekent dat er 1 keer om de 5 
jaar slibstalen genomen moeten worden. In de praktijk neemt Pidpa jaarlijks slibstalen in de zones 
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waar ze de grachten ruimen. Het slib wordt afhankelijk van de resultaten van de slibstalen in klassen 
ingedeeld. In Berlaar gaat het telkens om slib van klasse 2, wat wil zeggen dat het overal gebruikt 
mag worden, bijvoorbeeld voor het ophogen van bouwgrond, behalve voor gebruik op 
landbouwgrond, waarvoor enkel slib van klasse 1 gebruikt mag worden. Bij accidentele lozingen 
kunnen bijkomende stalen genomen worden om de vervuiling af te bakenen en het slib van de 
volledige zone niet te hypothekeren. Slechts in 1 zone moet het slib na uitwatering effectief verwerkt 
worden en mag het niet vrij afgevoerd worden. Dat  doet zich voor in zone 9 tussen Alflaar, Ezenhoek 
en Bosstraat. Al het andere slib mag op de kant van de gracht gestockeerd worden om uit te lekken 
en kan als gewone grond gebruikt worden. Wanneer het slib wegens praktische redenen niet op de 
kant van de gracht gelegd kan worden, bijvoorbeeld langs baangrachten, wordt het afgevoerd om te 
ontwateren. Dat is zo in 70% van de gevallen; er wordt dus meer slib afgevoerd dan op de berm van 
de grachten gestockeerd.  Het slib dat wordt afgevoerd, kan worden gebracht naar de tijdelijke 
opslagplaats van Cornelis in de Smidstraat om te ontwateren en kan dan ook als gewone grond 
gebruikt worden. Indien er toch slib van klasse 3 of 4 geruimd moet worden, hangt de verwerking van 
het slib af van de overschreden parameters in de slibanalyse. Hierin kunnen verschillende vervuilende 
stoffen zitten, bijvoorbeeld zware metalen, PAK's, olierestanten, … Op basis van de overschreden 
parameters wordt bekeken wat de juiste verwerking van het slib is. De grondreinigingscentra 
beoordelen of het gaat om een thermische behandeling, een biologische behandeling of een fysio 
chemische reiniging. Wanneer bepaalde parameters te zwaar zijn overschreden, is een reiniging niet 
mogelijk en wordt het slib gestort op een vergunde stortplaats. Die bevinden zich bijvoorbeeld in de 
regio’s Balen en Mol. De zones van het grachtenplan worden aangehouden voor het effectieve 
grachtenbeheer, waarbij een terugkeerperiode van 4 jaar voor de ruiming van elke zone is bepaald. 
Voor bepaalde grachten is dat echter niet voldoende en gebeurt de ruiming frequenter, bijvoorbeeld 
omdat de afwatering essentieel is of omdat er meer slibafzetting voorkomt. De gemeentelijke 
grachten ruimt Pidpa op vraag van de gemeente mee in de 4-jaarlijkse cyclus. Jaarlijks wordt er 
besproken om welke grachten het gaat. Hiervoor maakt Pidpa offertes op , die na goedkeuring 
worden ingepland. Private grachten moeten de eigenaars zelf onderhouden. De gemeente heeft hier 
weinig zicht op. Enkel wanneer er zich problemen voordoen, komt de gemeente tussen. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt het slib dan eveneens gestockeerd op de berm naast de gracht. Op de site 
van Cornelis in de Smidstraat kan ook slib van omliggende gemeenten gestockeerd worden. Van Boxel 
heeft hiervoor een vergunning. Dat kan gaan om slib van Heist-op-den-Berg of Herenthout, dat 
eveneens in orde moet zijn. Ook Van Boxel is verplicht om op zijn beurt nog eens stalen te nemen. 
Certificaten zijn bij hem opvraagbaar.

Dirk Aras concludeert dat de gemeente dus niet permanent over deze certificaten beschikt.

Schepen Ingeborg Van Hoof antwoordt dat de certificaten van Pidpa beschikbaar zijn; de andere zijn 
opvraagbaar.

Schepen Jan Hendrickx vult aan dat enkel Van Boxel bij Cornelis mag stockeren. Op het genoemde 
perceel bevindt zich een landbouwbedrijf.

Dirk Aras vraagt of er pv’s over dat gebied bestaan.

