
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

29 april 2019 

 

 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 

De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 29 april 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis.  Volgende agendapunten werden behandeld en kregen het gevolg zoals vermeld.  

De integrale tekst van de besluiten, mogelijke opmerkingen en vergadertechnische gegevens worden 

opgenomen in de notulen van de bedoelde zitting. 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring notulen 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 25 maart 2019 goed. 

 

2. Kennisname toezichtbesluit 

De gemeenteraad neemt kennis van de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

van 11 april 2019 waarbij een klacht over het uitblijven van informatie als afgesloten wordt 

beschouwd. 

 

3. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Heikestraat 

De voorzitter licht toe dat per vergissing dit punt werd geagendeerd maar het al behandeld werd 

door de gemeenteraad in haar zitting van 25 februari 2019. De gemeenteraad besluit dit punt verder 

niet te behandelen. 

 

4. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Ida Vermeulenstraat, met een oppervlakte volgens meting van 

achtenveertig centiare (48ca) voor een bedrag van 9.600,00 EUR  goed te keuren. 

 

5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Ida Vermeulenstraat met een oppervlakte volgens meting van zesenveertig 

centiare (46ca) voor een bedrag van 9.400,00 EUR goed te keuren. 

 

6. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan de Ida Vermeulenstraat, met een oppervlakte volgens meting van 

tweeëntachtig centiare (82ca) voor een bedrag van 9.050,00 EUR goed te keuren. 

 

7. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Nonnenveld 

De gemeenteraad besluit unaniem het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van 

een strook grond aan het Nonnenveld met een oppervlakte volgens meting van vierentachtig 

centiare (84ca) voor een bedrag van 14.350,00 EUR goed te keuren. 

 

8. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 betreffende de voorlopige vaststelling 

wijziging buurtweg 41 en rooilijnplan 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 

betreffende de gedeeltelijke verplaatsing en wijziging van buurtweg 41 en de voorlopige vaststelling 
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van het rooilijnplan te Boortmeerbeek langs de site, zoals aangeduid op het plan van 

landmeetkantoor Artois bvba uit Herent, in te trekken. 

 

9. Goedkeuring tracé der wegen - OMV2019/00032OD - Bimmo 

De gemeenteraad besluit met 11 ja, 6 neen en 5 onthoudingen met betrekking tot de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen 

van 22 assistentiewoningen en een gemeenschapsruimte aan de Bredepleinstraat - Uranusweg de 

rooilijn overeenkomstig  het rooilijnplan met referentie 9964, opgemaakt door landmeter Johan 

Artois goed te keuren en vast te stellen en het wegentracé met referentie 9964 goed te keuren. 

 

10. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - jaarrekening 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Sint-

Antonius Abt Boortmeerbeek. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-

Vrouw Hever. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

12. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Heilige 

Familie Schiplaken. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

13. Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek - jaarrekening 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van de rekening dienstjaar 2018 vanwege het Centraal Kerkbestuur 

Boortmeerbeek. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 

 

14. HaBoBIB - statutenwijziging algemene vergadering 25 juni 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem de gewijzigde statuten van de intergemeentelijke vereniging 

HaBoBIB goed te keuren en aan de vertegenwoordigers van de gemeente mandaat te verlenen deze 

gewijzigde statuten goed te keuren op de algemene vergadering van 25 juni 2019. 

 

15. SWaL - bekrachtiging besluit CBS 9 april 2019 voordracht kandidaat-leden raad van bestuur 

De gemeenteraad besluit unaniem het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 

april 2019 met betrekking tot de voordracht van schepen Michel Baert als kandidaat-effectief lid van 

de raad van bestuur en burgemeester Karin Derua als plaatsvervanger volgens de beurtrol voor de 

cluster waartoe de gemeente behoort en zoals beschreven in het reglement tot samenstelling van de 

raad van bestuur, te bekrachtigen. 

 

16. IGO - statutenwijziging algemene vergadering 28 juni 2019 

De gemeenteraad besluit unaniem de gewijzigde statuten van de dienstverlenende 

intergemeentelijke vereniging IGO goed te keuren.   

 

17. IGO - aanduiden vertegenwoordiger algemeen comité 

De gemeenteraad besluit na geheime stemming en herstemming met als resultaat Hans Crol (11 ja) 

en Remi Serranne (11 ja), gemeenteraadslid Hans Crol tot de algemene vergadering volgend op de 

vernieuwing van de gemeenteraad, voor te dragen als lid van het algemeen comité van de 

intergemeentelijke vereniging IGO. 

