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GEMEENTERAAD 

 
Zitting van 29 april 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Johannes De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny 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, Gert Verschueren raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

Verontschuldigd: Remi Serranne schepen 
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3. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Heikestraat 
4. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 
5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 
6. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 
7. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Nonnenveld 
8. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 betreffende de voorlopige vaststelling 
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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 wordt medegedeeld aan de klachtindiener in de zaak Darmostuk dat de 
algemeen directeur het afgesproken antwoord alsnog heeft doorgestuurd nadat dit blijkbaar 
vergeten was. De klacht wordt daarmee als afgesloten beschouwd. Vanwege de klachtindiener werd 
reeds per mail op 23 maart 2019 ontvangst van het antwoord bevestigd. 
 
3. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Heikestraat 
De voorzitter licht toe dat per vergissing dit punt werd geagendeerd maar dat 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 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan" Nonnenveld"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2018 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Nonnenveld"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat fase 1 de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst tussen de 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 mevrouw Carine Gommeren,  
mevrouw Anke Jacobs, mevrouw Sofie Jacobs en de heer Maarten Jacobs van een strook grond aan 
de Ida Vermeulenstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummers 629C, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0629CP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van achtenveertig centiare (48ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer A629DP0000 voor een bedrag van 9.600,00 EUR  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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5. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Ida Vermeulenstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan" Nonnenveld"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2018 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Nonnenveld"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat fase 1 de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst tussen de 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 Jelle Van Laecke en mevrouw 
Stefanie Buelens van een strook grond aan de Ida Vermeulenstraat , gekadastreerd volgens titel 
sectie A, deel van nummers 627C, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie A, deel van nummer 0627CP0000, met een oppervlakte volgens meting van 
zesenveertig centiare (46ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer A627DP0000 voor een 
bedrag van 9.400,00 EUR 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 Ida Vermeulenstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan" Nonnenveld"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2018 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Nonnenveld"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat fase 1 de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 16 mei 2018 tussen de 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 Luc Stroobants en mevrouw 
Jann Loffens van een strook grond aan de Ida Vermeulenstraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, 
deel van nummers 625G, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie A, deel van nummer 0625GP0000, met een oppervlakte volgens meting van tweeëntachtig 
centiare (82ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer A625LP0000 voor een bedrag van 
9.050,00 EUR 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. 
 
7. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Nonnenveld 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan" Nonnenveld"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2018 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Nonnenveld"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat fase 1 de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst tussen de 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 Marcel Derua en mevrouw 
Julia Hamels van een strook grond aan het Nonnenveld , gekadastreerd volgens titel sectie A, deel 
van nummers 624H2 en 626H, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie A, deel van nummer 0626HP0000, met een oppervlakte volgens meting van vierentachtig 
centiare (84ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer A626MP0000 voor een bedrag van 
14.350,00 EUR goed te keuren. 
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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. 
 
 
8. Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 betreffende de voorlopige vaststelling 

wijziging buurtweg 41 en rooilijnplan 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de verplaatsing van 
buurtweg 41 en rooilijnplan; 
 
Gelet op de bouwvergunning met referentie SV2015/00153, na beroep afgeleverd door de deputatie 
Vlaams-Brabant op 9 maart 2017 voor het bouwen van 60 assistentiewoningen en 48 wooneenheden 
voor personen met een beperking; 
 
Gelet op de stilzwijgende weigering  van de bouwvergunningingsaanvraag met referentie 
DBA2017/00172; 
 
Gelet op de stilzwijgende weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie 
OMV2018/00122OD ingediend door de heer Ran Ancho voor Bimmo voor het bouwen van 22 
assistentiewoningen met een gemeenschapsruimte; 
 
Gelet op de verklaring houdende de ten laste neming van de bijhorende kosten van en door Brody, 
kerkfabriek Catharina uit Mechelen, de heer Joannes Deleus, de heer R. Uytterhoeven en mevrouw 
C. Heylen, de heer D. Rits en mevrouw A. De Wachter en mevrouw Monica Vermeulen; 
 
Overwegende dat uit overleg met de toezichthoudende overheid blijkt dat de optie om de 
verplaatsing van een buurtweg te combineren met een dossier van rooilijnvaststelling binnen het 
genoemde project juridisch niet kan; 
 
Overwegende dat het daardoor noodzakelijk is het dossier over de verplaatsing van de buurtweg 41 
en de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan in te trekken; 
 
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 betreffende de gedeeltelijke verplaatsing en 
wijziging van buurtweg 41 en de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan te Boortmeerbeek langs 
de site, oorspronkelijk kadastraal gekend als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie E en perceelnummers 
138A, 138B, 138C, 138D, 130D, 130K en 130L, zoals aangeduid op het plan van landmeetkantoor 
Artois bvba uit Herent, in te trekken. 
 
art. 2 
Het openbaar onderzoek zonder gevolg af te sluiten. 
 