Schepen Ingeborg Van Hoof repliceert dat die alleszins niet bekend zijn bij het bestuur.

Burgemeester Walter Horemans vult aan dat er een bezoek gepland is van de politie, Igemo en OVAM 
om te bekijken wat er zich nog bevindt en waar dat vandaan komt.

Schepen Ingeborg Van Hoof voegt nog toe dat er 850 m³gestockeerd mag worden. Misschien wordt 
het slib niet altijd even snel opnieuw afgevoerd.
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Dirk Aras zegt dat de problemen in Heist-op-den-Berg op deze wijze ontstaan zijn. Intussen is het slib 
van 10.000den vrachtwagens blijven liggen en heeft men geen zicht meer op wat er allemaal in zit en 
van waar het afkomstig is. Het gaat om een stortplaats op de Isschotweg, vlakbij Melkouwen en 
vlakbij waterlopen. Er wordt zelfs gesproken over asbestvervuiling, maar dat wordt ontkend door het 
gemeentebestuur. Hij vraagt om deze zaak nader te bekijken.

Schepen Ingeborg Van Hoof zegt dit toe.

16 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: vragen 
rond werking gemeentelijke diensten 
BEHANDELD

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

Toelichting:
omwille van de afwezigheid van het diensthoofd ruimte willen we graag vernemen wie en 
hoe de dossiers worden opgevolgd? Wie volgt de milieuzaken op? Wie neemt de 
omgevingsvergunningen voor zijn rekening?

omwille van de zwangerschap van afdelingshoofd ruimte werd een vacature uitgeschreven. 
graag willen we weten waarom men voor een relatief korten afwezigheid een vacature 
wordt uitgeschreven en waarom er niet beroep gedaan wordt op ondersteuning vanuit 
Igemo of vanuit een andere gemeente zodat ervaren mensen deze periode kunnen 
overbruggen?

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat er reeds contact werd opgenomen met Igemo, maar 
het gaat om een vervanging van minimaal 3 maanden en bovendien ook om een leidinggevende 
functie (naast de vereiste technische expertise). Dat profiel is niet zonder meer beschikbaar bij Igemo. 
Er werd een vacature uitgeschreven, echter zonder kandidaturen op te leveren. Daarop werden er 
contacten gelegd met een consultancybureau, maar er moeten nog prijzen worden vergeleken. Wat 
milieu betreft, ontving het college recent de ontslagbrief van de milieuambtenaar, waardoor de functie 
vacant kan worden verklaard. Intussen heeft de gemeente een tijdelijke vervanger gevonden met heel 
wat ervaring die zich nu in de milieudossiers aan het inwerken is. Daarnaast is Igemo ook stand-by 
voor ondersteuning in deze materie.

Wim Kelber vraagt zich af of de afwezigheid van het afdelingshoofd Ruimte niet kan worden 
opgevangen binnen de bestaande personeelsgroep. Hij heeft kunnen vaststellen dat er in de loop van 
de jaren heel wat bijkomende medewerkers zijn aangeworven.

Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat dat geen haalbare kaart is. De materie is zodanig 
technisch geworden dat er specifieke expertise vereist is. De gemeente heeft in het verleden de keuze 
gemaakt om aan te werven op niveau B en C, vooral om financiële redenen. Maar de taken die nu 
naar lokale besturen worden geschoven, vereisen niveau A-profielen. Dat profiel is niet zomaar 
voorradig.

 



26/31

17 Mondelinge vraag van raadslid Rudy Nuyens: Opnieuw een gemiste kans? 
Wordt Cinema Rex gesloopt?
BEHANDELD

Indiener(s):
Rudy Nuyens, sp.aGemeenteraad/sp.a

Toelichting:
Terwijl andere gemeenten en steden met enige fierheid oude cinemazalen renoveren en 
elke vorm van  cultuurbeleving aanmoedigen, laat onze gemeente Cinema Rex bij voorkeur 
slopen om plaats te maken voor opnieuw een veel te groot bouwproject. Cinema Rex is 
geschiedenis voor Berlaar! sp.a Berlaar ziet de zaal mét de woning liever opgenomen in de 
inventaris van onroerend erfgoed dan dat die platgegooid wordt om een doorgang te 
verlenen aan koning auto. Een doorgang die trouwens voor een bijkomende onveilige 
situatie zal zorgen in de drukke Stationsstraat.

