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GEMEENTERAAD 

 

 

 

Zitting van 28 april 2014 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx,  

Francine De Becker raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Steven Michiels schepen 

Kristel Andries raadslid 

 

Vanaf punt 4. vervoegt raadslid Bert Meulemans de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

3. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied 'Sportveldweg' 

4. Definitieve aanvaarding verbreding voetweg nr. 31 

5. Burgemeestersconvenant leefmilieu 

6. Kennisname inspectieverslag hulpverleningszone Leuven 

7. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - jaarrekening 2013 

8. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2013 

9. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2013 

10. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 17 juni 2014 

11. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 17 juni 2014 

12. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 18 juni 2014 

13. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 18 juni 2014 

14. Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2014 

15. Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 

2014 

16. Finilek - aanduiding afgevaardigden jaarvergadering 26 juni 2014 

17. Finilek - mandatering jaarvergadering 26 juni 2014 

18. Kennisname verslag seniorenraad 21 januari 2014 

19. Kennisname verslag milieuadviesraad 19 februari 2014 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2013 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Notulen vorige zitting 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt welke de verdeelsleutel tussen de fracties is voor de deelname aan het 

beheersorgaan van de culturele infrastructuur. De voorzitter zegt dat voor Open VLD 3, N-VA 2, sp.A 

1 en CD&V 1 afgevaardigde verwacht worden.  De gemeenteraad spreekt af de kandidaten bij de 

voorzitter in te dienen ten laatste op 1 juni 2014. 
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De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 24 maart 2014 goed. 

 

2. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  

 Gedeeltelijke goedkeuring door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 

Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, Geert Bourgeois (brief van het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur van 14 april 2014 IS201401283) met betrekking tot de statutenwijziging AGB 

Boortmeerbeek door de gemeenteraad van 16 december 2013. Goedkeuring van de 

statutenwijziging met uitzondering van artikel 43, eerste lid van de statuten. 

 Gedeeltelijke goedkeuring door de deputatie van 3 april 2014, GRUP Eekhoornhof, zoals definitief 

vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2013, bestaande uit een toelichtingsnota, een 

plan met de bestaande feitelijke toestand, een plan met de bestaande juridische toestand, een 

grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften met uitsluiting van : 

- “Het aandeel sociale huisvesting zal worden vastgelegd… ten hoogste 20% van het totaal 

aantal woongelegenheden.”, op p.21 van de toelichtingsnota; 

- Hoofdstuk 3.3.1.1, hoofdstuk 3.3.1.2 en hoofdstuk 3.3.1.3, op p.12-13 van de toelichtingsnota 

- Hoofdstuk 3.3.3,op p.14 van de toelichtingsnota 

 

3. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied 'Sportveldweg' 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van een perceel grond, kadastraal gekend als 

Boortmeerbeek, eerste afdeling, sectie E, nr. 316a met een oppervlakte volgens het kadaster van 

2.625,71 m²; 

 

Gelet op de meerjarenplanning 2014 – 2019 waarin de doelstelling werd ingeschreven om dit perceel 

te verkavelen en te verkopen; 

 

Overwegende dat het project gesitueerd is in de woonkern Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat dit perceel in woonuitbreidingsgebied is gelegen; 

 

Overwegende dat het perceel gelegen is langs een voldoende uitgeruste openbare weg; 

 

Overwegende dat de ontwikkeling geen aanleiding geeft tot lintbebouwing vermits het perceel 

volledig omgeven is door bestaande woningen en sportinfrastructuur; 

 

Overwegende dat het perceel niet noodzakelijk is voor de realisatie van het bindend sociaal objectief; 

 

Gelet op de adviesvraag van 14 maart 2014 van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van artikel 

5.6.6.§ 2 van de VCRO inzake de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord voor de 

aansnijding van het woonuitbreidingsgebied, gelegen ter hoogte van de Sportveldweg; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

 

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

 

BESLUIT 18 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans 

De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 

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

Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita 

Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Een gunstig advies te verlenen bij de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord 

voor de aansnijding van een restperceel in het woonuitbreidingsgebied aan de Sportveldweg te 

Boortmeerbeek. 
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art. 2 De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 

 

Raadslid Bert Meulemans vervoegt de zitting. 

