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GEMEENTERAAD 

 
Zitting van 25 maart 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Johannes De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Seranne
 schepenen 
Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue 
Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy 
Stroobants, Steven D'hont raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Gert Verschueren raadslid 
 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Toelichting informatieveiligheid & privacybescherming 
3. Beleidsverklaring 
4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Oudestraat 
6. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Genninckstraat 
7. Goedkeuring tracé der wegen - verkaveling Heikestraat - OMV2018/00124VK 
8. Goedkeuring voorlopige vaststelling wijziging buurtweg 41 en  OMV2019/00032OD - Brody 
41. Goedkeuring tracé der wegen - OMV2019/00032OD - Bimmo 
9. Basispakket IGS Wonen aan de oevers van de Dijle 
10. Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 2019 
11. Bekkenbestuur Dijle - Zennebekken - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
12. Aanduiding vertegenwoordiging en engagement vervoersregio 
13. Herneming afgevaardigden algemeen comité Ecowerf 
14. Mandatering BAV SwaL 16 april 2019 
15. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 27 maart 2019 
16. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster EcoWerf 
17. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Interleuven 
18. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster IGO 
19. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Hofheide 
20. Leningovereenkomst 
21. Ecowerf inkohieringsproces contantbelasting inzameling huishoudelijk afval 
22. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 
23. Nominatieve subsidie Primus Classic 
24. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 16 april 2019 
25. HaBoBIB - mandatering AV 
26. Kennisname verslag noord-zuidraad 23 oktober 2018 
27. Kennisname verslagen milieuadviesraad 14 november 2018 en 24 januari 2019 
28. Kennisname verslagen seniorenraad 20 november 2018 en 28 januari 2019 
29. Kennisname verslag sportraad 10 december 2018 
30. Kennisname verslag cultuurraad 10 december 2018 
31. Winkelcentrum Kampenhout-Sas 
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32. Concept autodelen 
33. Principebeslissing fietsvriendelijk maken centrum Boortmeerbeek 
34. Omvorming straten in zone 30 tot fietsstraat 
35. Principebesluit inrichten zebrapaden kruispunt Audenhovenlaan - Heikestraat - 

Bredepleinstraat 
36. Principebesluit inrichting zebrapad kruispunt Wespelaarsebaan - Dreef 
37. Stand van zaken herinrichting N21 
38. Stand van zaken inrichting Bredepleinstraat - Oudestraat 
39. Transparantie gemeentelijke website 
40. Stand van zaken inrichting gronden achter VBS Schiplaken 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25 februari 2019 goed. 
 
2. Toelichting informatieveiligheid & privacybescherming 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de heer Dimitri Ceyssens, data protection 
officer van de gemeente, over de procedures en initiatieven met betrekking tot de 
informatieveiligheid en de privacybescherming. In het bijzonder worden op vraag van raadsleden nog 
de thema's audio- en videoopnames, publicatie op facebook, portretrecht en mailgebruik nader 
besproken. De weerslag is opgenomen in het audioverslag van de zitting. 
 
3. Beleidsverklaring 
De burgemeester deelt namens de meerderheidsfracties de beleidsverklaring mee. De voorzitter 
benadrukt dat een beleidsverklaring geen formele stap in een procedure is, maar dat deze gegeven 
wordt op vraag van de raadsleden. De bespreking is opgenomen in het audioverslag van de zitting. 
 
4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
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Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Constant Goovaerts en 
mevrouw Celina Heylighen, mevrouw Anke Goovaerts en mevrouw Amber Goovaerts van een strook 
grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 86C en 89C, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0089KP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van één centiare (1ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C89RP0000 voor een bedrag van 50,00 EUR unaniem goed te keuren. 
 
art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 
van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen 
 
5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Francis Ringoot en mevrouw 
Anita Vandesande  van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummers 85C en 85L, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie 
C, deel van nummer 0085K2P0000, met een oppervlakte volgens meting van veertien centiare (14ca), 
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met gereserveerd perceelsidentificatienummer C85N2P0000 voor een bedrag van 700,00 EUR 
unaniem goed te keuren. 
 
art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 
van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
6. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Genninckstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Genninckstraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van xxx tussen gemeente en betrokken 
eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Overwegende dat de eigenaars bijkomend recht hebben op een vergoeding voor de schade die werd 
aangericht aan de tuin naar aanleiding van de uitvoering van de werken; 
 
Overwegende dat deze schade door ir. Theo Truyers, tuinbouwexpert/gerechtsdeskundige, 
Acaciastraat 62, 3560 Lummen wordt geschat op 756,91 EUR; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heren  Hugo Vandesande, Georges 
Vandesande, Theo Vandesande, Renaat Peeters, Dirk Peeters en Kris Peeters van een strook grond 
aan de Genninckstraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 233C, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0233CP0000, met een 
oppervlakte volgens meting van één are vijfentwintig centiare (1a  25ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer B 233 F P0000 voor een bedrag van 1.608,54 EUR unaniem goed te 
keuren. 
 
art. 2 
Mevrouw Karin Mathilda Derua, burgemeester, ingevolge het delegatiebesluit van 28 januari 2019 
van de voorzitter Steven Michiels, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, de volmacht te 
verlenen de akte van de grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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art. 3  
Aan de eigenaars bijkomend een vergoeding toe te kennen van 756,91 EUR voor de aangerichte 
schade aan de tuin tijdens de werken. 
 
