
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
11 mei 2020 

 
Ontwerp 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 11 mei 2020 vanaf 20 uur via 
videoconferentie.  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. Bekrachtiging besluit burgemeester modaliteiten gemeenteraad 
De gemeenteraad bekrachtigt unaniem de besluiten van de burgemeester van 13 en 24 april 2020 
waarbij de gemeenteraadszitting van 11 mei 2020 via videoconferentie achter gesloten deuren zal 
plaatsvinden en waarbij geen pers of publiek bij de zitting toegelaten wordt. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zittingen van 17 februari 2020 en van 12 maart 
2020 goed. Voorafgaandelijk verklaart schepen Baert voortaan als onafhankelijk raadslid te zullen 
zetelen. 
 
3. Kennisname toezichtbesluit meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW 
De gemeenteraad neemt kennis van de brief van het toezicht  ontvangen op 7 februari 2020 
betreffende het nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW.  
 
4. Voorwaarden titel eregemeenteraadslid 
De gemeenteraad keurt unaniem het reglement met betrekking tot de toekenning van eretitels aan 
mandatarissen voor hun verdienstelijke bijdrage aan de werking van de bestuursorganen goed. 
 
5. Aanpassing reglement pensioenpremie personeel 
De gemeenteraad keurt unaniem een aanpassing van het reglement op de regeling van geschenken 
aan personeelsleden bij pensionering goed. Dit gelegenheidsgeschenk bedraagt 40,00 EUR per 
dienstjaar met een minimum van 120,00 EUR en een maximum van 1.000,00 EUR.  
 
6. Overname peilmeterpunten door provincie 
De gemeenteraad keurt unaniem principieel de overdracht van de peilpunten op de onbevaarbare 
waterlopen 2de categorie (Ter Lindenlaan – Maenrot – Ravestein) die het gemeentebestuur in eigen 
beheer heeft, aan de provincie Vlaams-Brabant goed. 
 
7. Retributie op de verkoop van compostbakken en compostvaten 
De gemeenteraad keurt met 18 ja en 5 onthoudingen voor de periode van 1 april 2020 en eindigend 
op 31 december 2025 een retributie voor compostbakken, compostvaten en aanbouwelementen 
goed.  
 
8. Intekening op de uitgifte van aandelen Apt door Iverlek 
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De gemeenteraad besluit unaniem bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek in te tekenen op het 
proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu 6.967 aandelen aan een eenheidsprijs van 
21,34 EUR voor een totaal bedrag van 148.675,78 EUR.  
  
9. Stand van zaken coronacrisis in de gemeente 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de acties die de 
gemeente voert in het kader van de bestrijding van de effecten van de pandemie COVID19 en de 
uitvoering van de door het nationaal crisiscomité en de federale en Vlaamse regering opgelegde 
maatregelen. 
 
10. Verkeersleefbaarheidsplan 
Er worden 31 amendementen ingediend en als volgt behandeld: 

1. De gemeenteraad besluit met 22 ja en 1 onthouding bij punt 2.1 Snelheid een notie over de 
handhaving toe te voegen. 

2. De gemeenteraad besluit unaniem bij punt 3.1.1. GBS Boortmeerbeek enkele technische en 
onderzoeksaspecten toe te voegen. 

3. De gemeenteraad besluit met 13 neen, 4 onthoudingen en 6 ja  het amendement ingediend 
door de CD&V-fractie betreffende de kiss-en-ride-zone en de parking te verwerpen. 

4. De gemeenteraad besluit met 22  ja en 1 onthouding de tekst betreffende 3.1.3. VBS Hever 
over de schoolstraat aan te passen. 

5. De gemeenteraad besluit met 21 ja en 2 onthoudingen principieel te onderzoeken of de 
Tobbackstraat geheel of gedeeltelijk een fietsstraat kan worden.  

6. De gemeenteraad besluit met 16 neen, 4 onthoudingen en 3 ja het amendement ingediend 
door de CD&V-fractie om de eenrichtingsstraten in het centrum Van Boortmeerbeek open te 
stellen voor fietsverkeer in beide richtingen, te verwerpen. 

7. De gemeenteraad besluit met 18 ja, 1 neen en 4 onthoudingen de tekst van het VLP bij punt 
3.1.4. voor de VBS Boortmeerbeek over de inrichting van de ontsluiting aan te passen. 

8. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen de tekst van het VLP betreffende 
3.1.4. VBS Boortmeerbeek over de fietsverbinding over een trage weg aan te passen.  

9. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen de tekst van het VLP betreffende 
3.2.1. Hever over het verhoogd aanleggen van kruispunten te wijzigen.  

10. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen principieel te onderzoeken of een 
(verplaatsbare) trajectcontrole/flitser ook in de Laarstraat mogelijk is. 

11. De gemeenteraad besluit met 22 ja en 1 onthouding principieel te onderzoeken of de 
Zevenbunderweg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer aan Kriekelarenveld dan wel 
ter hoogte van de Molenheidebaan. 

 
De gemeenteraad besluit met 12 ja tegen 11 neen omstreeks 00.50 tot verderzetting van de zitting. 
 

12. 12a. De gemeenteraad besluit met 13 neen, 6 ja  en 4 onthoudingen het amendement 
ingediend door de GROEN-fractie over 30 km in de Bieststraat te verwerpen. 
12b. De gemeenteraad besluit met   13 neen, 4 ja en 6 het amendement ingediend door de 
GROEN-fractie over de controle van de 30 km door ANPR-camera’s te verwerpen. 

 
Het ingediende amendement over de ANPR in de Zevenbunder vervalt wegens als te 
onderzoeken opgenomen. 

 
12c. De gemeenteraad besluit met 15 neen, 5 ja en 3 onthoudingen het amendement 
ingediend door de GROEN-fractie over knip in de Blokstraat te verwerpen. 

13. De gemeenteraad besluit unaniem principieel te onderzoeken of de Zevenbunderweg over 
de hele lengte en Sportveldweg en Grootveldweg als fietsstraten kunnen worden ingericht. 
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14. De gemeenteraad besluit unaniem principieel te onderzoeken of de Blokstraat van Anjerweg 
tot Bieststraat in de richting van de Caetersbosweg en de Aarschotsebaan  als fietsstraten 
kunnen worden ingericht. 

15. De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 neen principieel te onderzoeken of de Laar als zone 
30 kan worden ingericht. 

16. Het amendement ingediend door de GROEN-fractie met betrekking tot de zone 30 in de 
Bieststraat vervalt. 
16a. De gemeenteraad besluit met 15 neen, 3 ja en 5 onthoudingen het amendement 
ingediend door de GROEN-fractie over de Venstraat als zone 30 in te richten, te verwerpen. 
16b. De gemeenteraad besluit met 19 ja, 1 neen en 3 onthoudingen principieel te 
onderzoeken of de Zevenbunder als zone 30 kan worden ingericht. 
16c. De gemeenteraad besluit met 19 ja, 1 neen en 3 onthoudingen een 
sensibiliseringscampagne met betrekking tot de invoering van de zone 30 te voeren. 

17. De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 onthoudingen samen met het concept overgang 
fietsstraten het einde van fietspaden te onderzoeken (uitgewerkt in volgend amendement). 

18. De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 onthoudingen alle plaatsen waar een fietspad 
eindigt en/of de baan dwarst (op zgn. T-kruispunten) te inventariseren en er het einde van 
het fietspas correct aan te duiden. 

19. De gemeenteraad besluit met 12 neen, 6 ja en 5 onthoudingen het amendement van de 
CD&V-fractie over de fietssuggestiestroken te verwerpen. 

20. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen te onderzoeken om in het brede deel 
van de Kallebeekstraat en in de Langestraat een snelheidsremmer aan te brengen. 

21. Het amendement 21 wordt ingetrokken wegens voorziene knip. 
22. De gemeenteraad besluit met 22 ja en 1 onthouding de voorwaarden voor de heraanleg van 

de banaan te Hever scherper te omschrijven onder meer in functie van de toekomst van de 
overweg. 

23. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen onderzoeken over de kruispunten 
voor Langestraat en Laarstraat aan te vullen. 

24. De gemeenteraad besluit met 22 ja en 1 onthouding een veilige fietsoversteek ter hoogte 
van de kruising Bosveld-Gottendijsdreef te onderzoeken. 

25. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen dat de lijst in 3.12 over het concept 
oversteek trage wegen exemplarisch is en verder zal aangevuld worden in het 
tragewegenplan. 

26. De gemeenteraad besluit met 19 ja en 4 onthoudingen de verbindingen Pastorijstraat-
Molen-Hanswijkstraat via nieuwe fiets- en voetgangersbrug en Laarstraat-Vaartdijk als te 
onderzoeken toe te voegen. 