4. Definitieve aanvaarding verbreding voetweg nr. 31 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of dit nu de definitieve vaststelling is van de voetweg.  De 

voorzitter beaamt dat de gemeenteraad nu de definitieve vaststelling doet waarna het dossier voor 

advies naar de provincie gaat en de provincie een besluit van vaststelling aan de Vlaamse minister zal 

vragen. 

 

Gelet op het voorstel voorgelegd door het studiebureau Quadrant voor VMSW, Koloniënstraat 40 te 

1000 Brussel tot gedeeltelijke verbreding van voetweg nr. 31 van de atlas der buurtwegen van Hever; 

 

Overwegende dat deze gedeeltelijke verbreding past in het project voor de aanleg van wegenis, 

riolerings- en omgevingswerken in de wijk Slagveld; 

 

Gelet op de wet van 10 april 1841 en latere wijzigingen op de buurtwegen; 

 

Gelet op het principieel besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013waarbij het college van 

burgemeester en schepenen gelast werd met het opstarten van een openbaar onderzoek met het oog op 

de verbreding van voetweg nr. 31 te Hever; 

 

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 14 oktober 2013 tot en met 28 

oktober 2013; 

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het getuigschrift van bekendmaking van het openbaar onderzoek; 

 

Gelet op het proces-verbaal van het openbaar onderzoek van 28 oktober 2013; 

 

Gelet op het schattingsverslag van landmeter Roland VP Erkens, Gemeenteplein 22, 3040 Huldenberg  

van 18 april 2014; 

 

Overwegende dat uit het schattingsverslag blijkt dat de voorgestelde verbreding voor geen van de 

betrokken partijen een meerwaarde creëert; 

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen; 

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant te verzoeken de verbreding van voetweg nr. 

31 te Hever, zoals aangeduid op bijgevoegd plan, goed te keuren. 

 

art. 2 Het dossier voor verder gevolg over te maken aan de deputatie van de provincie Vlaams-

Brabant. 
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5. Burgemeestersconvenant leefmilieu 

Raadslid Karel Sterckx zegt het burgemeestersconvenant een goed initiatief te vinden, maar vraagt 

zich af welke rol de gemeenteraad nog kan spelen buiten het formeel goedkeuren van de convenant. 

De voorzitter licht toe dat er heel wat initiatieven onder vallen en dat de rol van de gemeenteraad 

telkens kan verschillen.  Hij geeft voorbeelden uit de REG-campagne, de verlichtingsproblematiek en 

initiatieven naar de burger toe.  

 

Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde 

Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering 

ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste 

oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20
ste

 eeuw; 

 

Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 

Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot tussen 

nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het aandeel 

van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20-doelstellingen); 

 

Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de 

oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is; 

 

Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat 

lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een 

effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er 

daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 

 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de 

verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook 

actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 

 

Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten direct 

en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van het 

gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 

 

Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 

realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren; 

 

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers 

staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven kunnen 

bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 

 

Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering 

van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 

bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden 

niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 

 

Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen 

verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak van 

duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie; 

 

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft klimaatneutraal te worden; 

 

Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten om het 

Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de provinciale 

klimaatdoelstellingen; 
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Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven door de Europese Commissie  erkend 

zijn als ‘Coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus 

ondersteuning zullen bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het 

Burgemeestersconvenant, zowel voor de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als 

voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen; 

Gelet op het feit dat de gemeente op 4 oktober 2013 het Vlaams-Brabants Klimaatengagement 

ondertekende, waarbij zij zich engageerde om een volgehouden, actief en ambitieus klimaatbeleid te 

voeren; 

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 

juni 2013; 

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) te ondertekenen en kennis te nemen van 

de bijhorende engagementen. 

 

art. 2 Zich ertoe te verbinden de volgende engagementen na te komen: 

 verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 

2020 met ten mínste 20% terug te dringen;  

 een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de 

uitvoering van het actieplan moet dienen; 

 het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het 

Burgemeestersconvenant in te dienen;  

 de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen; 

 het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen 

van het klimaatactieplan; 

 na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te 

dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden. 

