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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 24 maart 2014 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser,  

Hans De Locht, Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix,  

Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets,  

Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx,  

Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Steven Van Loock raadslid 

 

Vanaf punt 4. vervoegt raadslid Els Schoeters de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 

2. Kennisname toezichtsbesluiten  

3. Intrekking gemeentelijk subsidiereglement infiltratievoorzieningen 

4. Oprichting gemeenschapscentrum 'de Oude Pastorie' 

5. Oprichting beheersorgaan 'de Oude Pastorie' 

6. Verlenging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 2014 - 2020  

7. Kennisname verslag jeugdraad 22 oktober 2013 

8. Kennisname verslag cultuurraad 28 november 2013 

9. Kennisname verslag milieuadviesraad 4 december 2013 

10. Kennisname verslag sportraad 4 december 2013 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Notulen vorige zitting 

Raadslid Karel Sterckx vraagt een afschrift van de evaluatie B IN aan de gemeenteraadsleden te 

bezorgen. 

Raadslid Dirk Bernagie komt terug op de weergave van het debat over de mogelijkheid de vrije 

basisschool Kringeling Hever te herlocaliseren naar het gebouw van het voormalige rusthuis 

Ravenstein.  Uit de notulering kan het antwoord van de voorzitter van het OCMW niet duidelijk 

afgelezen worden.  Na een uitgebreid debat over wat al dan niet gezegd werd en beide partijen niet 

betwisten wat ze gezegd hebben maar alleen bedoeld hebben wat ze wilden aanbrengen in het debat, 

wordt de stemming over een nieuwe tekstweergave niet gevraagd omdat de inhoud van de notulering 

wel goed is.  De voorzitter herhaalt dat de intenties blijven wat ze zijn en dat de hoop gekoesterd 

wordt dat het Aankoopcomité snel haar werk zal doen. 

Op verzoek van schepen Annick DeKeyser wordt bij de commentaar van punt 16 de zin “Zo zullen de 

nutsvoorzieningen in deze versie onder de baan worden aangelegd en wordt de baan zelf niet breder” 

geschrapt en vervangen door: “Zo zullen de nutsvoorzieningen in het eerste gedeelte van de 

Rosvenweg, daar waar de woningen aangesloten zijn op het rioleringsstelsel van de Kwaenijkstraat, 

onder de baan worden aangelegd.  In het tweede gedeelte komt wel riolering onder de baan en zullen 

de nutsvoorzieningen naast de rijweg voorzien worden;  De baan zelf wordt niet breder.” 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 17 februari 2014 goed. 
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2. Kennisname toezichtsbesluiten  

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  

 Kennisname door de gouverneur (brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 18 

februari 2014) met betrekking tot de aanpassing rechtspositieregeling door de gemeenteraad van 25 

november 2013. 

 Besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme 

en Vlaamse Rand van 18 februari 2014 betreffende de vernietiging van de besluiten van de 

gemeenteraad van 27 mei 2013 en 16 december 2013 met betrekking tot de vaststelling van een 

belasting op het afleveren van verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen 

voor groepswoningbouw of voor appartementen. 

 

3. Intrekking gemeentelijk subsidiereglement infiltratievoorzieningen 

Raadslid Francine De Becker vraagt over hoeveel subsidies het gaat het afgelopen jaar, waarop de 

voorzitter antwoordt dat er geen enkele subsidie in dit kader werd uitgekeerd. 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2008 betreffende de goedkeuring van de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 tussen de gemeente Boortmeerbeek en de Vlaamse overheid 

voor het basisniveau, het onderscheidingsniveau en meerdere projecten; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 met betrekking tot de goedkeuring 

van het gemeentelijk subsidiereglement infiltratievoorzieningen; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 februari 2014 betreffende 

de evaluatie van de gemeentelijke subsidie infiltratievoorzieningen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel 

Andries).  

 

Het gemeentelijk subsidiereglement hemelwatergebruik, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 

24 november 2008, in te trekken vanaf 1 april 2014. 

 

Raadslid Els Schoeters vervoegt opnieuw de zitting. 

4. Oprichting gemeenschapscentrum 'de Oude Pastorie' 

Raadslid Anne Cleiren vraagt over welke polyvalente zaal het gaat. 

