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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
  
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 16 december 2019 unaniem goed.  
  
 
2. Principe oprichting van gemeenteraadscommissies 
Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder art. 37 e.v.; 
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Overwegende dat gemeenteraadscommissies een verrijking en een verdieping van de werking van de 
gemeenteraad betekenen; 
 
Overwegende dat gemeenteraadscommissies een belangrijk instrument tot participatie zijn; 
 
Overwegende dat de meerjarenbegroting belangrijke initiatieven inzake ruimtelijke ordening en 
natuur-milieu, verkeer en mobiliteit en infrastructuur vooropstelt; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 9 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter 

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

art. 1 
De gemeenteraad besluit tot de principiële oprichting van drie gemeenteraadscommissies, voor 
respectievelijk volgende bevoegdheden: 
• een gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en natuur 
• een gemeenteraadscommissie verkeer en mobiliteit 
• een gemeenteraadscommissie infrastructuur 
 
art. 2 
De gemeenteraad besluit een bijkomend overleg tussen de fracties te organiseren om de 
samenstelling en de werkwijze van de commissies verder voor te bereiden en gelast de voorzitter 
met de praktische organisatie. 
 
3. Het online plaatsen van de audioopnames van de gemeenteraad 
Gelet op artikel 278 § 1 van het decreet lokaal bestuur; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad kan beslissen om het zittingsverslag te vervangen door een 
audio- of audiovisuele opname van de openbare zitting van de gemeenteraad; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente reeds sinds 1 januari 2019 alle gemeenteraden en raden van 
maatschappelijk welzijn opneemt en archiveert; 
 
Gelet op het feit dat er reeds werkende audioopname apparatuur aanwezig is in de raadszaal; 
 
Gelet op het feit dat we een website hebben waarop audio opnames gepubliceerd kunnen worden; 
 
Gelet op het feit dat een audioopname een reductie in werk met zich meebrengt vanwege het niet 
meer moeten uittypen van het zittingsverslag; 
 
Gelet op het feit dat het nieuwe decreet lokaal bestuur reeds in werking is sinds 1 januari 2019; 
 
Gelet op het feit dat de meeste steden en gemeenten deze diensten reeds aan hun inwoners 
aanbieden; 
 
Gelet op het feit dat GDPR geen reden is om deze niet online te publiceren; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 10 stemmen ja: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter 

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

art. 1 
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in Boortmeerbeek zal art 31 vervangen worden 
door onderstaande tekst. 
NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING Art. 31, §1. 
De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken 
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen 
beslissing heeft genomen. 
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij 
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of 
zich onthield. 
(art. 278, §1 DLB) § 2. 
Het zittingsverslag wordt vervangen door een audio-opname van de openbare zitting van de 
gemeenteraad. Het audioverslag wordt elektronisch gearchiveerd en binnen de 4 werkdagen op de 
website van de gemeente gepubliceerd. 
(art. 278, §1 DLB) § 3. 
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement 
in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen 
audio-opname gemaakt. 
 
art. 2 
Alle audioopnames van 2019 zullen mee gepubliceerd worden op de website van gemeente en 
toegankelijk zijn voor de inwoners van onze gemeente, alsook de toekomstige audioopnames. 
 
4. Ontbrekende verslagen college burgemeester en schepenen 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontbrekende verslagen van het college burgemeester en 
schepen op beveiligd platform. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de niet naleven art 10 §2 van het huishoudelijk reglement, 
waarin gestipuleerd wordt dat er via e-mail een melding komt dat de verslagen van het college van 
burgemeester en schepenen geplaatst zijn op een beveiligd platform.  
 
5. Verbetering van de werking van de gemeenteraad 
Het voorstel van de gezamenlijke fracties luidde: "De gemeenteraad neemt zich voor om de 
gemeenteraad uiterlijk om 23u30 te beëindigen. Indien de dagorde dan nog niet is uitgeput, wordt 
de zitting geschorst en wordt de zitting in principe de volgende dag om 20u verder gezet.  
Alle stukken van de gemeenteraad dienen op het moment van het verzenden van de stukken ter 
inzage liggen en zijn op dat moment voor de gemeenteraadsleden integraal ter beschikking op het 
beveiligd platform."  
 