Wij hopen dat het bestuur zich houdt aan haar belofte van een tijdelijke opschorting van 
grote bouwprojecten? Wij hopen dat dit onderzoek grondig gebeurt en dat indien dit project 
toch doorgaat er gewerkt wordt naar meer bescheidenheid in grootte en omvang. Volgens 
ons bestaat er ook een mogelijkheid om een doorgang te maken naar de Diamantstraat en 
moet Cinema Rex niet gesloopt worden. Wordt deze mogelijkheid ook bekeken? 

Cinema Rex IS erfgoed. Opnieuw een kans om een mooie en degelijke concertzaal te maken. 
Mis ze niet.

Antwoord
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat het om woonzone gaat, waarop de prijs van 
bouwgrond plakt. Dat zou dus een dure zaal worden. Het bestuur gelooft echter nog steeds in het 
concept van een cultuurzaal en dit wordt meegenomen in het verhaal van de sporthal.

Schepen Eddy Verstappen vult aan dat de onderhandelingen over het perceel in kwestie al een 4-tal 
jaar geleden werden opgestart. Het laatste jaar is alles in een stroomversnelling geraakt en intussen 
zijn er verschillende bouwpromotoren betrokken geweest. De eigenaars hebben alles verkocht aan de 
laatste bouwpromotor, die een dossier heeft uitgewerkt dat onlangs werd voorgesteld in De Kookgek. 
Maar intussen heeft het college een tijdelijke halte toegeroepen aan grote projecten. Ook dit project 
valt daaronder. De doorgang naar de Stationsstraat is louter een ontsluiting voor de trage 
weggebruiker; het gemotoriseerd verkeer wordt naar de Diamantstraat geleid.

Rudy Nuyens wil weten of er in het huis zelf ook appartementen komen.

Schepen Eddy Verstappen bevestigt dat het voorstel de creatie van 3 appartementen in het voorste 
gedeelte bevat. Het project werd voorgelegd aan de visie-werkgroep van begin maart, waar de 
deskundigen van mening waren dat het te groot was voor een beperkt binnengebied. Voorlopig 
worden er echter geen uitspraken over gedaan, aangezien het openbaar onderzoek nog loopt. Na 
afloop worden alle bezwaren grondig bekeken en zal er een sluitend advies worden verleend.

Wim Kelber was aanwezig op de voorstelling van het project in De Kookgek en geeft mee dat er al 
gesproken wordt over de ‘Uplace van Balder’. Er worden veel parkeerplaatsen ondergronds voorzien, 
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er komt een bareel en een betaalparking. De uitrit is vrij smal, waardoor er een systeem met lichten 
wordt voorzien. De hoogte bedraagt 9,28 meter, er zijn 3 bouwlagen getekend. De inwoners van de 
Zwaluwstraat zijn verontwaardigd, vanwege de inkijk die ontstaat en de waardevermindering van hun 
huizen.

Schepen Eddy Verstappen meldt dat er erg veel bezwaren aan het binnenlopen zijn.

Rudy Nuyens is van mening dat het project te groot en te veel is en dat de impact op het verkeer niet 
te onderschatten valt.

18 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: Openbare werken. Hopelijk wordt stroomversnelling geen 
aardverschuiving?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Tevreden door het plots vorderen van allerlei werken heeft sp.a Berlaar toch nog enkele 
vragen.

 

- Wie organiseert de omleidingen? 

Hebben de politiediensten hierin het laatste woord?

 

Wij vinden dat die meer flexibel uitgetekend hadden kunnen worden en dat verschillende 
zelfstandigen hierdoor gegijzeld werden.

 

- Wordt er door de politie voldoende gecontroleerd of wordt er een gedoogbeleid gevoerd 
?

 

Schepen Henderickx bevestigt zonder schroom op RTV dat de politie wel niet zal 
verbaliseren? Wij vinden dat als er omleidingen zijn ze maar moeten gevolgd worden.

Wij vinden het ook niet kunnen dat men het bijkomend parkeerprobleem veel te laat 
vaststelt en dan nog probeert op te lossen. “We zullen het daar nog eens gaan vragen 
seffens”. Dixit Schepen Hendrickx op RTV.
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- Communicatie onvoldoende en te laat

 

In tegenstelling tot wat het bestuur beweert is de communicatie niet goed en te laat. De 
reden hiervoor wordt daarbij ook redelijk gemakkelijk in de schoenen van de aannemer 
geschoven.