9. 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 van 
wegenisaanleg 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: 11 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Johannes De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

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

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. 
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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. 
 
Ingevolge het artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting 
omwille van een belangenconflict. 
 
10. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - jaarrekening 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 28 februari 2019; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten   32.774,62 EUR 
• uitgaven   39.743,28 EUR 
• saldo    -6.968,66 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    -6.968,66 EUR 
• overschot exploitatie 2017 35.767,64 EUR 
• exploitatietoelage  0,00 EUR 
• saldo    28.798,98 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   103.090,00 EUR 
• uitgaven   25.778,71 EUR 
• saldo    77.311,29 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    77.311,29 EUR 
• overschot investeringen 2017 0,00 EUR 
• saldo    77.311,29 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
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art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2018 vanwege de Onze Lieve Vrouw Hever zoals goedgekeurd door 
de kerkraad op 22 januari 2019; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten   7.749,71 EUR 
• uitgaven   19.678,96 EUR 
• saldo    -11.929,25 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    -11.929,25 EUR 
• overschot exploitatie 2017 39.278,33 EUR 
• exploitatietoelage  0,00 EUR 
• saldo    27.349,08 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   59.868,15 EUR 
• uitgaven   59.868,15 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overschot investeringen 2017 0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
12. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 16 maart 2019; 
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Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten   14.323,51 EUR 
• uitgaven   24.243,91 EUR 
• saldo    -9.920,40 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    -9.920,40 EUR 
• overschot exploitatie 2017 35.057,52 EUR 
• exploitatietoelage  0,00 EUR 
• saldo    35.057,52 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00UR 
 
investeringsbudget: 

• ontvangsten   0,00 EUR 
• uitgaven   0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overboekingen   0,00 EUR 
• saldo    0,00 EUR 
• overschot investeringen 2017 2.000,00 EUR 
• saldo    2.000,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren 
 
13. Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek - jaarrekening 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek van 26 maart 2019; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2018 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

• saldo 1 januari 2018  1.964,47 EUR 
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• ontvangsten   750,00 EUR 
• uitgaven   142,00 EUR 
• saldo 31 december 2018 2.572,47 EUR 

 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
 
14. HaBoBIB - statutenwijziging algemene vergadering 25 juni 2019 
Overwegende dat de gemeente lid is van de intergemeentelijke vereniging voor bibliotheekwerking 
Haacht-Boortmeerbeek (HaBoBIB); 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging zoals gewijzigd door de algemene 
vergadering van 17 oktober 2013; 
 
Overwegende de noodzaak de statuten van de intergemeentelijke vereniging aan te passen aan de 
gewijzigde regelgeving en de actuele situatie; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van HaBoBIB van 14 maart 2019; 
 
Gelet op de algemene vergadering van HaBoBIB van 25 juni 2019;  
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De gewijzigde statuten van de intergemeentelijke vereniging HaBoBIB, zoals voorgesteld door de 
raad van bestuur van 14 maart 2019, goed te keuren. 
 
art. 2 
Aan de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van de intergemeentelijke 
vereniging mandaat te verlenen de gewijzigde statuten van de intergemeentelijke vereniging 
HaBoBIB 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 
Overwegende dat de gemeente lid is van de sociale huisvestingsmaatschappij Sociaal Wonen arro 
Leuven cvba-so (SWaL); 
 
Gelet op de oproep van SWaL cvba-so van 2 april 2019 voor de buitengewone en gewone algemene 
vergadering op 16 april 2019; 
 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering o.a. de aanduiding van de leden van de 
raad van bestuur vermeldt; 
 
Overwegende dat de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad voorzien is op 29 april 2019 en de 
gemeenteraad derhalve niet in de mogelijkheid is om kandidaat-leden voor de raad van bestuur voor 
te dragen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende de aanduiding van 
schepen Michel Baert als vertegenwoordiger in de algemene vergadering gedurende de 
bestuursperiode 2019-2024; 
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Gelet op de toelichtende e-mail van 5 april 2019 waarbij de wijziging van de clustervorming wordt 
uiteengezet; 
 
Overwegende dat de nieuwe bezetting in de raad van bestuur door de cluster voorzien is in 2019 en 
2021; 
 
Gelet op 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; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
moet bekrachtigen; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 november 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
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. 
 
art. 2 
SWal cvba-so in kennis te stellen van dit besluit. 
 