 

art. 3 De burgemeester in afwijking van het huishoudelijk regelement van de gemeenteraad, 

machtiging te verlenen om het toetredingsformulier van het 

Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te ondertekenen, tijdens het gezamenlijk 

ondertekeningsmoment op 25 juni 2014. 

 

art. 4 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst 

Leefmilieu, t.a.v. Els Cornelis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De provincie bezorgt de 

toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na 25 juni 2014. 

 

6. Kennisname inspectieverslag hulpverleningszone Leuven 

De voorzitter zegt vanuit zijn rol als burgemeester dat dit punt strikt genomen niet op onze 

gemeenteraad had moeten komen.  De Leuvense gemeenteraad was de bedoeling, maar in het kader 

van een open bestuur is er geen bezwaar eveneens kennis te nemen.  Hij licht meteen een aantal 

actualiteiten toe waarvan de bijzonderste dat hij zich na de oprichting van de zonale brandweerraad 

zich op vraag van de vergadering geëngageerd heeft in het zonaal brandweercollege. 
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De gemeenteraad neemt kennis van het verslag  van de inspectie van de hulpverleningszone Leuven 

dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1975 houdende de organisatie  van de 

inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van 

gemeenten op 30 januari en 31 januari 2014 werd uitgevoerd.  

 

7. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - jaarrekening 2013 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt zoals goedgekeurd 

door de kerkraad op 19 februari 2014; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 

waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

exploitatiebudget:  

- ontvangsten 31.871,71 EUR 

- uitgaven 28.547,49 EUR 

- saldo 3.324,22 EUR 

- overboekingen  0,00 EUR 

- saldo  3.324,22 EUR 

- overschot exploitatie 2012 52.322,94 EUR 

- saldo 55.647,16 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

investeringsbudget:  

- ontvangsten 7.703,05 EUR 

- uitgaven 7.703,05 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

- overboekingen 0,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

8. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2013 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever zoals 

goedgekeurd door de kerkraad op 11 maart 2014; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
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Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Hever waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

exploitatiebudget:  

 ontvangsten 5.549,49 EUR 

 uitgaven 16.899,24 EUR 

 saldo -11.439,75 EUR 

 overschot exploitatie 2012 24.201,12 EUR 

 saldo 12.761,37 EUR 

 exploitatietoelage 22.737,55 EUR 

 saldo 35.498,92 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 27.782,06 EUR 

investeringsbudget  

 ontvangsten 17.020,00 EUR 

 uitgaven 17.020,00 EUR 

 saldo 0,00 EUR 

 overschot exploitatie 2012 3,15 EUR 

 saldo 3,15 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR  

 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

9. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2013 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 

goedgekeurd door de kerkraad op 5 april 2014; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  
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art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2013 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie 

Schiplaken waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

 

exploitatiebudget:  

- Ontvangsten 6.920,21 EUR 

- uitgaven 16.605,98 EUR 

- saldo - 9.685,77 EUR 

- overboekingen 0,00 EUR 

- saldo - 9.685,77 EUR 

- overschot exploitatie 2012 17.797,21 EUR 

- exploitatietoelage 24.141,68 EUR 

- saldo 32.253,12 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 12.692,58 EUR 

 

investeringsbudget:  

- ontvangsten 0,00 EUR 

- uitgaven 0,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

- overboekingen 0,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

- overschot exploitatie 2012 2.000,00 EUR 

- saldo 2.000,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

10. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 17 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 17 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene 

vergadering van IGS Hofheide op 17 juni 2014: 
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1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 

december 2013 

2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

4. Afwerking van het gebouw en de omgevingsaanleg 

5. Werking van het crematorium 

6. Varia 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 

akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 

handelingen te stellen. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging IGS Hofheide, p/a. Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 

 

11. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 17 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 17 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 19 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua  met 15 ja, 3 neen en 1 blanco  

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel 

te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 17 juni 2014. 

 

art. 2  Schepen Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 17 juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging IGS Hofheide, p/a. Jacques Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht. 

