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GEMEENTERAAD 

ontwerp 

 

Zitting van 22 september 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, Steven Van Loock,  

Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries,  

Anne-Marie Van Loock raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

  

 

 

Openbare zitting 
1. Kennisname ontslag raadslid 

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

3. Goedkeuring notulen 

4. Kennisname toezichtsbesluiten 

5. Toelichting arrest Grondwettelijk Hof toepassing van de sociale last bij verkavelingen 

6. Definitieve aanvaarding RUP 'Zonevreemde woningen' 

7. Definitieve vaststelling RUP 'Boven Rot en De Helle' 

8. Goedkeuring rooilijn en wegentracé verkaveling VK 2014/00003 "De Houck" 

9. Goedkeuring rooilijn en wegentracé verkaveling VK 2014/00005 "Schippersbos fase II" - 

Matexi nv 

10. Verwerving - aankoop deel perceel Onze-Lieve-Vrouweweg - inplanting elektriciteitspaal 

11. Kosteloze afstand stroken grond verkaveling Venstraat - Barelweg  - 2013/00003 

12. Dading SVK Social woning Stationsstraat 69 

13. Lastenboek openbare verkoop woning Sint-Adriaanweg 18 

14. Vergunningen schuilhuisjes N26 

15. Vakantiedagen gemeentelijke basisschool 2014 - 2015 

16. Aanpassing besluit delegatie dagelijks bestuur 

17. AGB - rekening dienstjaar 2013 

18. OCMW - jaarrekening 2013 

19. OCMW - budgetwijziging 2014 nr. en aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 

20. Budgetwijziging 2014 nr. 1 

21. Kennisgeving budgettaire jaarrekening 2013 

22. Kennisname verslag sportraad 4 juni 2014 

23. Kennisname verslag cultuurraad 10 juni 2014 

24. Kennisname verslag milieuadviesraad 19 juni 2014 

 

 

Openbare zitting 
 

Raadslid Karel Sterckx krijgt het woord van de voorzitter om een toelichting te verstrekken bij zijn 

ontslag. Hij geeft een schets van zijn intensieve en veelvuldige activiteiten in het politieke landschap. 

Plaatselijk engagement was daarbij zeer belangrijk. Hij verhuist nu naar andere oorden op een 

moment dat sommige gebeurtenissen in de politiek hem teleurstellen.  Hij wenst daarop niet verder in 

te gaan, maar wil wel alle mensen die hij via de gemeenteraad heeft leren kennen als vriendelijke, 

respectvolle en geëngageerde mensen bedanken.  Hij kan terugblikken op een mooie periode en zal nu 
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moeten wennen aan zijn nieuwe thuis.  De heer Karel Sterckx verlaat de zitting nadat de voorzitter 

hem wederkerig bedankt heeft voor zijn bijdrage als gemeenteraadslid. 

 

1. Kennisname ontslag raadslid 

De gemeenteraad neemt kennis van het schriftelijk ontslag op 29 augustus 2014 van de heer Karel 

Sterckx als gemeenteraadslid. 

 

2. Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging raadslid 

Gelet op artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet waaruit blijkt dat de gemeenteraad de 

geloofsbrieven moet onderzoeken van de gemeenteraadsleden die als plaatsvervanger moeten worden 

geïnstalleerd; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 waarmee kennis werd genomen van 

het ontslag als gemeenteraadslid van Karel Sterckx; 

 

Overwegende dat de heer André Marguillier als tweede opvolger op de N-VA-lijst als plaatsvervanger 

werd opgeroepen; 

 

Gelet op de brief van de heer André Marguillier van 5 september 2014 waarmee hij afstand doet van 

zijn mandaat als opvolgend gemeenteraadslid op de N-VA lijst in de gemeente Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat de heer Geert Vermeiren als derde opvolger op de N-VA-lijst als plaatsvervanger 

werd opgeroepen; 

 

Gelet op de brief van de heer Geert Vermeiren van 14 september 2014 waarmee hij afstand doet van 

zijn mandaat als opvolgend gemeenteraadslid op de N-VA lijst in de gemeente Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat mevrouw Anne-Marie Van Loock als vierde opvolger op de N-VA-lijst als 

plaatsvervanger werd opgeroepen; 

 

Overwegende dat voor mevrouw Anne-Marie Van Loock een uittreksel uit het bevolkingsregister en 

het rijksregister, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag en een verklaring op eer dat men zich niet 

bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het Vlaams 

gemeentedecreet in het dossier zijn opgenomen; 

 

Overwegende dat vastgesteld wordt dat de geloofsbrieven van mevrouw Anne-Marie Van Loock 

kunnen worden aanvaard; 

 

Overwegende dat daardoor mevrouw Anne-Marie Van Loock kan worden toegelaten tot het afleggen 

van de eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Vlaams gemeentedecreet; 

 

Overwegende dat mevrouw Anne-Marie Van Loock de eed mondeling en in het Nederlands heeft 

afgelegd in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad zoals voorgeschreven in artikel 7 § 3 van 

het Vlaams gemeentedecreet, luidend: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 

komen.” 

 

Overwegende dat door de eedaflegging het plaatsvervangend gemeenteraadslid ambtsbevoegd wordt 

en dat over de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal werd opgesteld; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, 
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Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Akte te nemen van de eedaflegging en aanstelling van mevrouw Anne-Marie Van Loock als 

vierde plaatsvervangend gemeenteraadslid op de N-VA-lijst. 

 

art. 2 De rangorde van de gemeenteraadsleden na de eedaflegging als volgt te bepalen: 

 

nr. naam en voornaam hoedanigheid 

  1 Baert Michel burgemeester 

2 Karin Derua 1
e
 schepen 

3 Remi Serranne 2
e
 schepen 

4 Steven Michiels 3
e
 schepen 

5 Annick Dekeyser 4
e
 schepen 

6 Hans De Locht 5
e
 schepen 

7 Cornelis Willy 6
e
 schepen – OCMW-voorzitter 

8 Deleebeeck-Baudet Nieke raadslid 

9  Meulemans Bert raadslid 

10 Henderix Marie-Ange raadslid 

11 Vanmeerbeeck Maurice raadslid 

12 Cleiren Anne raadslid 

13 Schoeters Els raadslid 

14 De Neef Daisy raadslid 

15 Naets Josée raadslid 

16 Bernagie Dirk raadslid 

17 Bogaerts Audrey raadslid 

18 Van Loock Steven raadslid 

19 Palstermans Marita raadslid 

20 Andries Kristel raadslid 

21 De Becker Francine raadslid 

22 Anne-Marie Van Loock  raadslid 

 

art. 3 De gegevens op te nemen in de lokale en provinciale mandatendatabank van de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 

3. Goedkeuring notulen 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 23 juni 2014 goed. 

 

4. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende toezichtbesluiten:  

 besluit van de gouverneur van 24 juni 2014 met betrekking tot klacht tegen burgemeester van 

Boortmeerbeek-misbruik van gemeentefondsen-misbruik van macht. 

 besluit van de gouverneur van 24 juni 2014 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 

2013 van de kerkfabriek Sint-Antonius-Abt te Boortmeerbeek. 

 besluit van de gouverneur van 23 juli 2014 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 

2013 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Hever. 