16. IGO - statutenwijziging algemene vergadering 28 juni 2019 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 4 maart 2019 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO op 28 juni 2019; 
 
Overwegende dat op deze algemene vergadering een wijziging van de statuten van de 
dienstverlenende vereniging IGO ter goedkeuring wordt voorgelegd; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarbij na geheime stemming raadslid Maurice 
Vanmeerbeeck werd aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente algemene vergaderingen 
van de dienstverlenende vereniging IGO voor de volledige legislatuur; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De gewijzigde statuten van de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO, zoals voorgesteld 
door de raad van bestuur, goed te keuren. 
 
art. 2 
Aan de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de dienstverlenende 
intergemeentelijke vereniging mandaat te verlenen de gewijzigde statuten van de dienstverlenende 
intergemeentelijke vereniging IGO goed te keuren op de algemene vergadering van 29 juni 2019. 
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17. IGO - aanduiden vertegenwoordiger algemeen comité 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2019 waarbij werd beslist akkoord te gaan 
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO. 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven 
 
Gelet op artikel 447 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen; 
 
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen en gelet op artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO kan een 
algemeen comité opgericht worden dat de verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene 
vergadering vormt.  
 
Overwegende dat elke deelnemer één lid heeft in het algemeen comité; 
 
Overwegende artikel 31 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO van de statuten 
dat stelt dat 'voor elke gemeente de schepen verantwoordelijk voor welzijn/lokaal sociaal beleid, de 
schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen aangeduide vertegenwoordiger, verkozene 
of ambtenaar, lid van het algemeen comité' is; 
 
Overwegende dat 2 stembriefjes worden ingeleverd, vernietigd en vervangen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger  

• Hans Crol    11 JA 
• Remi Serranne    11 JA 

 
Gelet op de geheime herstemming  waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger 

• Hans Crol    11 JA 
• Remi Serranne    11 JA 

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Hans Crol, gemeenteraadslid 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 voor de legislatuur 2019-2024 
 
art. 2  
De gemeentelijke vertegenwoordiger en de intergemeentelijke vereniging IGO in kennis te stellen 
van dit besluit. 
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18. Principe organisatie gemeentebal sporthal 
Overwegende dat op zaterdag 1 juni 2019 in de namiddag in de gemeentelijke sporthal het jaarlijkse 
seniorenfeest plaatsvindt; 
 
Overwegende dat hierdoor de nodige infrastructuur voor de organisatie van een publieksevenement 
in de sporthal beschikbaar is; 
 
Overwegende dat het past dat publieksevenement in het teken te plaatsen van een goed doel in de 
gemeente; 
 
Overwegende dat De Dijlevallei vzw met haar zorghuis als doel heeft als een 'thuis'-huis te zijn voor 
kankerpatiënten die er alleen voor staan tijdens hun oncologische behandeling en het zich 24/7 
specifiek op kankerpatiënten en hun mantelzorgers, zowel voor, tijdens als na de behandeling richt; 
 
Overwegende dat het zorghuis gelegen is Dennenweg 6, 3190 Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat De Dijlevallei vzw om de kwaliteit te garanderen nauw samenwerkt met Kom Op 
Tegen Kanker; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de opbrengst van het publieksevenement aldus wenst te 
doneren aan de Dijlevallei vzw, zorghuis, Dennenweg 6, 3190 Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad kiest om het publieksevenement op te splitsen in een gedeelte 
voor 22.00 u waarbij een steundiner wordt georganiseerd en een gedeelte na 22.00 u  waarbij een 
Gemeentebal wordt gehouden; 
 
Overwegende dat aan de raad van bestuur van het AGB Boortmeerbeek gevraagd moet worden om 
de accommodatie gratis ter beschikking te stellen; 
 
Overwegende dat de organisatie zelfbedruipend moet zijn en de opbrengst moet begrepen worden 
als de totale inkomsten min de totale kost; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen best de praktische organisatie wordt 
toevertrouwd; 
 
Overwegende dat de nodige fondsen voorzien zijn op actie 7/1/3/1 van het budget 2019; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Op zaterdag 1 juni 2019 een publieksevenement te organiseren ten voordele van De Dijlevallei vzw, 
zorghuis, Dennenweg 6, 3190 Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Het publieksevenement op te splitsen in een gedeelte voor 22.00 u waarbij een steundiner wordt 
georganiseerd en in een gedeelte na 22.00 u waarbij een Gemeentebal wordt gehouden. 
 
art. 3 
Het publieksevenement te organiseren in de sporthal van Boortmeerbeek. 
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art. 4 
De opbrengst te bepalen als de totale inkomsten min de totale kost.  
 
art. 5 
De praktische organisatie aan het college van burgemeester en schepenen toe te vertrouwen. 
 
art. 6 
De nodige fondsen zijn voorzien op actie 7/1/3/1 -organisatie van evenementen- van het budget 
2019. 
 