 

12. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 18 juni 2014 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 18 juni 2014; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Karin Derua met 17 ja en 2 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne met 14 ja en 5 neen 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Schepen Karin Derua aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen 

aan de algemene vergadering van EcoWerf op 18 juni 2014. 

 

art. 2  Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 18 juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

13. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 18 juni 2014 

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

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek deelneemt aan de intergemeentelijke 

opdrachthoudende vereniging EcoWerf;  

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 18 juni 2014; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene 

vergadering van EcoWerf op 18 juni 2014: 
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1. Samenstelling van het bureau 

2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 21 november 2013 

3. Jaarverslag 2013 

* Verslag van de activiteiten 

* Jaarrekening per 31 december 2013 - verslag van de commissarisrevisor 

* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels 

4. Verwerking van de resultaten 

5. Decharge bestuurders 

6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 - cfr. artikel 15.1 van de statuten 

7. Diversen 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 

akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 

handelingen te stellen. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 

 

14. Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek op 26 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering (tevens 

jaarvergadering) van Iverlek op 26 juni 2014: 

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013 

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomites en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013 

4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG 

5. Statutaire benoemingen 

6. Statutaire mededelingen. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op algemene vergadering akkoord 

te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te 

stellen. 
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art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

15. Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 

juni 2014 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 16 april 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 juni 2013; 

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   raadslid Audrey Bogaerts met 16 ja en 3 neen 

Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Remi Serranne  met 13 ja, 5 neen en 1 blanco 

 

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

 

BESLUIT  
 

art. 1 Raadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 juni 2014. 

 

art. 2  Schepen Remi Serranne aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 

om deel te nemen aan de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van Iverlek van 26 

juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Iverlek, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 

 

16. Finilek - aanduiding afgevaardigden jaarvergadering 26 juni 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 maart 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op donderdag 26 juni 2014;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Steven Michiels  met 19 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 19 ja en xx neen 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014. 

 

art. 2  Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 

17. Finilek - mandatering jaarvergadering 26 juni 2014 

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

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 maart 2014 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op donderdag 26 juni 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering;  

 

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

 

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

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de jaarvergadering van 26 juni 

2014:  

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013; 

2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

6. Statutaire benoemingen. 

 

art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de jaarvergadering akkoord te 

gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te 

stellen. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 
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18. Kennisname verslag seniorenraad 21 januari 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 21 januari 2014. 

 

19. Kennisname verslag milieuadviesraad 19 februari 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 19 februari 2014. 

 

 

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Karel Sterckx vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de straatnaamgeving. 

De voorzitter antwoordt dat het openbaar onderzoek zonder opmerkingen werd afgesloten, het advies 

van de cultuurraad werd bekomen en dat het dossier nu voorgelegd wordt aan de Eerste Minister. 

 

Raadslid Marita Palstermans vraagt naar de stand van zaken van de bestrijding van de processierups. 

De gemeente volgt de onderrichtingen die vanuit de provincie worden gepubliceerd.  Momenteel is er 

nog beperkte steun in het kader van de preventieve acties, maar dan alleen in de gevallen dat het 

materieel mogelijk is.  Preventieve en curatieve acties verlopen anders zodat sommige plaatsen niet 

bereikbaar zijn voor een bepaalde methode. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt naar de stand van zaken in het delocalisatiedossier van de VBS Hever 

Kringeling. 

De voorzitter van het OCMW bevestigt dat het OCMW zelf contact opnam met het Aankoopcomité en 

te horen kreeg dat het nog ongeveer een maand zal duren.  

 

Raadslid Dirk Bernagie zegt dat zijn fractie veel klachten krijgt over verbrandingen in open lucht met 

bijgaande luchtpolutie.  Wat doet het gemeentebestuur in dit kader. 