Schepen Karin Derua antwoordt dat het de zaal beneden in de sporthal betreft, maar dat voorlopig 

ook de zaal boven gebuikt zou kunnen worden.  Er zouden slechts lichte aanpassingen nodig zijn om 

de benedenzaal geldig te laten verklaren.  De uitbating zou los van de concessie kunnen gebeuren 

omdat dat nu zo in de huidige voorwaarden van de concessie opgenomen is. 

Raadslid Karel Sterckx wil weten of de locatie in verschillende gebouwen mag zijn, waarop de 

voorzitter toelicht dat dit op advies van de inspectie zo wordt ingediend. Over de gevolgen van de 

relatie tot het AGB zullen nog gesprekken moeten worden gevoerd. 

Op de opmerking dat er accommodatie in Schiplaken zou moeten zijn, wordt gewezen op de 

bibliotheek die eveneens in dit pakket moet worden begrepen en zich wel degelijk in Schiplaken 

bevindt. 

Raadslid Bert Meulemans benadrukt het belang om in deze context de mogelijkheid aan organisatoren 

te bieden om drank te schenken.  Hij meent dat er goed overleg met de concessiehouder nodig is. De 

voorzitter geeft nogmaals aan dat dit goed nagekeken is en het toch apart van de concessie gehouden 

kan worden. 
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Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet uit haar zorg over de plaats van de vestiaire en wijst erop dat nu 

de judomatten liggen waar de vestiaire zou komen. Schepen Karin Derua zegt dat de vestiaire aan de 

ingang zou komen en aan de muur kan worden bevestigd, maar het zal werk zijn voor het 

beheersorgaan om de juiste plaats te bepalen. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt vervolgens hoe het zit met het gebruik van de zaal boven.  

Tot op heden is dat gratis, maar zal dat zo blijven? 

De voorzitter verwijst opnieuw naar de werkzaamheden van het beheersorgaan. 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 

6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 

 

Overwegende dat met het oog op het bekomen van Vlaamse subsidies in het kader van het Lokaal 

Cultuurbeleid het noodzakelijk is dat de gemeente beschikt over een gemeenschapscentrum. 

 

Overwegende dat ingevolge de Vlaamse Beleidsprioriteit voor het gemeentelijk cultuurbeleid, het 

gemeenschapscentrum moet beschikken over de volgende infrastructuur met het oog op 

cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding: 

1. een polyvalente zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of 

verankerbare zitplaatsen én een polyvalente zaal van ten minste 100 m² waarin de andere 

activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden; 

2. een totale oppervlakte van ten minste 100 m² aan tentoonstellingsruimte; 

3. drie lokalen voor cultureel gebruik. 

 

Overwegende dat de volgende locaties in aanmerking komen om opgenomen te worden in het 

‘Gemeenschapscentrum’: 

- cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravesteinstraat 22, 3191 Hever); 

- polyvalente zaal aan sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek); 

 

Overwegende dat de gemeenteraad het gemeenschapscentrum moet oprichten. 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Goedkeuring te verlenen aan de oprichting van het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ 

van de gemeente Boortmeerbeek. 

 

art. 2 Het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ bestaat uit de hiernavolgende 

infrastructuur: 

- cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravesteinstraat 22, 3191 Hever); 

- polyvalente zaal aan sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek). 

 

art. 3 Dit besluit over te maken aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. 
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5. Oprichting beheersorgaan 'de Oude Pastorie' 

De voorzitter doet een oproep aan de fracties hun kandidaten kenbaar te maken.  De cultuurraad zal 

eveneens gevraagd worden het nodige te doen. 

 

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 

strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 

6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de oprichting van het 

gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ van de gemeente Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat met het oog op het bekomen van Vlaamse subsidies in het kader van het Lokaal 

Cultuurbeleid het noodzakelijk is dat de gemeente beschikt over een gemeenschapscentrum ’de Oude 

Pastorie’. 

 

Overwegende dat het gemeenschapscentrum ’de Oude Pastorie’ uit volgende locaties bestaat: 

- cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravesteinstraat 20, 3191 Hever); 

- polyvalente zaal aan sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek); 

 

Overwegende dat bij een gemeenschapscentrum een beheersorgaan hoort; 

 

Overwegende dat dit beheersorgaan een adviserende bevoegdheid heeft; 

 

Overwegende dat de werking van het beheersorgaan moet worden geregeld in een organiek reglement; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum ‘de Oude 

Pastorie’ moet oprichten; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Een reglement betreffende het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum ‘de Oude 

Pastorie’ goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 

 

Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ 

 

Titel I: Opdracht 

 

Artikel 1. 