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 
Naar aanleiding van het voorgestelde beleidsplan en de omgevingsanalyse vraagt de GROEN-fractie 
om actief werk te maken van een inventarisatie van groene open ruimte en de aanwezige bossen en 
groene zones in onze gemeente en waar er mogelijke uitbreidingsmogelijkheden zijn voor groen. Aan 
de hand hiervan wil de GROEN-fractie pleiten voor een uitgewerkt beheersplan en lange termijn 
visie, hoe wordt de nog aanwezige natuur beschermd en substantieel uitgebreid met de nodige 
aandacht voor biodiversiteit? Een goede inventarisatie laat eveneens toe pro-actief in te spelen op 
aanplanten, snoei, maaien enz.... wat ook behulpzaam kan zijn voor de groendienst,  en voor wie  er 
een belangrijke rol weggelegd is in dit project. De GROEN-fractie vraagt om meer en inheems groen 
te voorzien op plaatsen die dit toelaten, bv. speelpleinen, pleintjes in wijken, ronde punten, 
openbare ruimte. Ook activiteiten om scholen en inwoners te stimuleren om meer groen te voorzien 
zijn noodzakelijk.  
Op deze vragen 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. 
De CD&V-fractie hield een rondvraag bij diverse actoren en mogelijke partners met het oog op een 
zwembad realiseren in de regio. Hieruit blijkt een zeer grote behoefte wegens het sluiten van twee 
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zwembaden (Hofstade en Mechelen). Investeerders zijn bereid om samen met de gemeente een 
investeringsanalyse te maken.  
Er werd bevestigd dat de gemeente een bod zou hebben uitgebracht op de site van de studio’s 
Amusement, maar dat dit nadien werd ingetrokken. Klopt dit? Wat waren de eventuele redenen 
resp. van het doen van het bod, en van het intrekken ervan?  
De CD&V-fractie stelt aan de gemeenteraad voor om een haalbaarheidsstudie te maken om een 
zwembad, eventueel in combinatie met een cultuurzaal en een administratief centrum te realiseren 
op de site van de studio’s Amusement. Een uitbreiding van het gemeentehuis op de huidige site kan 
vanuit ruimtelijk en mobiliteitsoogpunt moeilijk verantwoord worden. Het aanwezige station zal veel 
beter tot zijn recht komen bij het hertekenen van de site tot een wooninbreidingsproject. De CD&V-
fractie wil dit scenario vergelijken met twee andere pistes waarin de gemeente zou participeren in 
een zwembad op Kampenhout-Sas of zou participeren in een zwembad op het Blosodomein in 
Hofstade. De CD&V-fractie vraagt de gemeenteraad een princiepsbeslissing te nemen om de 
haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren met minstens deze drie scenario’s.  
 
BESLUIT: 9 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter 

Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs en Steven D'hont. 
11 stemmen tegen: Karin Derua, Michel Baert, Johannes De Locht, Annick DeKeyser, 
Denis Bosny, Steven Michiels, Maurice Vanmeerbeeck, Audrey Bogaerts, Ann Sleyp, 
Willy Stroobants en Gert Verschueren. 
2 onthoudingen: Eddy Mortier en Rodrigue Bijlsma. 
 

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, te 
verwerpen. 
 
26. Verkiezingen 26 mei 2019 - stemlokaal WZC de Ravestein 
Op vraag van de CD&V-fractie of het mogelijk is om in het rust- en verzorgingstehuis Ravestein voor 
de stembusgang in mei een stemopnemingsbureau te organiseren, antwoordt de burgemeester 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 over de vraag van de CD&V-fractie of er afspraken kunnen gemaakt worden om de 
gemeenteraad tot uiterlijk 23 uur te laten duren, 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 
Over de vraag van de CD&V-fractie of, in afwachting van de beoordelingen door de Kwaliteitskamer 
en in afwachting van de uitwerking van het rapport Team Vlaamse Bouwmeester, het afleveren van 
verkavelingsvergunningen voor meer dan 2 percelen, kan worden stopgezet, licht de schepen van 
ruimtelijke ordening 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 
Op de vraag van de CD&V- en GROEN-fractie of in lijn met de vorderingen van het dossier in de MAR, 
het gemeentebestuur haar engagement voor het beplanten met streekeigen plantgoed, van 
gemeentelijke en ocmw percelen in de winter van 2019-2020 kan bevestigen, bevestigt de 
burgemeester 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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