7. Goedkeuring tracé der wegen - verkaveling Heikestraat - OMV2018/00124VK 
Gelet op de aanvraag van 24 september 2018  door Kurt Meurice voor Durabrik Bouwbedrijven, 
Landegemestraat 10 te 9031 Gent in naam van mevrouw Claudia Callens (Het Landgoed nv) voor het 
bekomen van een verkavelingsvergunning voor het kadastraal perceel Boortmeerbeek, eerste 
afdeling, sectie E en perceelnummers 32D3 en 38B en 38R; 
 
Overwegende dat het voorstel momenteel nog onvoldoende afgetoetst is aan de actuele 
beleidsinzichten; 
 
Overwegende dat het tracé der wegen bepalend is voor de ruimtelijke invulling; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De behandeling van het wegentracé en -ontwerp van verkaveling met referentie OMV2018/00124VK 
Heikestraat, zoals aangeduid op het ingediende plan, uit te stellen.  
 
8. Goedkeuring voorlopige vaststelling wijziging buurtweg 41 en  OMV2019/00032OD - Brody 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag door Ran Ancho voor Bimmo, Britse Lei 19 te 2000 
Antwerpen voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 22 
assistentiewoningen en een gemeenschapsruimte voor het perceel kadastraal gekend als, 
Boortmeerbeek, eerste afdeling, sectie E en perceelnummers 130K en 130D; 
 
Gelet op het ontwerp rooilijnplan met referentie 9964 van 27 augustus 2018 opgemaakt door Johan 
Artois van De landmeter-experten uit Herent; 
 
Overwegende dat na grondig debat blijkt dat het laten samenvallen van het 
verleggings/afschaffingsdossier van voetweg nr. 41 met het dossier van de rooilijn in het genoemde 
project onzinnig is; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het dossier opnieuw voorbereid wordt; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het wegentracé met referentie 9964 nog niet goed te keuren en de behandeling van het punt uit te 
stellen. 
 
41. Goedkeuring tracé der wegen - OMV2019/00032OD - Bimmo 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag door Ran Ancho voor Bimmo, Britse Lei 19 te 2000 
Antwerpen voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 22 
assistentiewoningen en een gemeenschapsruimte met tracé der wegen met inbegrip 
vanwegenisaanleg voor de percelen Boortmeerbeek, eerste afdeling, sectie E en perceelnummers 
130K en 130D; 
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Gelet op het ontwerp rooilijnplan met referentie 9964 opgemaakt door Johan Artois van De landeter-
experten uit Herent zoals voorgesteld in de aanvraag tot omgevingsvergunning met referentie 
OMV2019/00032OD; 
 
Overwegende dat een strook grond aangeduid als lot 1 aangeduid in het geel met een geschatte 
oppervlakte van 17a en 46cavoorgesteld wordt om te worden ingelijfd in het openbaar domein van 
de gemeente; 
 
Gelet op de belofte van kosteloze grondafstand; 
 
Gelet op het plan tracé der wegenis zoals voorgesteld in de aanvraag tot omgevingsvergunning met 
referentie OMV2019/00032OD; 
 
Gelet op het ontwerp van wegenis zoals voorgesteld in de aanvraag tot omgevingsvergunning met 
referentie OMV2019/00032OD; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige handelingen dat loopt van 1 maart 
2019 tot en met 30 maart 2019; 
 
Overwegende dat de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
wordt geschaad zoals artikel 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorschrijft; 
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019 houdende de uitstel van 
agendapunt 8 over het rooilijnplan horende tot omgevingsvergunning met referentie 
OMV2019/00032OD; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De rooilijn overeenkomstig  het rooilijn plan met referentie 9964 opgemaakt door Johan Artois van 
De landeter-experten uit Herent, goed te keuren en vast te stellen. 
 
art. 2      
Het wegentracé met referentie 9964 goed te keuren. 
 
art. 3      
De strook grond, aangeduid als lot 1 aangeduid in het geel met een geschatte oppervlakte van 17a en 
46ca voorgesteld, in te lijven in het openbaar domein van de gemeente. 
 
art. 4 
Het aanvraag dossier voldoende aantoont dat het toekomstig openbaar domein kan uitgerust 
worden. 
 
art. 5 
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen het ontwerp van weguitrusting voor het 
toekomstig openbaar domein, zoals voorgesteld in de aanvraag tot omgevingsvergunning met 
referentie OMV2019/00032OD, te beoordelen en de realisatie op te dragen. 
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9. Basispakket IGS Wonen aan de oevers van de Dijle 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 met betrekking tot oprichting van en 
deelname aan het intergemeentelijke samenwerkingsproject 'Aan de oevers van de Dijle'; 
 
Overwegende dat het intergemeentelijke samenwerkingsproject 'Aan de oevers van de Dijle' werd 
opgericht om het lokaal woonbeleid te ontwikkelen ten einde de volgende vier basisdoelstellingen te 
bereiken, namelijk:  

• zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod;  
• werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
• informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met woonvragen; 
• ondersteunen van de lokale private huurmarkt; 

 
Overwegende dat de formulering van de doelstellingen en het te realiseren basispakket van 
verplichte activiteiten van het intergemeentelijke samenwerkingsproject in overeenstemming moet 
worden gebracht met de nieuwe voorwaarden en eisen voor subsidiëring;  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
In te stemmen met de aangepaste en aangevulde doelstellingen van het intergemeentelijke 
samenwerkingsproject 'Wonen aan de oevers van de Dijle' zoals geformuleerd door IGO. 
 
art. 2 
Het intergemeentelijke samenwerkingsproject 'Wonen aan de oevers van de Dijle' in kennis te stellen 
van dit besluit. 
 
10. Bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 22 maart 

2019 
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen en in 
het bijzonder op art. 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad; 
 
Gelet op titel 3 van het Decreet Lokaal Bestuur inzake de intergemeentelijke samenwerking en meer 
bepaald artikel 445 dat bepaalt dat er, in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene 
vergadering moet worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van 
bestuur wordt overgegaan; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (“Cipal”); 
 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2018 met betrekking tot de aanduiding van 
schepen Hans De Locht als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van 
Cipal; 
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Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 
maart 2019 met de volgende agendapunten: 

1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur; 
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de raad van 

bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde; 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering; 

 
Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene 
vergadering van 22 maart 2019; 
 
Gelet op artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat de voorwaarden met 
betrekking tot de toepassing van de in house-exceptie bepaalt; 
 
Overwegende dat het belangrijk is dat de deelnemers van Cipal beroep kunnen doen op de in house-
exceptie en derhalve opdrachten kunnen toevertrouwen aan Cipal zonder dat de formele 
aanbestedingsprocedure moet worden gevoerd; 
 
Overwegende dat de in house-exceptie onder meer inhoudt dat er sprake moet zijn van een 
‘gezamenlijke controle’, hetgeen concreet betekent dat de besluitvormingsorganen van Cipal moeten 
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers waarbij individuele 
vertegenwoordigers verscheidene of alle deelnemers kunnen vertegenwoordigen; 
 
Gelet op het volgende voorstel van gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders: 

• Dries Wim, burgemeester Genk 
• Eens Karolien, schepen Tessenderlo 
• Fourie Lore, schepen Landen 
• Geypen Greet, schepen Mechelen 
• Iacopucci Pietro, schepen Waregem 
• Janssens Lieven, burgemeester Vorselaar 
• Mannaert Dieter, schepen Dendermonde 
• Matheï Steven, burgemeester Peer 
• Moons Jan, schepen Heist-op-den-Berg 
• Paredaens Koen, schepen Zoersel 
• Stijnen Francis, schepen Turnhout 
• Thijs Heidi, gemeenteraadslid Zutendaal 
• Vancraeyenest Lawrence, schepen Edegem 
• Vandeweerd Sofie, burgemeester Dilsen-Stokkem 
• Verbeeck Paul, burgemeester Nijlen 

 
Overwegende dat deze gezamenlijke voordrachtlijst tot stand kwam na een uitgebreide consultatie- 
en overlegronde door de uittredende voorzitter van Cipal;  
 
Overwegende dat bij de opmaak van deze gezamenlijke voordrachtlijst o.m. rekening gehouden werd 
met de decretale en statutaire bepalingen, geografische verdeling, bevolkingscijfers, politieke 
verdeling, man/vrouw verhouding, continuïteit/vernieuwing binnen de raad van bestuur; 
 
Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 en van 18 
maart 2019; 
 
Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: 

• Dries Wim   1  
• Greet Geypen   17 



- 103 - 

• Lawrence Vancraeyenest 4 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2019 met betrekking tot 
de goedkeuring van de gezamenlijke voordrachtlijst van 15 kandidaat-bestuurders en de aanduiding 
van Greet Geypen als individuele vertegenwoordiger van de gemeente te bekrachtigen. 
 
art. 2 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2019 met betrekking tot de 
mandatering van de vertegenwoordiger van de gemeente op de bijzondere algemene vergadering 
van Cipal van 22 maart 2019 te bekrachtigen. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou 
kunnen beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan elke 
volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
art. 3 
Cipal in kennis te stellen van dit besluit. 
 
11. Bekkenbestuur Dijle - Zennebekken - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni 
2018 in het Waterwetboek);  
 
Gelet op de brief van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur Dijle-Zennebekken, 
van 18 februari 2019 met betrekking tot de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk mandataris 
in het bekkenbestuur, waarvan de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt;  
 
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft: 
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen; 
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de 
resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen 
na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode 
waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft; 
3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren, 
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht; 
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, § 1; 
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de 
scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling 
van de zoneringsplannen; 
6° advies te verlenen over: 
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; 
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige 
rioolwaterzuiveringsinstallaties; 
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare 
waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren; 
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het 
bekken te agenderen. 
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Gelet op de geheime stemming waarbij xx stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger  
⁰ Annick Dekeyser    13 JA 
⁰ Rodrigue Bijlsma    9 JA 

• plaatsvervangend vertegenwoordiger   
⁰ Karin Derua     13 JA  

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het Dijle-Zennebekken onder 
voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.  
 
art. 2 
Annick Dekeyser aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in het Bekkenbestuur Dijle - 
Zennebekken en Karin Derua als plaatsvervanger. 
 
art. 3 
Het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken (secretariaat_dijlezenne@vmm.be of Diestsepoort 6, bus 
73, 3000 Leuven) in kennis te stellen van dit besluit. 
 