De gemeenteraad stemt niet over dit voorstel en beperkt zich tot de aktename van de verklaring dat 
de raadsleden die de vorige zitting voortijdig verlaten hebben, dit deden om respect te vragen voor 
de raadsleden. 
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6. Kwaliteitskamers 
De GROEN-fractie diende volgende vraag in: "We willen graag meer toelichting bij het inzetten van 
de kwaliteitskamers. Afgelopen jaren werden een aantal dossiers naar de kwaliteitskamer gebracht. 
Graag willen we horen van de schepen van RO  
• Wat zo'n kwaliteitskamer is 
• Hoe en op vraag van wie wordt ze samengesteld? Wie stelt ze samen? 
• Wat gebeurt er met het advies?  
• Is het advies bindend? 
• Is een kwaliteitskamer onafhankelijk? Hoe meet je de kwaliteit van het advies? 
• Wat is de kostprijs? en aansluitend, wie betaalt dit? 
• Wat is de meerwaarde, t.a.v. GECORO, omgevingsambtenaar." 
 
De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van de toelichting van de schepen van ruimtelijke 
ordening over de werking van de 'kwaliteitskamer', dewelke in het zittingsverslag opgenomen is. 
 
7. VBS De Bosuiltjes Schiplaken en toekomst Schiplaken dorp 
De GROEN-fractie bracht volgend punt aan: "Op de vorige GR was het antwoord op onze vraag 
hierover dat de parking beloofd is aan de inwoners van Schiplaken, we vernemen graag op welke 
gronden dit antwoord gebaseerd is. Is er een concrete behoeftestudie of schriftelijke vraag van 
betrokken actoren? Het RUP voorziet in de mogelijkheid van recreatie.... waarom niet?  Waarom is 
het dossier parking al die jaren op de lange baan geschoven en niet op tafel gelegd bij de 
herinrichting van de dorpskern? Is er recent een overleg geweest met de betrokken schepenen en bv. 
de directie van de Bosuiltjes met betrekking tot hun noden tot uitbreiding en bijvoorbeeld De Bosuil. 
Wat gaat er gebeuren met de kerk? Wat met de zone achter het bos?  
 
De realiteit van een leeg kerkgebouw,  de nood aan uitbreiding van de school, verkeersleefbaarheid 
van de Bieststraat en dorpskern dringt zich op. Dit vraagt een langetermijnvisie die verder gaat dan 
de aanleg van een parking die ooit eens werd beslist.   
 
We dringen aan op een inventarisatie van de behoeften van de verschillende betrokkenen en op 
basis daarvan een plan uit te werken voor Schiplaken rekening houdend met de conclusies van de 
omgevings- en leefbaarheidsstudie en dit in samenspraak met de betrokkenen en de buurt." 
 
De gemeenteraad beraadslaagt over de toekomstvisie op diverse aspecten van de leefbaarheid in de 
dorpskern Schiplaken.  
 
8. Geboortebos 
De GROEN-fractie agendeerde: "We  vragen de gemeenteraad om de gemeentelijke adviesraad voor 
milieu en natuur de oprichting van een geboortebos te laten onderzoeken. De gemeente gaat nu een 
boom schenken bij de geboorte van een kind, dit is een mooi initiatief, maar niet alle inwoners 
hebben een tuin of plaats voor een grote boom, aanleg van een geboortebos is hiervoor een 
oplossing en kan ook bijdragen aan het vergroenen van de gemeente. Het samen planten van een 
boom is ook een moment dat mensen samen brengt." 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de redenen aangehaald door de burgemeester om niet via een 
geboortebos te werken maar via individuele aanplanting waarvan weergave opgenomen in het 
zittingsverslag. 
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9. Realisatie sociale woningen 
De N-VA-fractie vroeg: "Wat is de stand van zaken per wijk en sociale huisvestingsmaatschappij van 
de nog te realiseren en reeds gerealiseerde sociale woningen?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de realisatie van sociale woningen op 
het grondgebied Boortmeerbeek waarvan de weergave in het zittingsverslag wordt opgenomen. 
 