 

5. Toelichting arrest Grondwettelijk Hof toepassing van de sociale last bij verkavelingen 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vindt het spijtig dat dergelijke beslissingen juridisch 

teruggedraaid worden.  Het valt volgens haar te hopen dat er compensatie komt aangezien het anders 

gedaan is met een stuk armoedebestrijding op dit vlak. 
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De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van ruimtelijke ordening Steven 

Michiels over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 november 2013 waarmee zowel de regeling 

rond “wonen in eigen streek” als de regeling rond “sociale lasten” uit het grond- en pandendecreet 

werden vernietigd en over de gevolgen hiervan voor de gemeente. 

 

6. Definitieve aanvaarding RUP 'Zonevreemde woningen' 

Op de vraag van raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet welke verandering er nu mag verwacht worden, 

antwoordt schepen Steven michiels dat voor de woningen die aansluiten op woongebied de situatie 

zoveel als mogelijk gelijkend wordt, maar er zijn geen woningen die hiermee in woongebied komen te 

liggen.  Onder meer het verplicht respecteren van de ruimtebalans ligt daaraan ten grondslag. 

 

Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 

 

Gelet op het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande 

uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een juridisch 

plan en een grafisch plan; 

 

Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 houdende voorlopige vaststelling van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 6 

januari 2014 tot en met 7 maart 2014 waaraan de nodige ruchtbaarheid gegeven werd door 

aanplakking en door publicatie in verschillende dagbladen; 

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 10 maart 2014 waaruit blijkt 

dat 24 bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 27 mei 2014 waarin de opmerkingen en 

bezwaren worden behandeld en de uitgebrachte adviezen van de instanties worden besproken; 

 

Overwegende dat de standpunten van de GECORO als volgt kunnen worden geëvalueerd: de adviezen 

tot aanpassing en correcties worden aanvaard (uit te schrijven na behandeling door de gemeenteraad); 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014 tot verlenging 

van de termijn met maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen in 

toepassing van artikel 2.2.14.§6 – 4de lid van de VCRO 

 

Gelet de het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 houdende verlenging van de termijn met 

maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

Het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande uit een 

toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een juridisch plan en 

een grafisch plan definitief vast te stellen, mits opsomming van de in de adviezen van de GECORO 

opgenomen elementen (uit te schrijven na behandeling door de gemeenteraad). 
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7. Definitieve vaststelling RUP 'Boven Rot en De Helle' 

Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 

 

Gelet op het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’(Wijziging 

BPA nr.3) bestaande uit een toelichtingsnota, het verzoek tot raadpleging MER, stedenbouwkundige 

voorschriften, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch plan en een grafisch register 

planbaten en planschade; 

 

Gelet op besluit van de gemeenteraad van 17 februari 2014 houdende voorlopige vaststelling van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 24 

maart 2014 tot en met 22 mei 2014 waaraan de nodige ruchtbaarheid gegeven werd door aanplakking 

en door publicatie in verschillende dagbladen; 

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 25 mei 2014 waaruit blijkt 

dat één bezwaar of opmerking werd ingediend; 

 

Gelet op het feit dat dit bezwaar een vraag inhoudt voor de toevoeging van het kapsalon volgens de 

brief gelegen aan de Leuvensesteenweg 128-130 in 3191 Hever, kadasternummers sectie B 92K, 82, 

82/02B deel en 82/02C; 

 

Overwegende dat deze opmerking uitsluitend betrekking heeft op het pand Leuvensesteenweg 128,  

kadastraal perceel Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B nr.82C; 

 

Gelet de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 16 september 1996 voor het bouwen van een 

magazijn, bureelruimte, showroom en conciërgewoning aan de heer Marc Godts voor de vennootschap 

AMPLI te Mechelen; 

 

Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant waarbij wordt gesteld dat het 

ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’ te Boortmeerbeek, 

zoals voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 17 februari 2014, niet in tegenstrijd is 

met het provinciaal ruimtelijk structuurplan en gunstig wordt geadviseerd; 

 

Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 12 augustus 2014 met betrekking tot het bezwaar 

van Ampli waarbij de vergadering unaniem van mening is dat niet kan ingegaan worden op het 

verzoek om meerdere verschillende niet gerelateerde bedrijfsbezigheden toe te laten op het perceel en 

zich verder aansluit bij de besluitvorming van de deputatie; 

 

Overwegende evenwel dat het bezwaar van Ampli betrekking heeft op een afzonderlijk bouwvolume 

 

Overwegende dat dit bouwvolume niet dienstig kan worden gebruikt voor de activiteiten van Ampli 

zelf;  

 

Overwegende dat er zich in de onmiddellijke omgeving nog andere handelszaken bevinden;  

 

Overwegende dat de activiteiten in het betreffende bouwvolume niet als hinderlijk worden ervaren en 

dat er zich evenmin een mobiliteitsprobleem stelt; 

 

Overwegende dat de raad derhalve het advies van de GECORO niet wenst te volgt voor wat betreft de 

evaluatie van het bezwaarschrift;  

 

Overwegende dat de raad geen verdere opmerkingen formuleert op het advies van de GECORO van 

12 augustus 2014; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

Het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boven Rot en De Helle’ (wijziging BPA 

nr.3), bestaande uit een toelichtingsnota, het verzoek tot raadpleging MER, stedenbouwkundige 

voorschriften, een plan bestaande juridische toestand, een grafisch plan en een grafisch register 

planbaten en planschade definitief vast te stellen.  

 

8. Goedkeuring rooilijn en wegentracé verkaveling VK 2014/00003 "De Houck" 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt de stemming wegens het aantal en het gewicht van de ingediende 

bezwaren. 