12. Aanduiding vertegenwoordiging en engagement vervoersregio 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van 
decreet betreffende de basisbereikbaarheid;  
 
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio's en de afbakening van deze 
vervoerregios's;  
 
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt van de vervoerregio 
Mechelen;  
 
Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan moet worden 
opgemaakt;  
 
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten 
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht worden;  
 
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerrregio via deze vervoerregioraad op deze 
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor 
de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het 
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en 
evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven 
aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het 
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma's en -projecten die van 
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;  
 



- 105 - 

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgend inhoudt: actief participeren aan de 
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (onder 
meer uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij xx stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger   Eerste Stemming  Tweede stemming 
⁰ Hans De Locht   11 JA    11 JA 
⁰ Bert Meulemans   11 JA    11 JA 

• ambtelijke vertegenwoordiger 
⁰ Michel Baert   13 JA 

 
Overwegende dat bij staking van stemming na de tweede stemronde de jongste kandidaat verkozen 
wordt verklaard; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT:  
art. 1 
De schepen bevoegd voor Mobiliteit Hans De Locht als de vertegenwoordiger van de gemeente in de 
Vervoerregioraad van de Vervoerregioraad Mechelen aan te duiden. 
 
art. 2 
Aangezien er geen mobiliteitsambtenaar beschikbaar is, schepen Michel Baert als 
ervaringsdeskundige als de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio 
Mechelen aan te duiden. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van 
werkgroepen bij te wonen.  
 
art. 3 
Zich te engageren om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van de vervoerregio 
Mechelen. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in 
functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregioraad en/of voor de voorbereiding 
van concrete projecten.  
 
art. 4 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het secretariaat van de vervoerregioraad Mechelen 
- vervoerregio.mechelen@vlaanderen.be  
 
13. Herneming afgevaardigden algemeen comité Ecowerf 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering 
van 21 november 2018; 
 
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf met bijhorende agenda en bijlagen; 
 
Gelet op de brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met bijlagen, met als extra 
agendapunt de benoeming van de leden van het algemeen comité; 
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Overwegende dat het algemeen comité tot doel heeft de verbinding en het overleg tussen de raad 
van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen; 
 
Overwegende dat het algemeen comité bij voorkeur is samengesteld uit de schepenen van omgeving 
van alle gemeentevennoten; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding 
van burgemeester Karin Derua als vertegenwoordiger van de gemeente voor het algemeen comité 
van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant en van raadslid Maurice Vanmeerbeeck 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Overwegende evenwel dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het lidmaatschap van de 
algemene vergadering en het lidmaatschap van het algemeen comité van EcoWerf; 
 
Overwegende dat hierdoor een andere vertegenwoordiging moet worden aangeduid; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 23 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger 
⁰ Michel Baert   12 JA 
⁰ Ann Morissens   10 JA 

• plaatsvervangend vertegenwoordiger 
⁰ Hans De Locht   13 JA  
 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding van 
burgemeester Karin Derua als vertegenwoordiger van de gemeente voor het algemeen comité van 
EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant en van raadslid Maurice Vanmeerbeeck als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger in te trekken. 
 
art. 2 
Schepen Michel Baert aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente voor het algemeen 
comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant. 
 
art. 3 
Schepen Hans De Locht aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 
voor het algemeen comité van EcoWerf. 
 
art. 4 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de gemeentelijke afgevaardigden en aan EcoWerf. 
 
14. Mandatering BAV SwaL 16 april 2019 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in Sociaal Wonen arro Leuven (SWaL) cvba; 
 
Gelet op de brief van SWaL cvba van 3 februari 2019 met betrekking tot de hervorming van de raad 
van bestuur van SWaL cvba; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is de raad van bestuur van SWaL cvba af te slanken van 17 leden 
naar een genderdiverse raad van bestuur met 9 leden waarvan 6 publieke bestuurders; 
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Overwegende dat het de bedoeling is om te werken met 6 clusters waarin de publieke 
aandeelhouders worden opgedeeld en per cluster 1 bestuurder af te vaardigen, bovendien rekening 
houdende met de genderdiversiteit van het bestuur.  
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek zal worden ondergebracht in een cluster met de 
gemeenten Keerbergen, Tremelo, Begijnendijk en de stad Diest; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek hierdoor niet meer automatisch over een 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur zal beschikken; 
 
Overwegende dat hiertoe 'het reglement van de samenstelling van de raad van bestuur' moet 
worden aangepast; 
 
Gelet op de brief van SWal met betrekking tot de uitnodiging voor de buitengewone algemene 
vergadering van 16 april 2019 met als agenda: 

•  goedkeuring van ‘het reglement van samenstelling van de raad van bestuur’ 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanduiding van 
schepen Michel Baert als vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering van 
SWaL cvba; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Schepen Michel Baert te mandateren om als vertegenwoordiger van de gemeente op de 
buitengewone algemene vergadering van SWaL cvba van 16 april 2019 het aangepaste ‘reglement 
van samenstelling van de raad van bestuur’ unaniem goed te keuren. 
 
art. 2 
SWaL cvba, Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 Herent in kennis te stellen van dit besluit. 
 
15. Interleuven - mandatering buitengewone algemene vergadering 27 maart 2019 
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente  Boortmeerbeek bij Interleuven; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing van 19 
december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven; 
 
Gelet op de uitnodiging van 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 met bijhorende agenda; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 met betrekking tot de aanduiding 
van burgemeester Karin Derua als vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Interleuven 
van 27 maart 2019 en van raadslid Maurice Vanmeerbeeck als plaatsvervangend vertegenwoordiger;  
 
Overwegende dat voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 het mandaat van 
deze vertegenwoordiger moet worden vastgelegd; 
 
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven volgende 
punten bevat: 
1. Samenstelling van het bureau; 
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2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018; 
3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten; 

Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten; 
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en 

Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.  
 
Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en geen opmerkingen 
formuleert; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere algemene vergadering 
van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen: 
1. Samenstelling van het bureau; 
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018; 
3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten; 

Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten; 
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en 

Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten;  
 
16. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster EcoWerf 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van 
21 november 2018; 
 
Overwegende dat de statuten voorzien in één mandaat in de raad van bestuur voor de cluster 
Boortmeerbeek/Haacht; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 28 januari 2019 met betrekking 
tot de voordracht van schepen Michel Baert als kandidaat–bestuurder bij de opdrachthoudende 
vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met betrekking tot de 
aanduiding van de heer Michel Baert, schepen te Boortmeerbeek als kandidaat-bestuurder bij 
opdrachthoudende vereniging EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Kennis te nemen van het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met 
betrekking tot de aanduiding van de heer Michel Baert, schepen te Boortmeerbeek als kandidaat-
bestuurder bij EcoWerf voor de cluster Boortmeerbeek/Haacht. 
 
art. 2 
Schepen Michel Baert in kennis te stellen van dit besluit. 
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17. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Interleuven 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenend vereniging Interleuven; 
 
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni 1972 en 
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van 
Interleuven; 
 
Overwegende dat artikel 18 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van de raad van 
bestuur luidt als volgt: 
18.1.1. 
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de gemeentelijke 
deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar. 
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt vijftien. 
 
18.1.2. 
De mandaten worden verdeeld als volgt: één bestuurder voor Leuven, één bestuurder voor de cluster 
Tienen/Hoegaarden, één bestuurder voor de cluster Aarschot/Linter, één bestuurder voor de cluster 
Rotselaar/Begijnendijk, één bestuurder voor de cluster Tremelo/Keerbergen, één bestuurder voor de 
cluster Haacht/Boortmeerbeek, één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg, één bestuurder 
voor de cluster Tervuren/Huldenberg, één bestuurder voor de cluster Bertem/Oud-Heverlee, één 
bestuurder voor de cluster Bierbeek/Boutersem, één bestuurder voor de cluster Lubbeek/Holsbeek, 
één bestuurder voor de cluster Landen/Zoutleeuw, één bestuurder voor de cluster 
Geetbets/Kortenaken/Glabbeek, één bestuurder voor de cluster Bekkevoort/Tielt-Winge en één 
bestuurder voor de cluster Diest/Scherpenheuvel-Zichem. 
Indien er in een cluster van gemeenten geen akkoord is en er voor elke gemeente een kandidaat 
bestuurder wordt voorgedragen, beslist de algemene vergadering. 
De deelnemers niet-gemeenten worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur 
tot aan de eerste algemene vergadering waarop ze een andere bestuurder uit de lijst van bestuurders 
als hun vertegenwoordiger kunnen aanduiden. 
 
18.2. 
Maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. 
Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze 
voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de 
gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt, 
de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. 
De kandidaten die het maximum van twee derde van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als 
laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die 
behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van 
het andere geslacht voor te dragen. 
 
18.3. 
De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering die besluit met een eenvoudige 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zo een kandidaat de vereiste meerderheid niet behaalt, wijst 
de voordragende deelnemer of cluster van deelnemers een andere kandidaat aan. De nieuwe 
kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende 
algemene vergadering waaraan de benoeming wordt voorgelegd. 
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming. 
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 6 jaar. Hun mandaat kan te 
allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering. 
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Het mandaat van de bestuurders dat ingaat bij de oprichting van de vereniging neemt van 
rechtswege een einde bij de afloop van de lopende bestuursperiode. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 28 januari 2019 met betrekking 
tot de voordracht van schepen Hans De Locht als kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende 
vereniging Interleuven; 
  
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met betrekking tot de 
aanduiding van de heer Hans De Locht, schepen te Boortmeerbeek als kandidaat-bestuurder bij 
Interleuven; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Kennis te nemen van het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met 
betrekking tot de aanduiding van de heer Hans De Locht, schepen te Boortmeerbeek als kandidaat-
bestuurder bij Interleuven voor de cluster Boortmeerbeek/Haacht. 
 
art. 2 
Schepen Hans De Locht in kennis te stellen van dit besluit. 
 
18. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster IGO 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek lid is van de dienstverlenende vereniging IGO; 
 
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald 
dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering 
benoemd en door haar afzetbaar; 
 
Overwegende dat in de raad van bestuur 1 mandaat is voorzien voor de cluster 
Haacht/Boortmeerbeek; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met betrekking tot de 
aanduiding van de heer Steven Swiggers, burgemeester van Haacht, als kandidaat-bestuurder van de 
intergemeentelijke vereniging IGO; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder    
• Steven Swiggers 19 JA 3 NEEN 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De heer Steven Swiggers, burgemeester van Haacht, tot de algemene vergadering volgend op de 
vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als vertegenwoordiger van de cluster 
Haacht/Boortmeerbeek in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO. 
 



- 111 - 

art. 2 
De heer Steven Swiggers te vragen om minstens eenmaal per jaar te rapporteren aan de 
gemeenteraad. 
van Haacht. 
 
art. 3 
De gemeente Haacht en de intergemeentelijke vereniging IGO in kennis te stellen van dit besluit. 
 