Er wordt een beheersorgaan opgericht dat de opdracht krijgt de gemeenteraad bij te staan bij het 

beheer van het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’. 

De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven in artikel 4. 
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Titel II: Omvang gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ 

 

Artikel 2. 

Het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ omvat volgende infrastructuur: 

- cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravesteinstraat 20, 3191 Hever); 

- polyvalente zaal aan sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek); 

 

Titel III: Doel van het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ 

 

Artikel 3. 

Het gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ is culturele infrastructuur die de gemeente en het 

Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek beheert met het oog op cultuurparticipatie, 

gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere 

aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden geconcretiseerd in de strategische 

meerjarenplanning van de gemeente. 

 

Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen 

 

Artikel 4. 

Het beheersorgaan heeft een adviserende functie met betrekking tot het beheer van het 

gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’ en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking 

tot het centrum. 

Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan recht op 

informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de gemeentelijke overheid betreffende het 

gemeenschapscentrum ‘de Oude Pastorie’. 

 

Artikel 5. 

Overeenkomstig artikel 17 van het Cultuurpact mag de programmering of de inhoud van activiteiten 

die plaatsvinden op initiatief van gebruikers in het gemeenschapscentrum niet het voorwerp zijn van 

enige inmenging vanwege het beheersorgaan, tenzij die activiteiten in strijd zijn met wetgeving 

(strafrecht, 

sociaal recht, fiscaal recht, economisch recht, …) of grondwettelijke waarborgen. 

 

Titel V: Samenstelling 

 

Artikel 6. 

Het beheersorgaan wordt samengesteld overeenkomstig artikel 9b van het Cultuurpact, namelijk een 

evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen die in de gemeenteraad zijn 

vertegenwoordigd, en uit vertegenwoordigers van de gebruikers, aangeduid door de cultuurraad, 

waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt. Het 

aantal vertegenwoordigers van de politieke strekkingen bedraagt 7, het aantal vertegenwoordigers van 

de gebruikers eveneens 7. 

 

Artikel 7. 

De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en houdt de 

verplichting in tot het nakomen ervan. 

 

Artikel 8. 

§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren: 

a) In het geval door de cultuurraad een andere afgevaardigde wordt aangeduid om te zetelen in 

het beheersorgaan; 

b) Door ontslag van het lid. Dit ontslag moet schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan 

worden meegedeeld; 

c) Door overlijden of rechtsonbekwaamheid; 
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d) Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de 

aanwezige stemgerechtigde leden beslist, na het horen van het lid. Een niet-gemotiveerde 

afwezigheid van drie achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan, kan een reden 

tot uitsluiting zijn. 

§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan opnieuw worden 

samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengestelde 

beheersorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren dan zes jaar, maar is 

hernieuwbaar. 

§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de in dit artikel vermelde redenen, 

wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze opvolging moet 

geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6. 

 

Titel VI: Voorzitter, ondervoorzitter 

 

Artikel 9. 

Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden na kandidaatstelling bij geheime stemming 

en bij volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter. 

 

Titel VII: Secretariaat 

 

Artikel 10. 

Een personeelslid van de gemeentelijke cultuurdienst is, zonder stemrecht, belast met het 

secretariaatswerk van het beheersorgaan. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door andere 

personeelsleden van de cultuurdienst. 

 

Titel VIII: Algemene bepalingen 

 

Artikel 11. 

Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door de gemeenteraad 

aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het beheersorgaan, die tevens gevraagd moet 

worden een schriftelijk advies uit te brengen. 

 

art. 2 Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2014. 

 

art. 3 Dit besluit over te maken aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel. 