 

Overwegende dat op 28 mei 2014 een verkavelingsaanvraag werd ingediend door Joris GOEN voor 

AVS-Invest nv te 9230 Wetteren, voor het herverdelen van gronden voor de realisatie van 26 kavels 

voor woningbouw; 

 

Overwegende dat de percelen gelegen zijn in een te ontsluiten binnengebied dat gesitueerd is achter de 

tuinen van de woningen aan de Heihoekweg, Kwaenijkstraat en Leuvensesteenweg in de woonkern 

Hever; 

 

Overwegende dat de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft kadastraal bekend zijn als 

Boortmeerbeek 2de afdeling sectie B nrs.197C, 194B, 206S, 211L3, 211M3, 202G, 201G, 210P, 196F 

206K, 194C en 194D; 

 

Overwegende dat het voorstel van de verkavelaar de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur omvat; 

 

Overwegende dat de ontsluiting voor motorvoertuigen van de kavels in het binnengebied voorzien 

wordt langs de Heihoekweg en dat een voet- en fietspadverbinding wordt gepland met aansluiting op 

de Leuvensesteenweg; 

 

Overwegende dat de nieuwe rooilijn wordt aangeduid op het bijgevoegd grondplan van de wegenis- en 

rioleringswerken (plan n° 03); 

 

Overwegende dat een verklaring “belofte van grondafstand” aan het dossier is toegevoegd waarbij 

wordt gesteld dat na uitvoering van alle werken, de wegen, aanhorigheden, nutsvoorzieningen en 

gronden vrij en onbelast en zonder kosten voor de gemeente aan haar zullen worden afgestaan; 

 

Overwegende dat alle nutsmaatschappijen die actief zijn in onze gemeente het dossier hebben 

onderzocht en beoordeeld; 

 

Overwegende dat het project volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 7 april 1977, 

gelegen is in een woongebied zoals bedoeld in artikel 5.1.0. van het koninklijk besluit van 28 

december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 

gewestplannen; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 
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Overwegende dat het openbaar onderzoek werd gehouden van 26 juni 2014 tot en met 26 juli 2014, 

waarbij vier bezwaren werden ingediend; 

 

Overwegende dat de ingediende bezwaren en opmerkingen in hoofdzaak omvatten: 

- de datum voor indienen van een bezwaar is niet vermeld in de kennisgeving van de gemeente; 

- waarom wordt het openbaar onderzoek gehouden tijdens de vakantieperiode? 

- de waterhuishouding van het project strookt niet met het rioleringsdecreet; 

- de beek tussen de Leuvensesteenweg en de Kwaenijkstraat is niet overdekt; 

- het afvalwaterdebiet en het hemelwaterdebiet is niet voorzien in de nieuwe riolering die 

samenkomt met die van de Kouter; 

- door de nivellering van de verkaveling vormen er zich taluds die voor de omwonenden schadelijk 

zijn voor instromende modder en beperken het zicht; 

- er moet, wat betreft de waterhuishouding, rekening worden gehouden met de aanpalende 

eigenaars; 

- de ondergrond is minder geschikt voor infiltratie van het overtollige grondwater; 

- er bestaat reëel gevaar dat het water zijn weg zal zoeken naar lager gelegen gebied en zo overlast 

kan bezorgen aan de bewoners van de Kwaenijkstraat; 

- zolang de projecten ter oplossing van de huidige problemen met waterafvoer in de omgeving niet 

zijn uitgevoerd kan de uitvoering van deze verkaveling de bestaande defecten versterken; 

- het onderhoud van de voorziene private weg om de achtertuinen van de kavels 8 tot en met 12 te 

bereiken moet duidelijk worden opgenomen in de verkavelingsakte; 

- is er zo veel nood aan nieuwe wooneenheden en onze gemeente behoort al bij de dichtst bevolkte 

gebieden van de provincie; 

- het bestaande voorzieningen niveau is niet voldoende uitgebouwd, in tegenstelling tot de 

beweringen in de motivatienota; 

- er is geen sprake van nieuwe aanplantingen noch van de periode dat deze moeten gebeuren 

 

Overwegende dat de bezwaren als volgt kunnen geëvalueerd worden: 

- de kennisgeving aan de aanpalende eigenaars vermeldt dat: “ de aanvraag gedurende 30 dagen 

vanaf heden kan worden ingekeken bij het gemeentebestuur en dat de bezwaren over de aanvraag 

schriftelijk moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen” 

- Aangezien het openbaar onderzoek 30 dagen duurt vanaf de datum van ontvangst van de brief is 

de einddatum van het openbaar onderzoek gekend. Het bezwaarschrift werd binnen de periode van 

het openbaar onderzoek ingediend, wat tijdig is. Deze opmerking is dan ook zonder voorwerp. 

- de opening van het openbaar onderzoek wordt bepaald door het moment van indiening van het 

dossier bij de gemeente door de aanvrager.  De gemeente heeft geen invloed op het moment van 

indiening van een dossier maar is wel aan termijnen gebonden: binnen 30 dagen na ontvangst van 

het dossier moet het worden nagekeken op ontvankelijk- en volledig verklaring, tussen 5 tot 10 

dagen na de volledig- en ontvankelijkheidsverklaring moet het openbaar onderzoek worden 

gestart. Dit bezwaar is niet terecht. 

- om de waterhuishouding van de omgeving niet te verstoren wordt binnen de grenzen van het 

project voldoende waterinfiltratie mogelijk gemaakt door de aanleg van wadi’s. Er wordt 

bijgevolg voldaan aan de vraag om de waterhuishouding te beheersen. 

- de beek tussen de Leuvensesteenweg en de Kwaenijkstraat wordt om twee redenen niet overdekt, 

ten eerste bevat deze beek een buffercapaciteit met infiltratie mogelijkheid, ten tweede laat de 

provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten geen 

inbuizingen toe 

- het afwateringsdebiet van zowel het afvalwater als het hemelwater werd door Infrax, de 

gemeentelijke rioolbeheerder, bestudeerd en gunstig beoordeeld. Deze opmerking is bijgevolg niet 

terecht. 
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- het bestaande niveauverschil tussen de Leuvensesteenweg en de Kwaenijkstraat wordt 

gerespecteerd en met de aanleg van de nieuwe wegen wordt rekening gehouden met de bestaande 

peilen zodat een minimum aan grondverzet nodig is, doordat het hemelwater van de wegen wordt 

opgevangen in wadi’s wordt geen afstroming naar lager gelegen percelen verwacht. De bebouwing 

van een bestaand woongebied kan het uitzicht beperken maar geeft uitvoering aan de bestemming 

zoals vastgelegd door het gewestplan. Dit bezwaar is niet gerechtvaardigd. 

- het door de aanvrager bij het dossier gevoegde infiltratierapport besluit dat de ondergrond minder 

geschikt is voor infiltratie van het overtollige grondwater, daardoor heeft de ontwerper in zijn 

studie voldoende aandacht kunnen schenken aan dit probleem. De opmerking is voorbarig en 

ongegrond. 

- het peil van de Kwaenijkstraat ligt momenteel aanzienlijk lager dan het niveau van de 

Leuvensesteenweg waardoor de natuurlijke afvloeiing op dit ogenblik via een bestaande gracht 

reeds aanwezig is, dit systeem wordt door de aanleg van wadi’s geoptimaliseerd zodat het gevaar 

van wateroverlast wordt beperkt tot minder dan het huidig niveau. Deze opmerking is onterecht. 

- het Aquafin-project Verbindingsriolering Hever-Muizen werd aanbesteed in december 2013en zal 

door Aquafin naar alle waarschijnlijkheid nog dit najaar worden toegewezen aan de aannemer en 

worden uitgevoerd in 2015. Dit bezwaar is ongegrond. 