10. Sociale woningen - wachtlijsten 
De N-VA-fractie vroeg: "Zou het mogelijk zijn om een overzicht te verkrijgen van de verschillende 
wachtlijsten voor zowel een sociale huurwoning als koopwoning en een evolutie van deze 
wachtlijsten in de periode 2008 tot heden? Wat is de gemiddelde periode dat mensen in een sociale 
huurwoning verblijven? Welke initiatieven worden er door de gemeente genomen om deze mensen 
te activeren om terug naar de private markt te gaan. 
 
Bestaat er een lijst van de sociale koopwoningen uit het verleden en het daarmee gepaard gaande 
gebruik van het voorkooprecht door de gemeenten, sociale huisvestingsmaatschappij, …? 
Bestaat er een lijst van de sociale huurwoningen en koopwoningen die momenteel in gebruik zijn in 
onze gemeente?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de werkwijze voor de toewijzing van sociale 
woningen waarvan de weergave in het zittingsverslag wordt opgenomen. 
 
11. Straatverlichting Bredepleinstraat - Beringstraat 
De N-VA-fractie vroeg: "Omtrent de nieuwe straatverlichting in de Bredepleinstraat-Beringstraat: 
Welke type armaturen wordt gebruikt en wie maakte die keuze? Er staan op korte afstand van elkaar 
zichtbaar immers drie verschillende types, waarvan enkel die op de hoek Bredepleinstraat-
Beringstraat serieus licht geeft op de grond. De andere geven, de ene iets beter dan de andere, niet 
genoeg licht op de grond maar verblinden wel chauffeurs, en een aantal bewoners melden dat er 
meer licht door de ramen naar binnen schijnt dan op straat.  
 
Wanneer je door de straat rijdt valt het inderdaad op hoe donker die straat nu is, je ziet eventuele 
obstakels veel minder goed. Op de parking tegenover GBS staat een ander type, zelfs de kleur is 
anders. Die geven een fractie meer maar zijn ook niet ideaal. En ook die schijnen teveel naar achter 
en opzij." 
 
De gemeenteraad neemt kennis van een vraag over de straatverlichting in de Beringstraat en de 
algemene principes hiervan en de navraag die zal gebeuren bij Fluvius. 
 
12. Sanitair van de sporthal 
De N-VA-fractie meldt: "Opnieuw blijken er problemen te zijn met het sanitair van de sporthal. 
Sommige kranen geven (opnieuw) geen warm water, andere werken zelfs niet." 
 
De gemeenteraad neemt kennis van een sanitair probleem in de sporthalaccommodatie en vraagt 
het directiecomité van het AGB het nodige te doen. 
 
13. Heraanleg kerkhof van Hever 
De N-VA-fractie vroeg: "In het meerjarenplan lazen we “prioritair” de heraanleg van het oude 
kerkhof van Hever. Graag hadden we geweten wat er al concreet gebeurd is, en op korte termijn zal 
gebeuren." 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken over de inzichten rond het 
voormalige kerkhof Hever waarvan de weergave in het zittingsverslag wordt opgenomen. 
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14. Verbod vuurwerk 
De N-VA-fractie vroeg: "Het verbod op vuurwerk werd in onze gemeente op oudejaarsavond duidelijk 
NIET nageleefd. Werd dit opgevolgd? Hoe werd hierop toegezien? Werden er PV’s opgesteld?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de burgemeester over het verboden 
vuurwerkgebruik tijdens de afgelopen oudejaarsnacht waarvan de weergave werd opgenomen in het 
zittingsverslag. 
 
15. OVAM-gegevens mogelijk vervuilde gronden in Boortmeerbeek 
De N-VA-fractie vroeg: "Wanneer worden de gegevens over de mogelijke vervuiling van de gronden 
in Boortmeerbeek beschikbaar op de website van OVAM (de grote grondvraag)? Welke input moet 
de gemeente leveren?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de opmaak van een OVAM-inventaris 
vervuilde gronden waaruit blijkt dat de gegevens van de gemeente nog niet door OVAM werden 
nagezien. 
 