 

6. Verlenging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 2014 - 2020  

Gelet op de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies van het decreet Basisonderwijs van 25 

februari 1997; 

 

Gelet op de artikelen 2 §1 en 6 tot en met 9 van het decreet van 6 juli 2011 betreffende de 

Intergemeentelijke Samenwerking;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 met betrekking tot de oprichting van de 

Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant en de toetreding van de gemeente tot deze 

scholengemeenschap; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2011 met betrekking tot de verlenging van de 

scholengemeenschap voor de periode 2011 – 2014; 

 

Gelet op artikel 3 §2 van de overeenkomst Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 2011-2014 

in de vorm van een Interlokale Vereniging; 
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Gelet op het advies van de schoolraad van 11 februari 2014; 

 

Gelet op het overleg van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité (ABOC) van 18 maart 

2014; 

 

Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een 

scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen van andere schoolbesturen; 

 

Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de 

eerst schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens 

over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken; 

 

Overwegende dat de huidige Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant onder de vorm van een 

Interlokale Vereniging werd opgericht; 

 

Overwegende dat de Interlokale Vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van 

Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant en deze na een periode van drie schooljaren afloopt op 

31 augustus 2014; 

 

Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft 

plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het aangewezen 

is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode van zes jaar, van 

1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020; 

 

Overwegende dat het Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant de 

samenwerking wenst te verlengen voor een periode van zes schooljaren, zoals voorgesteld in de 

vergadering van het beheerscomité van 6 februari 2014; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor het 

beheerscomité van de scholengemeenschap moet aanduiden; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

vertegenwoordiger: schepen Karin Derua met 19 ja en 1 neen 

Plaatsvervanger: burgemeester Michel Baert  met 17 ja en 3 neen 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

art. 1 De huidige overeenkomst inzake Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 2011-

2014 in de vorm van een Interlokale Vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 

september 2014 en hiertoe het ontwerp van de intergemeentelijke 

samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden 

Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014-2020’ goed te keuren. 

 

art. 2 Mevrouw Karin Derua, schepen van onderwijs, aan te duiden als effectief lid van het 

Beheerscomité, en de heer Michel Baert, burgemeester, aan te duiden als plaatsvervangend 

lid. 

 

art. 3 Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de DirCo. 

 

7. Kennisname verslag jeugdraad 22 oktober 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 22 oktober 2013. 
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8. Kennisname verslag cultuurraad 28 november 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 28 november 2013. 

 

9. Kennisname verslag milieuadviesraad 4 december 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 4 december 2013. 

 

10. Kennisname verslag sportraad 4 december 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 4 december 2013. 

 

Mondelinge vragen 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt zich af hoe de vork nu in de steel zit met de situatie van de 

delocalisatie van de vrije basisschool Kringeling naar het voormalige rusthuis Ravenstein.  Enerzijds 

zijn er de berichten in de pers en anderzijds de verontruste voorzitter van het oudercomité die over 

informatie beschikken die tegenstrijdig is met wat op de gemeenteraad is medegedeeld. Er zou wel 

beweging zijn, maar op de gemeenteraad is gezegd dat er geen beweging is. 

Nadat de voorzitter erop gewezen heeft dat de politici de krant niet schrijven, verduidelijkt voorzitter 

van het OCMW Willy Cornelis dat op het ogenblik dat het gemeenteraad was het dossier nog steeds 

geblokkeerd zat en men toen zeker al 8 maanden wachtend was. Vlak na de zitting was er dan de vraag 

van het Aankoopcomité om de locatie te bezoeken. Daarvoor is een werkman aangewezen die met de 

afgevaardigden het plaats bezoek deed om de deuren te openen.  Het bestuur zelf is er bewust zelf niet 

bij geweest.  

Raadslid Dirk Bernagie zegt dat het feit dat het Aankoopcomité komt op zich goed is, maar 

tegenstrijdig met de berichten in de krant.  Hij wenst te weten of er nu een schatting is. 

Voorzitter van het OCMW Willy Cornelis stelt dat de schatting nog niet gekend is.  Voor 1 april 2014 

wordt niets verwacht, maar redelijkheidshalve moet men toch aannemen dat dergelijk bezoek zal 

leiden tot een schatting. De voorzitter geeft als aanvulling dat het OCMW de verantwoordelijken van 

de school per direct op de hoogte stelde.  