19. Bevestiging vertegenwoordiging in cluster Hofheide 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide waarin wordt bepaald dat 
de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene vergadering benoemd 
en door haar afzetbaar; 
 
Overwegende dat in de raad van bestuur 1 mandaat is voorzien voor de cluster 
Haacht/Boortmeerbeek; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van Haacht van 25 februari 2019 met betrekking tot de 
aanduiding van de heer Nick Van Avondt, gemeenteraadslid van Haacht, als kandidaat-bestuurder 
van de intergemeentelijke samenwerking Hofheide; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder    
• Nick Van Avondt 18 JA 4 NEEN 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De heer Nick Van Avondt, gemeenteraadslid van Haacht, tot de algemene vergadering volgend op de 
vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als vertegenwoordiger van de cluster 
Haacht/Boortmeerbeek in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Hofheide. 
 
art. 2 
De heer Nick Van Avondt te vragen om minstens eenmaal per jaar te rapporteren aan de 
gemeenteraad. 
 
art. 3 
De gemeente Haacht en Hofheide in kennis te stellen van dit besluit. 
 
20. Leningovereenkomst 
Gelet op artikel 28 §1 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten dat opdrachten 
betreffende leningen uitsluit van de toepassing van de wet; 
 
Overwegende dat niettegenstaande de wetgeving overheidsopdrachten niet toepasselijk is op 
leningen, bepaalde basisbeginselen van het overheidshandelen gerespecteerd moeten worden: het 
gelijkheidsbeginsel, de werking van vrijemarkteconomie, het principe van behoorlijk bestuur,... 
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Gelet op het budget 2018 en 2019 van de gemeente waarin het opnemen van nieuwe leningen 
voorzien is ter financiering van talrijke investeringsprojecten; 
 
Gelet op het feit dat in 2018 geen nieuwe leningen opgenomen werden; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een langetermijnlening aan te gaan voor 1.500.000,00 EUR 
met een looptijd van 20 jaren en hiervoor offertes opgevraagd werden bij Belfius Bank, BNP Paribas 
Fortis en ING; 
 
Gelet op de offertes ontvangen van Belfius Bank, BNP Paribas en ING die geldig zijn tot en met 25 
april 2019 en waarbij de offerte van BNP Paribas de economisch meest voordelige offerte is; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Een langetermijnlening aan te gaan voor 1.500.000,00 EUR met een looptijd van 20 jaren bij BNP 
Paribas Fortis volgens de voorwaarden zoals opgenomen in het contract gevoegd als bijlage bij dit 
besluit en de offerte van BNP Paribas Fortis van 22 februari 2019. 
 
21. Ecowerf inkohieringsproces contantbelasting inzameling huishoudelijk afval 
Gelet op het contantbelastingreglement voor de inzameling van huishoudelijk afval voor de 
aanslagjaren 2018 en 2019 zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 18 december 2017; 
 
Gelet op het contantbelastingreglement voor de inzameling van huishoudelijk afval voor de 
aanslagjaren 2016 en 2017 zoals vastgesteld op de gemeenteraad van 23 november 2015; 
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Gelet op de uitrol van het inkohieringsproject door Ecowerf vanaf maart 2019 waarbij Ecowerf het 
opvolgen van wanbetalers voortaan op zich zal nemen; 
 
Overwegende dat de achterstallen vanaf 0,01 EUR worden bedoeld en de inkohiering pas na 2 
herinneringen wordt uitgevoerd; 
 
Gelet op het voorstel van Ecowerf om alle negatieve saldi te inkohieren; 
 
Gelet op het voorstel van Ecowerf om een administratieve kost van 12,50 EUR aan te rekenen aan de 
wanbetaler voor de opmaak en verzending van een aangetekende aanmaning;  
 
Overwegende dat Ecowerf deze administratieve kost bij aanmaning zal doorrekenen aan de 
gemeente; 
 
Gelet op het akkoord van de financieel directeur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
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Goedkeuring te geven aan Ecowerf om op 1 april 2019 van start te gaan met de inkohiering van alle 
openstaande saldi en hierbij een administratieve kost van 12,50 EUR aan te rekenen aan de 
wanbetaler voor de opmaak en verzending van een aangetekende aanmaning. 
 
art. 2 
EcoWerf en de financieel directeur in kennis te stellen van dit besluit. 
 
22. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 
en 17 februari 2012; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen te laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten 
en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 27 maart 2013; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende de belasting op de 
afgifte van administratieve stukken; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten 
met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke belasting te heffen; 
 
Overwegende de opmerking van het Agentschap Binnenlands Bestuur die per mail ontvangen werd 
op 14 februari 2019 betreffende artikel 5 - Geschillen en bezwaren: “De belastingschuldige die 
weigert de in hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te betalen, moet het bedrag van de 
belasting in bewaring geven in handen van de financieel directeur en dit tegen ontvangstbewijs, 
totdat het CBS over het bezwaar beschikt.” Deze bepaling strookt niet met artikel 4, §7 van het 
invorderingsdecreet, dat bepaalt dat wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd het 
een kohierbelasting wordt. Het in consignatie geven van het bedrag van de belasting linken aan het 
bezwaar heeft in ieder geval geen wettelijke grondslag.  Het bedrag van de belasting in consignatie 
geven kan slechts onder welbepaalde voorwaarden (bv. wanneer op het moment van de aanvraag 
het belastbaar feit zich nog niet voltrokken heeft en /of het exacte bedrag van de belasting nog niet 
duidelijk is), het komt o. m. ook  voor bij de belasting op bouwen en verbouwen. Het kan evenwel 
niet toegepast worden in het geval de belastingschuldige bijvoorbeeld niet akkoord gaat met het 
bedrag van de belasting en bezwaar aantekent, in dat geval is het wettelijk niet afdwingbaar dat het 
betwiste bedrag van de belasting al wordt betaald of in dit geval in consignatie wordt gegeven), enkel 
het niet-betwist gedeelte is opeisbaar. Maar zoals hiervoor is gezegd moet een niet-betaalde 
contantbelasting worden ingekohierd , met daaraan verbonden een betalingstermijn van 2 maanden 
een bezwaartermijn van 3 maanden; 
 