- het onderhoud van de voorziene private weg om de achtertuinen van de kavels 8 tot en met 12 te 

bereiken is een private aangelegenheid waarin de gemeente niet behoort tussen te komen. Deze 

opmerking is niet gerechtvaardigd. 

- het woonbehoefte plan van de gemeente toont aan dat er nog nood is aan bijkomende woningen. 

Deze opmerking is onterecht. 

- het bestaande voorzieningen niveau in een straal van 5 km volstaat ruimschoots. Deze opmerking 

is niet terecht. 

- de voorziene voortuin- en achtertuinstroken laten voldoende private groen aanplantingen toe. 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de delegatie van de 

vaststelling van de aanvullende verkeersreglementen op de  politie over het wegverkeer aan het 

college van burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat de weginrichting aldus voorwerp zal uitmaken van een besluit van het college van 

burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig art. 57.3 paragraaf 1 

van het Vlaams gemeentedecreet,  bevoegd is voor de behandeling van het technisch dossier horende 

bij de geplande werken aan vernoemde verkaveling; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 4 neen (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 5 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 

Francine De Becker, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De rooilijn binnen de verkaveling VK 2014/00003 "De Houck" vast te stellen. 

 

art. 2  Het tracé van de nieuwe verkeersweg, zoals voorgesteld op het verkavelingsontwerp, te 

aanvaarden. 
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art. 3 Dat het voorgestelde tracé bij het verstrijken van de waarborgtermijn van de wegenwerken, 

kosteloos aan de gemeente moet overgedragen worden. 

 

art. 4 Dit besluit voor verdere behandeling over te maken aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

9. Goedkeuring rooilijn en wegentracé verkaveling VK 2014/00005 "Schippersbos fase II" - 

Matexi nv 

Overwegende dat op 25 juni 2014 een verkavelingsaanvraag werd ingediend door Matexi NV, voor 

het herverdelen van gronden voor de realisatie van 37 kavels voor woningbouw; 

 

Overwegende dat de percelen gelegen zijn in een te ontsluiten binnengebied dat gesitueerd is achter de 

tuinen van de woningen aan de Heikestraat en Kerkweg in het hoofddorp Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft kadastraal bekend zijn als 

Boortmeerbeek 1ste afdeling sectie E nrs.42D, 42D en 32P; 

 

Overwegende dat het voorstel van de verkavelaar de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur omvat die 

aansluit op de nieuwe wegeninfrastructuur van Schippersbos fase I en de bestaande wegenis aangelegd 

in uitvoering van de verkaveling 33.V. 119 van 22 februari 1988; 

 

Overwegende dat de nieuwe ontwikkelingen in Schippersbos (fase I, fase Ibis en fase II) met totaal 83 

bijkomende woongelegenheden, waarvan 76 in het binnengebied en 7 aan de Heikestraat, aan 2 zijden 

een ontsluiting zullen hebben; 

 

Overwegende dat de zone voor openbaar domein in gele kleur wordt aangeduid op het bijgevoegd 

grondplan van het verkavelingsontwerp (plan n° 6/6); 

 

Overwegende dat een verklaring “belofte van grondafstand” aan het dossier is toegevoegd waarbij 

wordt verklaard delen van de percelen 1ste afdeling sectie E nrs. 42D, 42D en 32P , groot ca.77 are 

17ca, gratis af te staan aan de gemeente Boortmeerbeek voor openbaar nut en inlijving bij het 

openbaar domein; 

 

Overwegende dat het grondplan een strook, gelegen achter de niet bebouwde eigendommen aan de 

Heikestraat, van ca. 5 are 35ca voorziet die buiten de verkaveling valt en niet in de overdracht aan de 

gemeente is begrepen; 

 

Overwegende dat het stedenbouwkundige niet verantwoord is enige hypotheek op de toekomstige 

ontwikkeling van het gebied te leggen door de aansluiting op naburige terreinen niet mogelijk te 

maken; 

 

Overwegende dat alle nutsmaatschappijen die actief zijn in onze gemeente het dossier hebben 

onderzocht en beoordeeld; 

 

Overwegende dat het project volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 7 april 1977, 

gelegen is in een woonuitbreidingsgebied zoals bedoeld in artikel 5.1.1. van het koninklijk besluit van 

28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de 

gewestplannen; 

 

Overwegende dat de deputatie van Vlaams-Brabant in het kader van artikel 5.6.6. § 2 - 1ste lid van de 

VCRO op 3 oktober 2013 een principieel akkoord verleende voor de ontwikkeling van een gedeelte 

van het woonuitbreidingsgebied Schippersbos fase II; 
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Overwegende dat op basis van artikel 5.6.6 § 2 – 2de lid van de VCRO door de provincie op 15 mei 

2013 het advies van de gemeenteraad werd gevraagd maar dat de gemeenteraad geen advies heeft 

uitgebracht; 

 

Overwegende dat het principieel akkoord voor de vrijgave van een gedeelte van het WUG werd 

toegestaan in functie van de inrichtingsprincipes die in de aanvraagnota worden aangehaald; 

 

Overwegende dat de aanvraagnota onder andere gesteund is op de realisatie van 8 sociale woningen 

als bijdrage tot het behalen van het gemeentelijk sociaal objectief; 

 

Overwegende dat artikel 4.1.24 en 4.2.6. van het grond- en pandenbeleid voor sociale woningen en 

bescheiden woonaanbod een dichtheid van minimum 25 woningen en maximum 35 woningen 

vooropstelt; 

 

Overwegende dat Matexi nv op 18 juli 2014 aan de deputatie de ontheffing van de sociale last heeft 

gevraagd om reden dat het grondwettelijk hof in arrest van 7 november 2013 de regeling inzake de 

sociale last heeft vernietigd; 

 

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 

onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 

 

Overwegende dat het openbaar onderzoek werd gehouden van 26 juni 2014 tot en met 26 juli 2014, 

waarbij vier bezwaren werden ingediend; 

 

Overwegende dat de ingediende bezwaren en opmerkingen in hoofdzaak omvatten: 

- alleen de aanpalende eigenaars werden aangeschreven en gezien de impact van de verkaveling op 

de inwoners van Schippersbos en Kerkweg had men graag gezien dat alle betrokken eigenaars 

zouden geïnformeerd worden; 

- er is een groot verschil in de bouwdichtheid en stedenbouwkundige voorschriften van de nieuwe 

verkaveling met de reeds bestaande verkaveling 33.V.119 van 22 februari 1988 waarop wordt 

aangesloten; 

- de bijkomende hoeveelheid woningen, ongeveer 80, zal een grote drukte en overlast met zich 

meebrengen voor het bestaand aantal woningen dat beperkt is tot een 10-tal; 

- de aansluiting op de bestaande wegen Schippersbos en Kerkweg is niet aangewezen gezien de 

beperkte breedte van deze straten; 