16. Molen Servaes 
De N-VA-fractie vroeg: "Stand van zaken Molen Servaes. Is er al een begin van onderhandeling over 
de eventuele aankoop van het domein van de molen Servaes?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken van ideeën en projecten in 
samenhang met de molen Servaes waarvan de weergave werd opgenomen in het zittingsverslag. 
 
17. Vaartdijk - Trianonlaan 
De CD&V-fractie agendeerde volgend model van besluit: "De gemeenteraad van Boortmeerbeek 
heeft kennis genomen van de lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen. De gemeenteraad stelt 
vast dat kruispunt ‘Den Tip’ - Trianonlaan nog steeds op deze lijst staat en dat de oversteek ter 
hoogte van de Vaartdijk nog steeds niet heringericht is. Noch het kruispunt ‘Den Tip’, noch de 
Trianonlaan, noch de oversteekplaats van de Vaartdijk, voldoen aan de thans geldende normen van 
verkeersveiligheid. Bovendien zijn er nog steeds geen definitieve plannen bestaan die beantwoorden 
aan de huidige normen voor verkeersveiligheid.  
 
Overwegende dat deze problematiek reeds meer dan 15 jaar werd aangekaart bij het Vlaams 
Gewest; 
 
Overwegende dat het uiteindelijk amper 350m betreft en het Vlaams Gewest schromelijk in gebreke 
blijft zodat er mogelijks sprake is van schuldig verzuim; 
 
Overwegende dat de gemeente niet aansprakelijk wenst gesteld te worden voor mogelijke 
ongevallen in de toekomst; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: unaniem 

 
art. 1 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vraagt het Vlaams Gewest welke concrete plannen het heeft 
voor de aanslepende verkeersonveilige situatie in de Trianonlaan (inbegrepen kruispunt ‘Den Tip’ en 
de Vaartdijk) en welke de redenen zijn voor het uitblijven van een oplossing volgens de geldende 
verkeersveiligheidsnormen. 



- 7 - 

 

 
art. 2 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek machtigt het college van burgemeester en schepenen om 
volgende bewarende maatregelen te nemen ten einde de verkeersveiligheid te waarborgen op korte 
termijn: 
• Het houden van regelmatige snelheidscontroles op de maximum snelheid 
• Het aanbrengen van een fysieke afscheiding  tussen autoverkeer en fietsers langs N267 
(tussen Vaart de Leuvensesteenweg) 
• Het aanbrengen van een betere verlichting op  de oversteek ter hoogte van de vaartdijk 
• Het aanbrengen van een betere signalisatie, met een knipperde waarschuwingsbord ‘opgelet 
fietsers’  
• Het aanbrengen van een rode  gekleurd op het asfalt over de gehele breedte van de 
oversteek 
• Het aanbrengen van zebrapaden 
• Het plaatsen van Verkeerslichten met een drukknop en/of gevoelig voor aankomende 
fietsers  
 
art. 3.  
De gemeenteraad van Boortmeerbeek machtigt het college van burgemeester en schepenen om een 
juridische procedure op te starten en de nodige rechtsmiddelen in te zetten teneinde het Vlaams 
Gewest te bewegen tot het uitwerken van een oplossing ten gronde, conform de huidig geldende 
verkeersveiligheidsnormen." 
 
Na debat, opgenomen in het zittingsverslag, wordt het besluit niet ter stemming gebracht maar 
concludeert de gemeenteraad dat er wel degelijk actie gevoerd wordt en dat de gehele 
gemeenteraad achter een voorstel van ingebrekestelling en dagvaarding zal staan als blijkt dat het 
Agentschap wegen en Verkeer in gebreke blijft en haar beloftes niet nakomt. 
 
18. Stand van zaken zwembad 
De CD&V-fractie vroeg: "Mogen wij van de burgemeester weten waar en vanaf wanneer 
Boortmeerbekenaars korter bij huis (met de fiets) kunnen gaan zwemmen? 
Gezien de krappe budgettaire ruimte conferatur het niet willen verhogen van de 
gemeentebelastingen is het minder waarschijnlijk geworden dat Boortmeerbeek zich aansluit bij een 
zwembadinitiatief dat geld kost, klopt dit? 
 