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om de hierboven vermelde paragraaf uit artikel 5 van 
de beslissing te schrappen en te vervangen door de bepaling "Bij ontstentenis van betaling wordt de 
belasting een kohierbelasting. Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle 
kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en 
een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet";  
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BESLUIT: 14 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Johannes De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

Bosny, Remi Seranne, Steven Michiels, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann 
Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Maria Luise Altmutter en Willy Stroobants. 
8 onthoudingen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Eddy Mortier, Hans Crol, Rodrigue 
Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, Regina Wolfs en Steven D'hont. 
 

art. 1 – Belastbaar feit 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 
een belasting op de afgifte van administratieve stukken. 
 
art. 2 - Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 
art. 3 – Bedrag van de belasting 
De belasting wordt als volgt vastgesteld : 
 
3.1 Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
De gemeentelijke contantbelasting voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 
Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de 
periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 vastgesteld als volgt: 
 
Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan 
vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 
o   gewone procedure: 
5,00 EUR 
o   dringende procedure: 
5,00 EUR 
o   zeer dringende procedure: 
5,40 EUR 
o   zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 
5,30 EUR 
Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde 
landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 
o   gewone procedure: 
1,80 EUR 
KIDS-ID: 
o   gewone procedure: 
 4,60 EUR  
o   dringende procedure: 
5,00 EUR 
o   zeer dringende procedure: 
5,40 EUR 
o   zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 
5,30 EUR 
o   tweede kids ID bij dringende procedure 
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5,40 EUR 
Rijbewijzen: 
 
5,00 EUR 
Nieuwe certificaatcode: 
 
3,00 EUR 
 
 
3.2 Reispaspoorten 
 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, te verhogen met een contantbelasting van 10,00 EUR. 
3.3 Administratieve stukken 
 
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven: 
 
 
•Individuele of collectieve adresaanvragen:  
0,02 EUR per adres met een minimum van 1,00 EUR + verzendingskosten. 
 
•Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan het 
bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur:  
0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet met de eigen 
gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt. 
 
•Trouwboekje:  25,00 EUR. 
 
art. 4 - Invordering 
De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. 
Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 
van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 
belasting in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt 
worden. 
 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling 
worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar document. 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving 
hieromtrent. 
 
art. 5 - Geschillen en bezwaren 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.  
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Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet.    
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van 
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of 
vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend 
via duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
art. 6 – Bekendmaking 
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams 
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig artikel 253 §1 3° van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
23. Nominatieve subsidie Primus Classic 
Overwegende dat door de Wielervrienden Kampenhout jaarlijks de Primus Classic wordt 
georganiseerd; 
 
Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist; 
 
Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat 
bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente; 
 
Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 7.500,00 EUR voorzien zijn op het 
exploitatiebudget op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 ; 
 
Overwegende dat de subsidie voor het jaar 2018 nog niet werd toegekend; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Voor het jaar 2018 en voor het jaar 2019 telkens een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 
EUR toe te kennen aan de Wielervrienden Kampenhout voor de jaarlijkse organisatie van de Primus 
Classic en het bedrag betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 
0740/64930000 van het exploitatiebudget. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
24. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigde algemene vergadering 16 april 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 1 maart 2019 voor de algemene vergadering van 16 
april 2019 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Rodrigue Bijlsma  20 JA   
Audrey Bogaerts  18 JA   
Wouter Decat   21 JA   
Hans De Locht   17 JA   
Bert Meulemans  19 JA   
Willy Stroobants  18 JA 
Maurice Vanmeerbeeck  17 JA  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Rodrigue Bijlsma, Audrey Bogaerts, Wouter Decat, Hans De Locht, Bert Meulemans, Willy Stroobants 
en Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Habobib voor de volledige legislatuur 2019-2024 , waarbij de volmachtdragers 
eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergaderingen van HaBoBib voor de volledige legislatuur 2019-2024 
te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de 
punten vermeld op de agenda, en alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te 
ondertekenen, en in het algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van 
dit besluit. 
 
art. 3   
De opdrachthoudende vereniging HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht en de 
vertegenwoordigers van de gemeente in kennis te stellen van dit besluit. 
 
25. HaBoBIB - mandatering AV 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 1 maart 2019 voor de algemene vergadering van 16 
april 2019 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
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Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 16 april 2019:  
1.Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2.Goedkeuring verslag 29 januari 2019 
3.Samensteling Adviescommissie: acteren 
4.Varia 
 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze 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 en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
26. Kennisname verslag noord-zuidraad 23 oktober 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 23 oktober 2018. 
 
27. Kennisname verslagen milieuadviesraad 14 november 2018 en 24 januari 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 14 november 2018 en 
24 januari 2019. 
 
28. Kennisname verslagen seniorenraad 20 november 2018 en 28 januari 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de seniorenraad van 20 november 2018 en 28 
januari 2019. 
 
29. Kennisname verslag sportraad 10 december 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 10 december 2018. 
 
30. Kennisname verslag cultuurraad 10 december 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 10 december 2018. 
 
31. Winkelcentrum Kampenhout-Sas 
Op vraag ingediend door N-VA en Groen antwoordt het college van burgemeester en schepenen dat 
een beroepsprocedure wordt voorbereid. Het debat is opgenomen in het audioverslag.  
 