- een bijkomende ontsluiting via de percelen 43N, 42T of 42S zou een betere oplossing zijn voor de 

bereikbaarheid van de verkaveling; 

- het is opmerkelijk dat de nieuwe verkaveling wordt aangesloten op de straat Schippersbos en niet 

op de Dennenweg; 

- er mag geen verbinding voor gemotoriseerd verkeer gemaakt worden tussen de verkaveling aan de 

Kerkweg, Dennenweg en Schippersbos (33.V.119 van 1988) en de nieuwe delen, de nieuwe 

ontwikkeling moet zelf in voldoende uitwegen voorzien, de bestaande paaltje aan het eind van 

Schippersbos moeten blijven staan zodat allen fietsers en voetgangers doorgang hebben; 

- in het kader van de waterproblematiek is het voorbarig een nieuwe verkaveling toe te staan zolang 

er geen oplossing is voor het bestaande probleem van wateroverlast ter hoogte van de 

Audenhovenlaan bij hevige regenval; 

- er loopt een private huisaansluiting aan het einde van Schippersbos; 

- er zal sluipverkeer aangetrokken worden om de verkeerslichten aan de Leuvensesteenweg te 

mijden; 

- er zal een minwaarde ontstaan voor de bestaande woningen in deze omgeving; 

- de voorliggende verkavelingsaanvraag is voorbarig omdat de kapmachtiging voor de bomen op 

perceel 32P nog niet verleend werd en de voorwaarden bijgevolg nog niet bekend zijn; 
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Overwegende dat de bezwaren als volgt kunnen geëvalueerd worden: 

- zoals bepaald in artikel 7 §1 – 1ste lid van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen 

en aanvragen tot verkavelingswijziging van 5 mei 2000 werden alleen de aanpalende eigenaars in 

kennis gesteld van de aanvraag; 

- de bestaande verkaveling 33.V.119 van 22 februari 1988 waarop wordt aangesloten werd in een 

andere tijdsgeest beoordeeld en vergund terwijl de nieuwe inzichten en structuurplannen 

ondertussen een grotere bouwdichtheid vooropstellen; 

- de drukte en overlast door het groot aantal bijkomende woningen zal zich vooral voordoen in de 

fase van opbouw en is van voorbijgaande aard; 

- de bestaande wegen Schippersbos en Kerkweg hebben inderdaad een eerder beperkte breedte 

waardoor bij het kruisen van voertuigen de zijpaden, al dan niet verhard, als rijstrook zullen 

gebruikt worden; 

- een bijkomende ontsluiting via de percelen 43N, 42T of 42S zou inderdaad een betere oplossing 

kunnen zijn voor de bereikbaarheid van de verkaveling, alleen is de aanvrager geen eigenaar van 

deze gronden; 

- de opmerking dat de nieuwe verkaveling wordt aangesloten op de straat Schippersbos en niet op 

de Dennenweg is niet gegrond omdat vanaf de Dennenweg geen verbinding kan gerealiseerd 

worden zonder particuliere eigendommen in te palmen; 

- een verbinding voor gemotoriseerd verkeer met de bestaande verkaveling aan de Kerkweg, 

Dennenweg en Schippersbos (33.V.119 van 1988) wordt ook in het principieel akkoord door de 

deputatie afgeraden er moet wel ingezet worden op langzaam verkeer; 

- door het behoud van het bestaande paaltje aan het eind van Schippersbos is er voldoende 

ontsluiting van het woongebied aangezien de nooddiensten langs daar toegang kunnen nemen; 

- het oplossen van de waterproblematiek ter hoogte van de Audenhovenlaan is momenteel ver 

gevorderd aangezien Aquafin een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige 

vergunning werd ingediend bij de gemachtigde ambtenaar te Leuven; 

- bestaande private huisaansluitingen kunnen behouden blijven of opgenomen worden in de nieuwe 

riolering; 

- door de specifieke inrichting als trage verkeersader zal sluipverkeer ontmoedigd worden; 

- de waarde van bestaande woningen is speculatief en moeilijk te bewijzen dat de prijsbepaling 

afhankelijk kan gesteld worden van de  nieuwe ontwikkelingen; 

- het afleveren van een kapmachtiging voor de bomen op perceel 32P en de verkavelingsaanvraag 

kunnen best in verschillende dossiers en op andere tijdstippen worden behandeld; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 betreffende de delegatie van de 

vaststelling van de aanvullende verkeersreglementen op de  politie over het wegverkeer aan het 

college van burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat de weginrichting aldus voorwerp zal uitmaken van een besluit van het college van 

burgemeester en schepenen; 

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen, overeenkomstig art. 57.3 paragraaf 1 

van het Vlaams gemeentedecreet,  bevoegd is voor de behandeling van het technisch dossier horende 

bij de geplande werken aan vernoemde verkaveling; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 2 neen (Steven Van Loock, Kristel Andries).  
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 7 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 

Bernagie, Marita Palstermans, Francine De Becker, Anne-Marie Van 

Loock).  

 

art. 1 De rooilijn binnen de verkaveling VK 2014/00005 "Schippersbos fase II" vast te stellen op 

voorwaarde dat de strook grond, deel van perceel 42D gelegen achter de percelen 38R, 38B, 

38S, 38T 38D, 38K en 38F ook omsloten wordt door de rooilijn.  

 

art. 2  Het voorgestelde tracé van de wegen te aanvaarden op voorwaarde dat de strook grond, deel 

van perceel 42D gelegen achter de percelen 38R, 38B, 38S, 38T 38D, 38K en 38F ook gratis 

aan de gemeente wordt afgestaan. De grijs ingekleurde zone dient aangepast naar een gele 

kleur ter aanduiding van de gratis overdracht aan de gemeente. De tekst ‘valt buiten de 

verkaveling’ moet geschrapt worden. 

 

art. 3 Dat het voorgestelde tracé én deel van perceel 42D bij het verstrijken van de 

waarborgtermijn van de wegenwerken, kosteloos aan de gemeente moet overgedragen 

worden. 