De burgemeester zegt dat het zeer belangrijk is dat dergelijke incidenten onmiddellijk worden gemeld 

voor vaststelling en stopzetting. Vuren in openlucht zijn in de meeste gevallen verboden en worden 

door politie en brandweer beëindigd met PV als gevolg.  Moeilijker is het de allesbranders die 

luchtpolutie veroorzaken aan te pakken aangezien de politie een huiszoekingsbevel nodig heeft om te 

kunnen optreden. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt wat de gemeente van plan is met het herstel van de voetweg in de 

Schoubroekstraat en het steenpuin dat er voor de verharding van een weg op privaat domein is 

aangebracht. Er zou door diegene die het steenpuin bracht schade berokkend zijn aan een afvoerbuis 

die onder de weg zit.  Daardoor zou de gracht opnieuw waterdoorlatend moeten gemaakt worden. Wie 

zal de kosten voor herstel moeten betalen? 

De burgemeester licht toe dat het wegje een moeilijk bereikbaar gebied ontsluit en dat iedereen het 

recht heeft zijn grond te kunnen bereiken, ook de aldaar gevestigde visclub. Om zeker te zijn over wat 

mag in het gebied waar het wegje zich bevindt, is advies gevraagd aan het Agentschap Natuur en Bos.  

Deze hebben na plaatsbezoek een advies verleend zodat nu de werkzaamheden kunnen worden 

georganiseerd. De betrokken visclub wilde de werken zelf uitvoeren, maar het spreekt vanzelf dat de 

gemeente op het openbaar domein zelf instaat voor onderhoud en herstelling.  Ook de afvoerbuis zal 

worden nagekeken en zo nodig hersteld.  Wie precies eventueel stukken gemaakt zou hebben, is de 

gemeente niet bekend, maar voor zover er zicht op is, gaat het hier om normaal onderhoud en normale 

slijtage. De gracht zelf zal worden geruimd zodat ze opnieuw de waterafvoer kan verzekeren.  Wel is 

het zo dat er in het verleden moeilijkheden waren met een haag die te ver gegroeid was om de vrije 

doorgang te verzekeren waarvoor de eigenaar aangemaand werd het nodige te doen en dat er 

voorwerpen op de openbare weg geplaatst werden zodat de doorgang gezocht werd over privaat terrein 

aan de overzijde. Dat veroorzaakte ook hinder, wat maakt dat de gemeente aldaar goed moet toezien 

op het openhouden van de openbare weg.   

 

Tot slot wenst raadslid Karel Sterckx alle kandidaten uit de gemeente veel succes bij de komende 

verkiezingen. 
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Geheime zitting 
 

G 1. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2013 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende de aanduiding van een 

gemeentelijke sport- en cultuurlaureaat; 

 

Overwegende dat de prestaties uit 2013 in aanmerking worden genomen; 
 

Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 
 

sportlaureaten: 
 

naam discipline prestatie 

Laura Byl ritmische gymnastiek 

(junioren) 
- Trofee Vlaams-Brabant: 1

e
 plaats   

- Vlaams-Brabants kampioenschap: 1
e
 plaats  

- Internationaal rg tornooi te Haacht: 3
e
 plaats  

- internationale Happy Trophy te Gent: 5
e
 plaats 

- internationale Sparta Dordrecht Cup te Nederland: 3
e 

plaats 

- Hoepeloefening te Pécs in Hongarije: 3
e
 plaats 

Wilfried Decoster  atletiek (masters – 

70-jarigen) 
- Belgisch kampioenschap hamerslingeren: 3

e
 plaats 

- Belgisch kampioenschap gewichtwerpen: 3
e
 plaats 

- Belgisch kampioenschap hoogspringen: 3
e
 plaats  

- Belgisch kampioenschap 100 m: 3
e
 plaats  

- Provinciaal kampioen verspringen 

- Vlaams kampioen verspringen 

- Provinciaal kampioen hoogspringen 

- Vlaams kampioenschap hoogspringen: 2
e
 plaats 

Joeri Deleebeeck triatlon - Offroad duatlon Hofstade: 1
e
 plaats uitslag U23; 10

e
 

plaats uitslag totaal 

- Offroad duatlon Chievres-Ath: 1
e
 plaats uitslag U23; 