 

- Vanwaar die plotse stroomversnelling? (zie in eerste instantie Legrellestraat) 

Terwijl we eerder slechts enkele arbeiders bezig zagen wordt er nu plots aan een hoog 
tempo gewerkt en rijden er ook vrachtwagens van andere firma’s af en aan. Heeft dit een 
extra prijskaartje? Is het bestuur plots ongerust over bezorgde burgers?

 

- Nog te realiseren in 2018. Optimistisch, maar realistisch?

 

In de commissie Openbare werken kregen we een enorme lijst van nog te realiseren werken 
voorgeschoteld. Voor ons onrealistisch. Heeft dit te maken met het feit dat er in oktober 
verkiezingen zijn? De voorafgaande vijf jaren gebeurde er amper iets?

Antwoord
Schepen Jan Hendrickx licht toe dat de omleidingen worden besproken op het maandelijks overleg 
mobiliteit, waar de mobiliteitsambtenaar, een medewerker van de afdeling Ruimte, de korpschef, de 
burgemeester en de schepen Openbare Werken aanwezig zijn. Grote projecten worden van tevoren 
besproken. Zodra de aannemer gekend is, wordt er opnieuw een overleg gepland om met hem de 
omleidingen door te nemen. Alle pro’s en contra’s worden dan zorgvuldig bekeken, maar er moeten 
uiteindelijk keuzes worden gemaakt. Zo werd er bijvoorbeeld meer dan een uur gediscussieerd over 
de Legrellestraat met de huidige opstelling als uiteindelijke beslissing. Dagelijks wordt er tot op de 
werf gegaan. De fietsers kunnen al voor een groot deel over het nieuwe fietspad. De aannemer zorgt 
ervoor dat het rijvak vrij is, waarop ook nauwkeurig wordt toegekeken. Uiteindelijk heeft de 
burgemeester het laatste woord; hij kan indien nodig bijsturen in samenspraak met de politie.

Rudy Nuyens merkt op dat de werken plots erg snel vooruitgaan.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat deze observatie niet klopt. Wegenwerken verlopen in fasen. 
Eerst moet er uitgebroken worden; dat gebeurt door een ploeg van 4 in onderaanneming. Daarna 
komt er een ploeg die de bedding legt en de borduur plaatst, gevolgd door een klinkerploeg, die 
gewoonlijk uit een 8-tal personen bestaat. Indien deze medewerkers allemaal aanwezig zijn, is het 
uiteraard druk op de werf. Het is ook de bedoeling om alles zo snel mogelijk dicht te leggen. Over het 
vrachtwagenvervoer van andere firma’s kan gezegd worden dat er nog werken zijn op de 
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Kesselsesteenweg en aan het zuiveringsstation. Hierbij zijn verschillende onderaannemers betrokken 
die graafwerken uitvoeren, waardoor er dus verschillende vrachtwagens van diverse firma’s passeren.

Rudy Nuyens merkt op dat er klachten zijn van zelfstandigen over onvoldoende en laattijdige 
communicatie.

Schepen Jan Hendrickx antwoordt dat er gepraat werd met Bloemen Mariën; er zal getracht worden 
om vanaf het stuk aan de Daalstraat zo snel mogelijk dubbel richting in te voeren.

Ronny Van Thienen vraagt hoeveel pv’s er werden opgemaakt.

Schepen Jan Hendrickx repliceert dat de politie melding heeft gekregen van achteruitrijdende auto’s in 
de Daalstraat, maar bij controles en observaties hebben ze dit zelf niet kunnen vaststellen. Ook de 
klachten over veel te hard rijden in de Rameyenstraat konden in de praktijk niet vastgesteld worden 
door de politie.

Ronny Van Thienen vindt dit bizar, aangezien hij het persoonlijk wel heeft vastgesteld.

Burgemeester Walter Horemans verklaart dat er verhoogd toezicht werd aangevraagd, maar dat dit 
geen resultaten heeft opgeleverd.

Ronny Van Thienen is van oordeel dat er op het vlak van veiligheid geen enkele toegeving mag 
worden gedaan.

Rudy Nuyens vraagt of de lijst van werken uit de commissie Openbare Werken volledig zal worden 
uitgevoerd.