 

art. 4 Dit besluit voor verdere behandeling over te maken aan het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

10. Verwerving - aankoop deel perceel Onze-Lieve-Vrouweweg - inplanting elektriciteitspaal 

Overwegende dat de elektriciteitsvoorziening van een deel van de Onze-Lieve-Vrouweweg gebeurt 

via een elektriciteitspaal die staat op het perceel grond, kadastraal gekend onder Boortmeerbeek, 2
e
 

afdeling, sectie A, nr. 312a3; 

 

Overwegende dat dit perceel grond private eigendom is; 

 

Overwegende de intentie van de eigenaar om dit perceel in de nabije toekomst te verkavelen; 

 

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is deze elektriciteitspaal te verplaatsen;  

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente eigenaar is van de percelen waarop 

nutsvoorzieningen worden geplaatst: 

 

Overwegende dat de eigenaars van het perceel grond in de Onze-Lieve-Vrouweweg, kadastraal 

gekend onder Boortmeerbeek, 2
e
 afdeling, sectie A, nr. 312w2, bereid zijn de nodige grond voor de 

plaatsing van deze elektriciteitspaal aan de gemeente te verkopen; 

 

Gelet op het opmetingsplan 05/2311 van 27 mei 2014, opgemaakt door landmeter Ludo Cuyt; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De onderhandse overeenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de heer en mevrouw 

Indigne – De Cock, Onze-Lieve-Vrouweweg 4, 3191 Hever met betrekking tot de 

verwerving door de gemeente van een perceel grond in de Onze-Lieve-Vrouweweg, 

kadastraal gekend onder Boortmeerbeek, 2
e
 afdeling, sectie A, nr. 312w2, deel geel volgens 

plan, voor een bedrag van 152,50 EUR.  
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art. 2 De heer Michel Baert, burgemeester, en de heer Johan Smits, gemeentesecretaris, volmacht 

te geven deze overeenkomst namens de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 

 

11. Kosteloze afstand stroken grond verkaveling Venstraat - Barelweg  - 2013/00003 

Gelet op de verkavelingsaanvraag ingediend door de heer François Geens, namens consoorten 

Deleebeeck, voor de percelen kadastraal gekend Boortmeerbeek 2de afdeling wijk B nrs. 154F – 156C 

– 155C; 

 

Gelet op de verkavelingvergunning van 26 augustus 2013 met referte 2013/00003;  

 

Overwegende dat het aan te raden is een grondafstand te verwezenlijken langsheen de Venstraat en 

Barelweg; 

 

Gelet op het hierbijgaand opmetingsplan opgemaakt door François GEENS, landmeter te Keerbergen, 

waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van de af te staan stroken grond 1a18ca bedraagt; 

 

Overwegende dat het past deze percelen over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 

gemeente; 

 

Gelet op het uittreksel van de kadastrale bescheiden; 

 

Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 

 

Gelet op de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 6 maart 2014; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De stroken grond met een totale oppervlakte van 1a 18ca, zoals afgebeeld op het 

opmetingsplan, gratis over te nemen van de consoorten Deleebeeck en in te lijven in de 

openbare wegenis van de Venstraat en Barelweg. 

 

art. 2 De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter van de gemeenteraad, en Smits Johan 

Petrus Robert, gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in 

naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 

 

12. Dading SVK Social woning Stationsstraat 69 

Raadslid Els Schoeters vraagt zich af wat er met de bewoners zal gebeuren en zegt dat de gemeente 

hen niet in de kou mag laten staan. OCMW-voorzitter Willy Cornelis antwoordt dat er inderdaad 

binnen de perken van de mogelijkheden naar oplossingen wordt gezocht. 

 

Gelet op de artikelen 4 § 2, 12° en 57 § 3, 8° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en 

latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de woning gelegen langs de Stationsstraat 69; 
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Gelet op de huurovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW van 27 april 2010; 

 

Overwegende dat de vzw SVK Social op 13 juli 2010 deze overeenkomst als hoofdhuurder heeft 

overgenomen; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2013 om een einde 

te maken aan de huurovereenkomst; 

 

Gelet op de brief van de gemeente van 15 oktober 2013 waarmee de huurovereenkomst voor deze 

woning door de gemeente werd opgezegd; 

 

Gelet op de e-mail van vzw SVK Social van 29 oktober 2013 waarmee deze opzeg werd 

geprotesteerd; 

 

Gelet op de brief van Lovius Advocaten, vereffenaar van vzw SVK Social, van 2 juli 2014 waarmee 

een dading tussen vzw SVK Social en de gemeente wordt voorgesteld;  

 

Gelet op het voorstel van dading van 31 juli 2014; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 11 augustus 2014 om het 

voorstel tot dading te aanvaarden; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De dading tussen vzw SVK Social en de gemeente Boortmeerbeek met betrekking tot het 

beëindigen van de huurovereenkomst voor de woning Stationsstraat 69 te als volgt te 

aanvaarden: 

 

“TUSSEN: VZW SOCIAAL VERHUURKANTOOR SOCIAL in vereffening, met zetel te Grote 

Bollostraat 7, 3120 TREMELO , RPR LEUVEN nr. 0810.162.608  vertegenwoordigd door haar 

vereffenaar de heer Johan MOMMAERTS, advocaat in het advocatenkantoor CVBA LOVIUS, te 

Brusselsesteenweg 62, 3000 LEUVEN aangesteld bij beslissing van de buitengewone algemene 

vergadering van 4 juni 2014. 

 

Hierna te noemen “ SVK SOCIAL”. 

 

EN: Gemeente van  BOORTMEERBEEK, Pastorijstraat 2,3190 BOORTMEERBEEK, 

vertegenwoordigd door haar burgemeester M.BAERT en haar secretaris J. SMITS handelend in 

uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 

 

hierna te noemen ‘de gemeente’  

 

VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

 

De gemeente is eigenaar van een pand gelegen te Stationsstraat 69, 3191 BOORTMEERBEEK.  SVK 

SOCIAL is de hoofdhuurder van dit pand ingevolge een contract van overname van de overeenkomst 

hoofdhuur van 27 april 2010 (bijlage 1) ondertekend met de gemeente Boortmeerbeek op 13 juli 2010. 
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Het pand kende diverse gebreken. SVK SOCIAL verweet de gemeente haar een pand te hebben 

verhuurd dat de facto onbewoonbaar was en dat zij  haar onderhoudsplicht niet heeft nagekomen.   

 

Aangezien de  onderhuurders SVK SOCIAL verantwoordelijk hielden voor de gebrekkige bewoning 

betaalden deze hun huur niet langer. De onderhuurders hadden een huurachterstand  opgebouwd van  

10.821,38  euro. 

 

SVK SOCIAL die de gemeente aansprakelijk hield  betaalde  daarom  sinds december 2012 slechts de 

helft van de huur onder voorbehoud. In totaal werd er tot op juli 2014 zo’n 4.805,83 euro minder 

betaald dan conform  de hoofdhuurovereenkomst aan de gemeente verschuldigd zou zijn. 

 

De gemeente heeft op 15 oktober 2013 een opzegbrief verstuurd voor opzeg van de 

huurovereenkomst. Deze opzeg werd door SVK SOCIAL geprotesteerd. 

 

Dit vat kort het geschil tussen partijen samen.  

 

Bij onderhavige dadingovereenkomst wensen partijen tot een vergelijk te komen tot slot van alle 

rekeningen. 

 

IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1 

Partijen zijn akkoord om het hoofdhuurcontract aangegaan tussen de gemeente en het OCMW 

Boortmeerbeek voor het huis gelegen te Stationsstraat 69, 3191 HEVER op 27 april 2010 (bijlage 

1), doch overgenomen door SVK SOCIAL op 13 juli 2010 als minnelijk beëindigd te beschouwen met 

ingang vanaf 1 december  2014. 