1
e
 plaats uitslag totaal 

- Offroad duatlon knokke: 1
e
 plaats uitslag U23; 10

e
 

plaats uitslag totaal 

- Offroad triatlon Spa: 1
e
 plaats uitslag U23; 4

e
 plaats 

uitslag totaal 

- Europeeskampioenschap Crosstriatlon (AUS): 7
e
 

plaats uitslag U23 

- Wereldkampioenschap crosstriatlon (NED): 9
e
 plaats 

uitslag U23 

- Offroad triatlon Rotem: 1
e
 plaats uitslag U23; 1

e
 

plaats uitslag totaal 

Lieve Faes judo - Ne Waza tornooi te meewen-gruitrode categorie -

52kg: 3
e
 plaats 

- Eurometropole Masters Lille categorie -52kg: 3
e
 

plaats 

- Beker der Topjudoka’s Lokeren categorie -52kg: 1
e 

plaats 

- Ne Waza tornooi te liederkerke categorie -63kg: 3
e
 

plaats 

- in Sint-Truiden: 3
e
 plaats 

- Belgisch Kampioenschap Masters te Etterbeek 

categorie -52kg: 1
e
 plaats 

- Open van Pajot te Lennik categorie -52kg: 1
e 
plaats 
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- Europees kampioenschap Masters te Parijs categorie 

-48kg: 3
e
 plaats 

- Open van Brabant te Zemst categorie -52kg: 3
e
 

plaats 

- Brabants kampioenschap te Gooik categorie -48kg: 

1
e
 plaats 

- Vlaams kampioenschap te Dendermonde categorie -

48kg: 1
e
 plaats 

- Belgisch kampioenschap te Herentals categorie -

48kg: 3
e
 plaats 

Alea Fairchild  gewichtheffen - Deelname Arnold Schwarzenegger competitie in 

Columbus, Ohio. 

- Vlaams kampioen Masters 

- Belgisch kampioen Masters en senioren 

- 4
e
 op het wereldkampioenschap Masters 

Alain Ferre poolbiljart - Clubkampioen heren Dageraad 

Jens Janssens  skeeleren (pupillen) - Europa cup Mechelen: 7
e
 plaats (internationaal) 

- Grote prijs Frans Claes Antwerpen – Wilrijk: 2
e
 

plaats (nationaal) 

- Maneblusserstrofee Mechelen: 4
e
 plaats (nationaal) 

- Criterium zz-cup korte afstanden: 5
e
 plaats 

- Criterium zz-cup lange afstanden: 6
e
 plaats 

- Nationaal jeugdcriterium Frans Claes (6 

wedstrijden): gedeelde 1
e
 plaats 

- Internationale wedstrijden Eppegem/Hombeek: 6
e
 

plaats op de weg en piste 

- Vlaams-Brabants indoor jeugdcriterium 2013: 

gedeelde 3
e
 plaats 

André Lamarque poolbiljart - 2
e
 plaats clubkampioenschap heren Dageraad 

- 2
e
 plaats beker heren Dageraad 

Meaghan Slaets dans - Deelname aan SYTYCD : (5000 deelnemers, 

Meaghan als enige Belgische geslaagd en halve 

finale live gedanst, 8
e
 geëindigd , net geen finale-

plaats  

- Dansworkshops met vele grote choreografen van 

België , Nederland , Duitsland , USA en zelfs 

choreografen die dansten bij Béyoncé en Rihanna 

(Fundi Omari en Aurel Zola) , Choreografen : 

Autumn Marie Dones, Kenzo Alvarez, Vu Vo 

Phong, Marthe Van Geel, Isabelle Beernaert, 

Laurent Flamant, Vincent Vianen, Ish gekend van 

SYTYCD !  

- Deelname aan Eurosong Finale 2014 als danser en 

voor het eerst een solo in het sportpaleis voor 7000 

fans en 2 miljoen kijkers !  

- Het gala van de gouden K's awardshow op Ketnet 

gedanst met zangeres Natalia, K3 . 