Aangezien elk alternatief (BLOSO, Kampenhout-sas, Plopsa-zwembad Mechelen) inbreng zal vragen 
van een deelnemende gemeente, betekent dit dat Boortmeerbeek zich deze legislatuur niet zal 
aansluiten bij een zwembad initiatief in één van de omliggende gemeente en dat het nog minstens 6 
jaar zal duren eer hier vooruitgang in te zien zal zijn. Is deze analyse correct? Kunnen wij op de 
Studio's amusement - site geen initiatief ontwikkelen die ons als gemeente geld kan opbrengen? 
Indien Kampenhout-sas en Plopsa noch Bloso doorgaat lijkt ons het onderzoeken van die piste de 
moeite waard. Wat is het standpunt van de burgemeester hieromtrent?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de initiatieven die de gemeente neemt om 
zwemmen mogelijk te maken in zwemaccommodatie buiten de gemeente en de visie op een 
toekomstige inbreng van de gemeente in initiatieven in de regio tot uitbouw van een 
zweminfrastructuur. 
 
19. Stand van zaken anti-zwerfvuilcamera's aan glasbollen 
De CD&V-fractie vroeg: "Ik spreek niet alleen voor de Aarschotsebaan maar daar was het de 
afgelopen tijd weer erg (gedropte vuilniszakken die de ganzen openbijten, rommel ligt overal en 
komt in de waterloop terecht, iemand die een babystoel tussen de glascontainers dropt, werknemers 
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van een privé? groenbedriif die bladafval komt storten hier), ook op de andere glasbolsites zijn deze 
problemen zichtbaar, tastbaar en ruikbaar. 
 
Wanneer komt de mobiele camera er en kan in afwachting hiervan alvast een bord geplaatst worden 
door de gemeente dat zegt 'deze site wordt per camera bewaakt? men ziet u'?" 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting bij de stand van zaken van het dossier van de 
plaatsing van camera's bij de glasbollen zoals verder opgenomen in het zittingsverslag. 
 
20. Mouterijsite 
De CD&V-fractie vroeg: "We stellen voor om de leefbaarheid en het overzicht van de woningen op de 
Mouterijsite te verbeteren door: 
- Aan de drie toegangen tot de site (Aststraat, Dorpstraat-Wespelaarsebaan, politiekantoor) 
een informatiebord(en) met plattegrond en de huisnummers te voorzien; 
- Straatnaambordjes met pijltjes te voorzien op de gevels van de gebouwen van waar precies 
Dorpstraat, Mouterij en Wespelaarsebaan beginnen. Op dit moment is dit verwarrend. 
- Straatnaambordjes te voorzien die de Aststraat aanduiden. 
- Straatnaambordjes met de respectievelijk huisnummers en pijltjes te voorzien op de site; 
- Verkeersborden te plaatsen zodat de voorrangsregeling duidelijk is ter hoogte van de 
Dorpstraat-Wespelaarsebaan: voorrang verlenen bij het afrijden van de parking; 
- Verkeersborden te plaatsen zodat de voorrangsregeling duidelijk is ter hoogte van de 
Aststraat  x Brouwerstraat: voorrang van rechts 
- Het advies van de brandweer te vragen voor het stationeer- en parkeerverbod op de site 
teneinde de evacuatiemogelijkheden voor brand te vrijwaren. Wellicht is rond toren een verbod voor 
stationeren en parkeren noodzakelijk; 
- Een oplijsting en timing op te maken van de nog af te werken punten op de site 
- De realisatie van een parkeerplaats voor zorgverleners, gelet op het hoog aantal bejaarden 
op de site." 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken van de inrichting van de publieke ruimte in 
de Mouterijsite zoals opgenomen in het zittingsverslag en de initiatieven die het college van 
burgemeester en schepenen verder aan het nemen is om deze voorstellen te beantwoorden in de 
praktijk. 
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De algemeen directeur  De voorzitter 
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