 

18. Principe organisatie gemeentebal sporthal 

De gemeenteraad besluit unaniem op zaterdag 1 juni 2019 in de gemeentelijke sporthal een 

publieksevenement te organiseren ten voordele van De Dijlevallei vzw, zorghuis, Dennenweg 6, 3190 

Boortmeerbeek. 
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19. Kennisname verslag jeugdraad 6 november 2018 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 6 november 2018. 

 

20. Kennisname verslag noord-zuidraad 29 januari 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 29 januari 2019. 

 

21. Kennisname verslag milieuadviesraad 26 februari 2019 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 26 februari 2019. 

 

22. Stand van zaken omgevingsanalyse en leefbaarheidsstudie 

Op vraag van de GROEN-fractie licht de schepen van ruimtelijke ordening toe dat na prijsvergelijking 

Atelier Romain werd aangeduid voor de omgevingsanalyse. De eerste fase is reeds afgerond en op 6 

juni 2019 is het eindrapport gepland. In het traject is ook participatie van de bevolking voorzien. Voor 

de verkeerleefbaarheidsstudie zijn de participatiemomenten in de loop van mei-juni voorzien. 

 

23. Inventarisatie van groene open ruimte en aanwezige bossen en groene zones 

Op vraag van de GROEN-fractie tot inventarisering van het openbaar groen geeft de schepen van 

openbare werken een overzicht van de bestaande plannen zoals bv. het bermbeheersplan en op 

welke wijze de diensten georganiseerd zijn. 

 

24. Stand van zaken herinrichting N21 

Op vraag van de GROEN-fractie wat de evolutie is in de herinrichting van de N21 - Provinciesteenweg 

licht de schepen van openbare werken toe op welke wijze enkele kleine aanpassingen aan de 

plannen uitzicht geven op een oplossing voor De Lijn en voor de minimalisering van de 

onteigeningen. De schepen van verkeer geeft toelichting bij de snelheidsbeperking, de 

fietsaansluiting en de ingrepen in verband met de verkeersgeleiding. 

 

25. Realisatie van een regionaal zwembad. 

Met 11 neen, 9 ja en 2 onthoudingen wordt het voorstel van de CD&V-fractie tot het nemen van een 

princiepsbeslissing om een haalbaarheidsstudie met minstens 3 scenario's over een regionaal 

zwembad op te maken, verworpen. 

 

26. Verkiezingen 26 mei 2019 - stemlokaal WZC de Ravestein 

De burgemeester licht toe dat voor de verkiezingen van 26 mei 2019 de organisatie niet meer kan 

worden gewijzigd en dat er veel praktische bezwaren zijn die dergelijke organisatie in het 

woonzorgcentrum moeilijk maken. 

 

27. Organisatie gemeenteraad 

Na debat besluit de gemeenteraad dat het principieel niet wenselijk is een einduur voor de zittingen 

vast te leggen. 

 

28. Opschorten verkavelingsvergunningen met meer dan twee percelen 

De schepen van ruimtelijke ordening licht toe dat door de strakke timing van de omgevingsanalyse 

en de opstart van de werking van de kwaliteitskamer er geen opschorting van verkavelingsdossiers 

noodzakelijk is. 

 

29. Engagement aanplant streekeigen plantgoed 

De burgemeester bevestigt op vraag van de CD&V-fractie en de GROEN-fractie dat biodiversiteit een 

aandachtspunt is in de praktijk en dat in 2019 volgens informatie van de dienst grondgebiedzaken er 

al 30 bomen werden geplant en er kortelings met de provincie een veldbloemenzaaiactie zal worden 

gevoerd. 
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Ingevolge de bepaling in artikel 330 van het decreet lokaal bestuur inzake de organisatie van het 

administratief toezicht waarbij de openbaarheidsverplichting nader omschreven wordt, bevestigt 

ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur de burgemeester heden de voorgaande beknopte 

lijst bekend te maken via de gemeentelijke website en de reglementen en verordeningen aan de 

bevolking binnen de door de Vlaamse overheid bepaalde termijnen aldaar bekend te maken. 

 

De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur van 6 mei 

2019 tot en met 26 mei 2019 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op eenvoudige 

aanvraag. 

 

 

 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 

De algemeen directeur  De burgemeester 

  

 
 

 

Johan Smits 
 

Karin Derua 

 
 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  

en kunnen er geen rechten uit geput worden. 
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