32. Concept autodelen 
Op vraag ingediend door N-VA, licht het college van burgemeester en schepenen toe dat contacten 
ter voorbereiding worden gelegd met Autodelen.net. Dat is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft, 
zoals beschreven op de website van de Vlaamse overheid, als doel de ecologische, sociale en 
economische voordelen van autodelen te maximaliseren door: 
    De belangen te bundelen van de particuliere autodeelgroepen en autodeelorganisaties; 
    Autodelen vertegenwoordigen tegenover (lokale) overheden; 
    De uitbouw van het algemeen concept autodelen; 
    Innovatie en pilootprojecten. 
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De organisatie streeft naar een duurzame maatschappij waarin autogebruik belangrijker wordt dan 
autobezit, waarin iedereen mobiel is en waarin iedereen die al eens een auto nodig heeft er één kan 
gebruiken. 
Concreet werden drie thema's als start van het overleg door de gemeente voorgesteld: 
1. Autodeelplan 
2. Opstart autodeelsysteem (E-deal) 
3. Uitbouw mobipunt. 
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
33. Principebeslissing fietsvriendelijk maken centrum Boortmeerbeek 
De gemeenteraad bundelt de besluitvorming van het onderstaande door de CD&V-fractie ingediende 
punt onder het punt 36. Het voorstel luidt als volgt: 
"De gemeenteraad beslist dat fietsers in de eenrichtingsstraten – Hanswijkstraat, Pastorijstraat en 
Dorpsplaats – in beide richtingen mogen rijden en overeenstemmend de verkeersborden C1 te 
voorzien van onderborden M2 en de verkeersborden F19 van onderborden M4.  
De gemeenteraad geeft het college de opdracht het verkeerreglement overeenstemmend te wijzigen 
en de verkeersborden te plaatsen." 
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
34. Omvorming straten in zone 30 tot fietsstraat 
De gemeenteraad bundelt de besluitvorming van het onderstaande door de CD&V-fractie ingediende 
punt onder het punt 36. Het voorstel luidt als volgt: 
"De gemeenteraad beslist de straten in de huidige zone-30 in het centrum van Boortmeerbeek om te 
vormen tot fietsstraat en overeenstemmend de verkeersborden F4a en F4b te wijzigen in 
verkeersborden respectievelijk F111 en F113.  
De gemeenteraad geeft het college de opdracht het verkeerreglement overeenstemmend te wijzigen 
en de verkeersborden te plaatsen." 
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
35. Principebesluit inrichten zebrapaden kruispunt Audenhovenlaan - Heikestraat - 

Bredepleinstraat 
De gemeenteraad beslist om zebrapaden op het kruispunt Audenhovelaan x Heikestraat x 
Bredepleinstraat te realiseren. 
De gemeenteraad geeft het college de opdracht het verkeerreglement overeenstemmend te wijzigen 
en de zebrapaden aan te brengen. 
 
36. Principebesluit inrichting zebrapad kruispunt Wespelaarsebaan - Dreef 
De gemeenteraad bundelt de besluitvorming van het onderstaande door de CD&V-fractie ingediende 
punt onder het punt 36. Het voorstel luidt als volgt: 
"De gemeenteraad beslist om een zebrapad op het kruispunt Dreef x Wespelaarsebaan te realiseren. 
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het 
verkeersreglement overeenstemmend te wijzigen en de zebrapaden aan te brengen." 
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
De besluitvorming over de punten 33, 34, 35 en 36 luidt als volgt: 
Op vraag van CD&V besluit de gemeenteraad unaniem om zebrapaden op de kruispunten 
Audenhovelaan x Heikestraat x Bredepleinstraat x Dreef en Wespelaarsebaan te realiseren en de 
gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht het verkeersreglement 
overeenstemmend te wijzigen en de zebrapaden aan te brengen. 
De overige principes uit de punten 33-34-35 worden meegenomen in de verkeerleefbaarheidsstudie. 
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37. Stand van zaken herinrichting N21 
Op vraag van de Groen-fractie deelt het college van burgemeester en schepenen mee dat de 
opdracht tot verderzetting van de ontwerpen werd gegeven en dat momenteel de betrokken 
diensten de voorbereidingen maken. De uitbreiding van de zone 50 is reeds gerealiseerd. 
Het debat is opgenomen in het audioverslag.  
  
 
38. Stand van zaken inrichting Bredepleinstraat - Oudestraat 
Op vraag van de Groen-fractie licht het college van burgemeester en schepenen de planning toe en 
wordt het zebrapad aan de voetweg in herinnering gebracht.  
Het debat is opgenomen in het audioverslag.  
  
 
39. Transparantie gemeentelijke website 
Op vraag van de Groen-fractioe geeft het college van burgemeester en schepenen toelichting over de 
technische problemen en de geplande acties rond de website. 
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
40. Stand van zaken inrichting gronden achter VBS Schiplaken 
Op vraag van de Groen-fractie bevestigt het college van burgemeester en schepenen dat het gebied 
achter de VBS De Bosuiltjes Schiplaken een accent in de omgevingsanalyse is en licht ze toe wat de 
stand van zaken is rond de vroeger vastgestelde planning.  
Het debat is opgenomen in het audioverslag. 
 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 

 

 
 
 
 
  

 Johan Smits  Steven Michiels 

 