 

Artikel 2 

De hoofdhuurder zal nog  tot en met de maand november 2014  de huur betalen. 

 

De sleutels worden overhandigd aan de eigenaar vanaf het moment dat de onderhuurders het pand 

effectief hebben vrijgegeven. 

 

Artikel 3 

De gemeente laat  de achterstallige huurgelden vanwege VZW SVK SOCIAL vallen terwijl SVK 

SOCIAL haar vordering voor de uitvoering van de herstellingswerken met eventuele 

schadevergoeding laat vallen.  

 

Partijen verklaren elkaar verder niets meer verschuldigd te zijn. 

 

Artikel 4  

Partijen zullen gezamenlijk en op gemeenschappelijke kosten een omstandige en tegensprekelijke 

plaatsbeschrijving opmaken of deze laten opmaken door een door hen in gemeen overleg aangestelde 

deskundige op het ogenblik van de overhandiging van de sleutels. 

 

Artikel 5 

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de vrederechter van de plaats waar het gehuurde goed gelegen is. De partijen komen 

overeen dat op deze overeenkomst Belgisch recht van toepassing is. 

 

Artikel 6 

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten en  kan slechts gewijzigd worden door 

een schriftelijke en door alle partijen getekende overeenkomst.” 

 

art. 2 Lovius Advocaten op de hoogte te brengen van dit besluit. 
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13. Lastenboek openbare verkoop woning Sint-Adriaanweg 18 

Raadslid Els Schoeters vraagt wat er met de huidige bewoners zal gebeuren, maar de OCMW-

voorzitter zegt dat er geen bewoners meer zijn en dat de behoefte binnen de LOI-regeling niet meer 

aanwezig is. 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de woning langs de Sint-Adriaanweg 18; 

 

Overwegende dat deze woning momenteel niet in gebruik is door de gemeente;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2014; 

 

Overwegende dat in het budget 2014 onder actie nr. 004.002.003.041 de verkoop van deze woning is 

voorzien; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Het lastenboek met betrekking tot de openbare verkoop van de woning langs de Sint-

Adriaanweg 18 te 3190 Boortmeerbeek, opgesteld door het notariskantoor Van Edom & 

Arnaerts, goed te keuren. 

 

art. 2 Het notariskantoor Van Edom & Arnaerts de opdracht te geven de openbare verkoop van 

deze woning te organiseren. 

 

14. Vergunningen schuilhuisjes N26 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2002 en latere wijzigingen betreffende het 

toekennen van vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van 

het openbaar domein van de wegen, de waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken; 

 

Overwegende dat op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek langs de gewestweg N26 zich 

vier schuilhuisjes bevinden; 

 

Overwegende dat door het Agentschap Wegen en Verkeer hiervoor geen retributie wordt gevraagd 

indien deze schuilhuisjes enkel boodschappen van algemeen nut bevatten en niet worden gebruikt voor 

reclamedoeleinden; 

 

Overwegende dat dit voor de vier schuilhuisjes langs de gewestweg N26 het geval is; 

 

Gelet op de brieven van het Agentschap Wegen en Verkeer van 22 juli 2014; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, 
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Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Zich akkoord te verklaren met de vergunning door het Agentschap Wegen en Verkeer voor 

de volgende schuilhuisjes zonder inkomsten of reclame langs de gewest weg N26: 

- tussen de kilometerpunten 11.828 – 11.828; 

- tussen de kilometerpunten 11.853 – 11.853; 

- tussen de kilometerpunten 12.258 – 12.258; 

- tussen de kilometerpunten 12.359 – 12.359; 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan het Agentschap Wegen en Verkeer, 

DirkBoutsgebouw, Diestsepoort 6 b 81, 3000 Leuven. 

 

15. Vakantiedagen gemeentelijke basisschool 2014 - 2015 

Overwegende dat jaarlijks het schoolbestuur de twee facultatieve vrije dagen en de vakanties voor de 

gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 

 

Overwegende dat buiten de twee vrije dagen alle vakanties wettelijk vastgelegd zijn; 

 

Overwegende het voorstel van het schoolhoofd; 

 

Overwegende dat van de vastgestelde principes niet wordt afgeweken; 

 

Gelet op het advies van de participatieraad; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet; 

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

De twee facultatieve vrije dagen en de vakanties voor het schooljaar 2014 – 2015 als volgt vast te 

leggen: vrijdag 19 december 2014 (namiddag), woensdag 13 mei 2015 en dinsdag 26 mei 2015. 

 

16. Aanpassing besluit delegatie dagelijks bestuur 

Gelet op artikel 57 § 3, 3° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van 

burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financieel beheer van de gemeente, onverminderd de 

bevoegdheden van de gemeenteraad; 

 

Gelet op artikel 43 § 2, 11° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat het vaststellen van de 

gunningswijze en de voorwaarden van overheidsopdrachten tot de niet-delegeerbare bevoegdheden 

van de gemeenteraad behoort, behalve voor wat betreft opdrachten die nominatief in het vastgestelde 

budget zijn opgenomen en onverminderd de bevoegdheden van het college van burgemeester en 

schepenen inzake opdrachten van dagelijks bestuur;  

 

Gelet op de artikelen 43 § 2, 9° en 10° en 159 § 2 van het Vlaams gemeentedecreet, die voorzien dat 

de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, vaststelt wat onder 

‘dagelijks bestuur’ wordt begrepen;  

 

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 1 van het Vlaams gemeentedecreet die aan de gemeenteraad de 

mogelijkheid geven bepaalde bevoegdheden bij reglement te delegeren aan het college van 

burgemeester en schepenen;  
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Overwegende dat in het kader van een optimale thesauriepositie van het bestuur de noodwendigheid 

kan bestaan om snel een thesaurievoorschot op te nemen of kasfaciliteit aan te gaan;  

 

Overwegende dat bij de uitvoering van financiële dienstenopdrachten er zich wijzigingen aan de 

uitvoering van de opdracht kunnen opdringen, waarover er op korte termijn beslist moet worden; dat 

deze wijzigingen een financiële impact kunnen hebben; dat het niet efficiënt is om voor elke kleine 

aanpassing de Gemeenteraad om een beslissing te verzoeken;  

 

Overwegende dat de uitvoering van een opdracht zelfs zonder dat er wijzigingen worden aangebracht, 

aanleiding kan geven tot overschrijding van de goedgekeurde raming en dat het orgaan, bevoegd voor 

de uitvoering van de opdracht, ter zake een beslissingsbevoegdheid dient toegekend om de vlotte en 

efficiënte uitvoering van de opdracht niet in het gedrag te brengen;  

 