- De nieuwe clip van "Move tegen Pesten " 

- Idance Worldtour on stage met Denden (SYTYCD) 

Ludo Van 

Asbroeck 

poolbiljart - 3
e
 plaats clubkampioenen heren Dageraad 
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François Van Den 

Broeck 

poolbiljart - Bekerwinnaar heren Dageraad 

Carolien Van 

Eyken 

rafting - Met haar raftingteam 6
e
 plaats op het WK in Nieuw 

Zeeland. 

o Sprint: 7
e
 plaats 

o Head to head: 7
e
 plaats  

o Slalom: 4
e 
plaats 

o Down river: 6
e
 plaats  

 

- Gumotex Raft Race Mava R4: 1
e
 plaats 

- Dutch Open Rafting Series R4 #1 (Nederland): 1
e
 

plaats 

- Eurocup Wildalpen R4 (Oostenrijk): 3
e 
plaats 

- Dutch Open Rafting Series R4/R6 #2 (Frankrijk): 1
e 
 

plaats 

Wouter Vints  atletiek (junioren) - Belgisch kampioenschap 800 m: 2
de

 plaats 

- Belgisch kampioenschap aflossingen: 4 x 1500 m: 

2
de

 plaats 

 

cultuurlaureaten: 

 

Christel Claes  toneel - 25 jaar in toneelkring De Morgenster 

- Ook acteur bij andere verenigingen en figurant bij 

o.a. Thuis, Witse, Spoed, reclamespots ....  

- Ex-voorzitter van De Morgenster en KWB 

 

Steven Colleman  wiskunde - VWO wiskunde-olympiade 2013: 2
e
 plaats 

- Blauwe viersterrenpet 

- Selectie Belgisch team in IMO (International 

Mathematical Olympiad) in Colombia  

 

Lore De Groote  design - Winnaar van AWareness AWard 2013 met LINK 

 

Luc De Laet  toneel - 25 jaar in toneelkring De Morgenster en 

decorbouwer 

- ex-voorzitter 

 

Sven Imbrechts  conceptueel 

kunstenaar 

- conceptueel kunstenaar 

- bedenker en uitvoerder van het kunstproject 

"Doorgetrapt"  voor "Te Gek Op de Pedalen". 

 

Hugo Janssens  toneel - 25 jaar in toneelkring De Morgenster 

- Ook acteur bij andere verenigingen en figurant bij 

oa Thuis, Witse, Spoed, reclamespots ....  

- Ex-voorzitter van De Morgenster en KWB 

 

Bram Rutten  design - Winnaar Ontwerp logo voor mmMechelen Feest. 

 

Bart Van der Geest 

& Karen Wera 

bloemensierkunst - Nederlandse Keukenhof voor snijcalla’s: 1
e
 plaats 

 

Marc Van Parijs & 

Marleen Verschueren 

bloemensierkunst - Internationale Flower design awards 2013 (Italië): 

1e plaats 
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Overwegende dat de heer Hugo Janssens werd voorgedragen als ‘vrijwilliger van het jaar 2013’; 

 

Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: 

Sport: 

 

 

 

 

Cultuur: 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger: 

Laura Byl 

Wilfried Decoster 

Joeri Deleebeeck 

Lieve Faes 

Carolien Van Eyken 

Christel Claes 

Steven Coleman 

Lore De Groote 

Luc De Laet 

Sven Imbrechts 

Hugo Janssens 

Marc Van Parijs & Marleen Verschueren 

Hugo Janssens 

2 

1 

13 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

3 

6 

15 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 neen en 3 blanco 

 

Overwegende dat om de cultuurlaureaat geen meerderheid bekomen wordt in de eerste ronde en een er 

een tweede stemronde moet worden gehouden over de twee kandidaten met de meeste stemmen; 

 

Gelet op de tweede geheime stemronde met volgend resultaat: 

Sven Imbrechts 

Marc Van Parijs & Marleen Verschueren 

11 

8 

ja 

ja 

 

 

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

 

BESLUIT  

 

art. 1 Joeri Deleebeeck als gemeentelijk sportlaureaat en Sven Imbrechts als gemeentelijk 

cultuurlaureaat 2013 aan te duiden. 

 

art. 2 Hugo Janssens als ‘vrijwilliger van het jaar 2013’ aan te duiden. 

 

art. 3 Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op woensdag 14 mei 2014. 

 

art. 4 Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een gepaste huldiging te 

organiseren waarbij de overige kandidaten als genomineerden worden betrokken. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