Nadat raadslid Dirk Bernagie opwerpt dat men toch zou mogen weten of het een 

gezondheidswandeling betrof of een schatting benadrukt voorzitter van het OCMW Willy Cornelis dat 

de beleidsverantwoordelijken van het OCMW zich bewust buiten de procedure houden. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vindt dat de betonblokken op de parking aan de ingang van de school te 

Schiplaken de veiligheid bevorderen, maar vraagt of ze een kleur kunnen krijgen om valpartijen te 

vermijden. 

Schepen Annick DeKeyser zegt de toestand ter plaatse te zullen bekijken, maar dat het geheel ook 

ingewerkt zit in het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de doorgang door Schiplaken-dorp. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de rommelmarkt op het Laar zou afgeschaft zijn wegens 

het ontbreken van een reglement.  Zij vraagt daarom een nieuw reglement zodat mits een goede 

samenwerking deze rommelmarkt niet zou verdwijnen. 

Schepen Karin Derua zegt de afgevaardigden van de inrichters al twee maal op het gemeen tehuis 

ontvangen te hebben en afspraken gemaakt te hebben over wat kan en niet kan op basis van het 

bestaande reglement. Momenteel is men aan het rondkijken wie wil meewerken.  Er is volgens haar 

dus geen nieuw reglement nodig. De voorzitter bevestigt dat de mensen hiervan op de hoogte zijn. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meldt dat de eigenaar van camping Dageraad riolering wil 

leggen, maar dat omwille van het ontbreken van de collector het afvalwater in de beek zal worden 

geloosd.  Deze beek van de nv Waterwegen & Zeekanaal wordt echter niet onderhouden.  Zij vraagt of 

de gemeente dit wil nakijken en eventueel tussenkomen om een andere oplossing te bieden. 

De voorzitter stelt dat er geen aanvraag bekend is voor dergelijke rioleringswerken, maar dat wel 

nodig zou zijn. Lozen in een open gracht is niet wenselijk en afhankelijk van de toelating van de nv 

Waterwegen & Zeekanaal.  
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Raadslid Marita Palstermans vraagt waarom de verkeersremmers in de Stationsstraat werden 

weggenomen. 

Schepen van verkeer Remi Serranne zegt dat er nog niets beslist is.  Eerst zal het “smiley-bord” 

gehangen worden om te zien of er wel zo hard gereden wordt als er gezegd wordt.  Misschien zal met 

het tekenen van parkeervakken een verkeersremmende verkeersgeleiding gecreëerd worden, maar 

voor elke oplossing blijken er voor- en tegenstanders te zijn. 

De burgemeester zegt dat het duidelijk is dat de oplossing met verkeersremmers zorgde voor 

ongevallen.  De metingen zullen een indicatie geven. 

Raadslid Bert Meulemans verwijst naar de laatste verkeerscommissie waar cijfers voor de 

Molenbeekstraat en Rijmenamsebaan op tafel gelegd werden en waaruit bleek dat er soms sneller dan 

100 km/u gereden wordt waar slechts 50 km/u toegelaten is.  De verkeersremmers wegnemen is 

volgens hem een slechte zaak.  De Stationsstraat heeft een wegbreedte van 6 meter en is recht, wat 

uitnodigt tot snel rijden.  Metingen zijn naar zijn ervaring pas zinvol nadat een toestand een half jaar 

bestaat.  Immers zullen mensen pas dan hun gedrag echt aangepast hebben.  De verkeersremmers 

waren een oplossing die door het studiebureau van het ontwerp uitgedacht werd omdat een totale 

herinrichting van de Stationsstraat een financieel onmogelijke opdracht was. 

De voorzitter zegt ter afronding dat er nooit voorheen zoveel ongevallen geweest waren waarbij ook 

veel buurtbewoners betrokken waren. 

 

Raadslid Dirk Bernagie wijst op de geregeld afgesloten spoorwegovergang aan het station te Hever.  

Vooral het feit dat er geen informatie is en er geen beweging van werken te melden is, verontrust de 

buurtbewoners. 

De burgemeester antwoordt dat opnieuw een verlenging gevraagd werd.  Informatie krijgen van de 

NMBS of Infrabel is een hopeloze zaak.  De kwestie is al door het college van burgemeester en 

schepenen behandeld en principieel wordt gevraagd om in afwachting van toelatingen de 

spoorwegovergang toch open te zetten, maar het zou om meerdere zaken tegelijkertijd kunnen gaan. 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