27. De gemeenteraad besluit met 20 ja en 3 onthoudingen de mogelijkheden van een fietspad in 
de Laarstraat als te onderzoeken toe te voegen.  

28. De gemeenteraad besluit met 18 ja, 1 neen en 4 onthoudingen dat de gevraagde 
onthardingsmogelijkheden en mogelijke vergroening al binnen het bestelde masterplan voor 
Boortmeerbeek vallen. De mogelijkheden voor ontharding en ontgroening in Schiplaken en 
Hever zijn te onderzoeken. 

29. De gemeenteraad besluit met 18 ja en 5 onthoudingen de mogelijkheden van sensibilisatie 
bijkomend te onderzoeken voor wat betreft actief gebruik van de fiets, naleving 
verkeersregels door alle weggebruikers en het deelnemen aan 1 autoloze zondag per jaar. 

 
30. De gemeenteraad besluit met 12 neen, 10 ja en 1 onthouding het voorstel van de CD&V-

fractie om een gemeenteraadscommissie mobiliteit op te richten, te verwerpen. 
31. De gemeenteraad besluit 22 ja en 1 onthouding met betrekking tot de evaluatie van het 

verkeersleefbaarheidsplan een duidelijk kader uit te werken, indicatoren te bepalen, 
geregeld te evalueren, een mobiliteitsambtenaar aan te werven en de gemeenteraad 
geregeld te informeren. 
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Over het geheel 
Raadslid Rodrigue Bijlsma verliet de zitting. 
De gemeenteraad besluit met 14 ja, 2 neen en 6 onthoudingen het verkeersleefbaarheidsplan (VLP) 
definitief vast te stellen zoals opgenomen in het document met referentie VLP996 van 20 april 2020. 
 
11. Verlenging SG Midden Vlaams-Brabant 
De gemeenteraad besluit unaniem de overeenkomst inzake de interlokale vereniging 
scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant in de vorm van een interlokale vereniging met zes 
schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020. 
 
12. Ontslag bestuurder SWAL 
De gemeenteraad aanvaardt unaniem het ontslag van schepen Michel Baert als lid van de raad van 
bestuur van SWAL wegens beëindiging van de afgesproken periode. 
 
13. Iverlek - mandatering algemene vergadering  12 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Iverlek van 12 juni 2020 vast. 
 
14. TMVS - mandatering algemene vergadering 16 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 vast. 
 
15. Riobra - mandatering algemene vergadering 22 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Riobra van 22 juni 2020 vast. 
 
16. Interleuven - mandatering algemene vergadering 24 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van Interleuven van 24 juni 2020 vast. 
 
17. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 17 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van EcoWerf van 17 juni 2020 vast. 
 
18. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 9 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
algemene vergadering van HaBoBIB van 9 juni 2020 vast. 
 
19. Zefier - mandatering algemene vergadering 11 juni 2020 
De gemeenteraad stelt unaniem het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van Zefier op 11 juni 2020 vast.  
 
20. Zefier - aanstelling volmachthouder algemene vergadering 24 juni 2020 
De gemeenteraad duidt na geheime stemming mevrouw Ann Van den Meutter, bestuurder van 
Zefier met 22 ja en 1 neen, aan als volmachthouder voor de gemeente Boortmeerbeek op de 
algemene vergadering van Zefier van 11 juni 2020. 
 
21. Herdenking Transport XX 19 april 2020 
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Schepen Michel Baert geeft toelichting bij de vraag van de N-VA-fractie over het initiatief dat hij nam 
met een beperkte delegatie van de NSB om op 19 april 2020 het Transport XX te herdenken wat 
aanleiding gaf tot een door de politie opgemaakt coronaPV. 
 
22. Post-coronaplan 
De vragen van de GROEN-fractie werden behandeld onder punt 9. 
 
 
Besloten zitting 
 
23. Disponibiliteit adjunct-algemeen directeur 
De gemeenteraad besluit na geheime stemming met 20 ja, 1 neen, 1 onthouding en 1 ongeldige een 
functiehouder met een decretale graad in disponibiliteit te stellen met ingang van 12 mei 2020. 
 
Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
De inzage voor het publiek wordt georganiseerd iedere werkdag van 9.00 uur tot 11.30 uur van 20 mei 
2020 tot en met 12 juni 2020 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op eenvoudige 
aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 1 februari 2021 
 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 

 

 Johan Smits  Steven Michiels 
 

 