Overwegende dat de gemeenteraad het opportuun oordeelt om het college van burgemeester en 

schepenen, middels de invulling van het begrip dagelijks bestuur, een werkbare inhoud te geven aan 

zijn bevoegdheid inzake financieel beheer en de uitvoering van overheidsopdrachten;  

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 met betrekking tot de delegatie van 

handelingen van dagelijks bestuur aan het college van burgemeester en schepenen voor de 

begrotingsjaren 2013 tot en met 2018; 

 

Gelet op artikel 105 §1, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 

overheidsopdrachten klassieke sectoren waarmee het grensbedrag voor het begrip “aangenomen 

facturen” werd opgetrokken van 5.500,00 EUR (excl. btw) naar 8.500,00 EUR (excl. btw); 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

Artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 aan te passen als volgt: ‘Tenzij de 

gemeenteraad in een afzonderlijk besluit voor een bepaalde opdracht een andere gunningswijze 

vaststelt, het college van burgemeester en schepenen voor de begrotingsjaren 2014 tot en met 2018 de 

bevoegdheid te verlenen om de opdrachten voor werken, leveringen en diensten, die gefinancierd 

worden met kredieten van het investeringsbudget en waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 

8.500,00 EUR (excl. btw), te gunnen via de onderhandelingsprocedure met aangenomen factuur. 

 

17. AGB - rekening dienstjaar 2013 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 27 

mei 2013 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2013; 

 

Gelet op het verslag van de commissaris van 6 juni 2014 aan de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 

2013; 

 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2013 door de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 22 september 2014; 

 

Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

De jaarrekening 2013 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

18. OCMW - jaarrekening 2013 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 juni 2014 betreffende de 

vaststelling van de jaarrekening 2013; 

 

Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 

 

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

 

BESLUIT 21 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine 

De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, dienstjaar 2013 

gunstig te adviseren. 

 

art. 2  Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-

Brabant over te maken. 

 

19. OCMW - budgetwijziging 2014 nr. en aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 

Raadslid Anne Cleiren vraagt de stemming over dit punt. 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 

van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW; 

 

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2014 met betrekking tot 

de goedkeuring van de budgetwijziging 2014 nr. 1 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 

2019; 

 

Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Overwegende dat na de voorgestelde budgetwijziging het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 

2014 - 2019; 
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Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 18 augustus 2014; 

 

Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 

 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 9 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 

Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De 

Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de budgetwijziging 2014 nr. 1 van het OCMW. 

 

art. 2 Kennis te nemen van het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW. 

 

art. 3 Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken 

 

20. Budgetwijziging 2014 nr. 1 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt de stemming over dit punt. 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 

Gemeentelijke Comptabiliteit; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 

van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019; 

 

Overwegende de noodzaak om het budget 2014 op sommige posten aan te passen; 

 

Overwegende dat deze budgetwijziging geen invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 

 

Gelet op het advies van het managementteam van 27 augustus 2014 en de verklarende nota met 

betrekking tot het voorontwerp van budgetwijziging 2014 nr. 1; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën en interne controle van 21 september 

2014; 

 

Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 

 

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

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  
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 9 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 

Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De 

Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock).  

 

art. 1 De budgetwijziging 201 nr. 1 goed te keuren; 

 

art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 

 

21. Kennisgeving budgettaire jaarrekening 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van financiën bij de voorlopige 

cijfers de budgettaire jaarrekening 2013. Een goedkeuring is nog niet mogelijk wegens de technische 

problemen bij de verwerking van de beginbalans.  De opgegeven cijfers staan al wel vast.  De 

goedkeuring zal voor het budget 2015 en de aanpassing van de meerjarenplanning worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

 

22. Kennisname verslag sportraad 4 juni 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 4 juni 2014. 

 

23. Kennisname verslag cultuurraad 10 juni 2014 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 10 juni 2014. 

 

24. Kennisname verslag milieuadviesraad 19 juni 2014 

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

 

Mondelinge vragen 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt hoever het staat met het vrijmaken van voetweg 93 in de 

Maenrot. 

Schepen Annick DeKeyzer zegt navraag te zullen doen, maar dat de intentie is om de weg zo snel als 

mogelijk vrij te maken. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt hoever het staat met het dossier rond de VBS in Hever en de aankoop 

van het voormalige rusthuis. 

Schepen Steven Michiels antwoordt dat er gesprekken geweest zijn met alle partijen en dat nu gewerkt 

wordt aan het terugtrekken van het OCMW als partij. De school zal verder spreken met de parochiale 

werken en AGION over de financiering. De rol van de gemeente is voorlopig duidelijk en de 

budgetwijziging was één van de stappen die moesten genomen worden. 

 

Raadslid Dirk Bernagie vraagt of de persberichten over een tekort vanwege de gemeente aan de 

politiezone ten belope van 400.000,00 EUR een fabel zijn. 

De voorzitter licht toe dat na een eerste verslag van de bijzonder rekenplichtige aan het politiecollege 

en de politieraad de beide financieel beheerders de zaak onderzocht hebben.  Uiteindelijk bleek het om 

een nog openstaand bedrag te gaan ten belope van het bedrag opgenomen in de budgetwijziging 

gebaseerd op een dossier uit 2002. De uiteenlopende wijze van boeking heeft gezorgd voor dit 

misverstand.  Dat het bedrag hoger was in de zogenaamde fabel had alles te maken dat bovenop dit 

bedrag nog verslag werd gedaan van de bedragen die op het ogenblik van de politieraad nog te betalen 

waren door de drie gemeenten voor het lopende jaar.  Samengeteld ging het dan over meer geld, maar 

daarmee was niet mis.  Morgen is het politieraad en zal dit in deze zin worden toegelicht aangezien er 

bepaalde politieraadsleden zijn die meegewerkt hebben aan het verspreiden van foute berichten. 

 

Raadslid Bert Meulemans vraagt het woord om aan te kondigen dat hij een drankje trakteert op het 

heuglijke feit van zijn recent huwelijk. 

De voorzitter dankt het raadslid en wenst hem het allerbeste. 
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Raadslid Christel Andries vraagt naar de stand van zaken van het dossier Oudestraat-

Bredepleinstraat. 

Schepen Annick DeKeyzer zegt dat momenteel de grondinnames lopende zijn en dat de concrete 

werkzaamhden verwacht worden een start te nemen in 2015-2016. 

 

Raadslid Steven Van Loock vraagt aanvullend wat het gemeentebestuur doet voor de noodzakelijke 

herstellingen. 

Schepen Remi Serranne licht toe dat hij samen met de burgemeester de meest slechte plaatsen heeft 

aangeduid. Schepen Annick DeKeyzer wijst het raadslid erop dat sommige herstellingen niet kunnen 

worden uitgevoerd omdat anders nog meer schade zou ontstaan.  Waar mogelijk wordt wel ingegrepen 

met eigen middelen.  De huidige herstellingen in Schiplaken-centrum zijn daarvan een voorbeeld. 

 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