Schepen Jan Hendrickx legt uit dat deze lijst voortvloeit uit het masterplan wegen, maar hij is nog niet 
definitief. Er moeten nog keuzes worden gemaakt, waarbij er prioriteit gegeven zal worden aan de 
wegen die zullen dienen als omleiding voor de werken in de Pastorijstraat. Daarnaast worden zeker 
ook nog de Itegembaan, de Rameyenstraat en de Hertstraat aangepakt.

Leen Janssens wil weten of het fietspad Liersesteenweg in de planning zit.

Schepen Jan Hendrickx bevestigt dat. De werken starten op 14 of 15 mei.

19 Mondelinge vraag van raadsleden Rudy Nuyens, Ronald Van Thienen, Lies 
Ceulemans: ‘Redden van dieren in nood’ aangekaart?
BEHANDELD

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

Toelichting:
Omdat onze Berlaarse vertegenwoordiger burgemeester Horemans volledig akkoord was met 
onze stelling dat het redden van dieren in nood door de hulpverleners van Zone Rivierenland 
gratis zou moeten zijn (zieGVA) vroegen wij hem dit in de zoneraad of zonecollege aan te 
kaarten.

Is dit gebeurd? Waren er nog zoneraden en was de burgemeester aanwezig?
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Antwoord
Burgemeester Walter Horemans heeft de problematiek aangekaart op de vorige zoneraad en ook 
besproken met de zonechef. Het reglement stelt dat er retributie wordt aangerekend voor redden van 
dieren bij nalatigheid of niet-nemen van voldoende afschermende maatregelen. Bij de interventie voor 
het paard in de Welvaartstraat was dat niet het geval, waardoor er ook geen retributie werd 
aangerekend. Andere zones maken andere keuzes, maar dat is de vrijheid van elke zone. Naast de 
wettelijk verplichte gratis interventies worden de overige wel aangerekend aan een eerlijk tarief.

20 Mondelinge vraag van raadsleden Leen Janssens, Koen Kerremans: 
herbruikbekers in Berlaar
BEHANDELD

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

Toelichting:
er was een tijd dat we in Berlaar konden gebruik maken van herbruikbekers. Tot op vandaag 
zijn er nog steeds gemeenten en/of organisaties die gebruik maken van deze bekers. De 
bedoeling is om minder afval te produceren bij evenementen. In Berlaar zijn we onze bekers 
echter kwijt. Vanuit onze jeugdafdeling komt de vraag naar herbruikbekers echter terug. 
daarom willen wij deze vraag ook voorleggen aan het bestuur om te weten te komen waarom 
deze bekers verdwenen zijn en of de intentie bestaat om opnieuw een dergelijk systeem op te 
nemen in het aanbod van onze gemeente.

Antwoord
Schepen Suzy Put antwoordt dat de herbruikbare bekers in het verleden veel gebruikt en uitgeleend 
zijn, maar ze zijn intussen versleten en onhygiënisch. De vraag ernaar is ook drastisch gedaald. Ze 
zijn voorlopig nog beschikbaar, maar het bestuur heeft de intentie om op zoek te gaan naar een goed 
alternatief.

Koen Kerremans geeft aan dat het de bedoeling was om de afvalberg te verminderen. Dat verhaal 
bestaat nog, ook in het buitenland. De procedure om de bekers te ontlenen, was wel omslachtig.

Schepen Ingeborg Van Hoof vertelt dat er in de gemeente Duffel regelmatig gebruik wordt gemaakt 
van dergelijke bekers, maar om de hygiëne te waarborgen werd specifiek hiervoor een industriële 
afwasmachine aangekocht. Het probleem is dat de bekers niet goed worden afgedroogd en gestapeld 
worden binnengebracht, waardoor schimmels vrij spel krijgen. Alternatieven zijn voorhanden, 
bijvoorbeeld bekers van rietsuiker of composteerbare bekers. Dat zal in de toekomst worden bekeken, 
evenals de ontleenprocedure.

Schepen Suzy Put vult aan dat ook Ivarem herbruikbare bekers ter beschikking heeft, die zelfs vuil 
mogen worden ingeleverd. Dat aanbod mag zeker bij de jeugd gepromoot worden. Ook de 
gemeentelijke bekers mogen nog worden opgevraagd, maar met de kanttekening dat ze dan eerst 
grondig moeten worden afgewassen.
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