
 

 
GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  26 oktober 2020 

 
 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne
 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 
 

 

Vanaf punt 4 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 7 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zittingen 
2. Kennisname toezichtbesluit 
3. Notariële akte overdracht openbare verlichting 
4. Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025 
5. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2020 
6. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2021 
7. SMVB - jaarverslag en rekening 2019 
8. IGO - mandatering statutaire algemene vergadering 11 december 2020 
9. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
10. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 
11. Interleuven - mandatering algemene vergadering van 16 december 2020 
12. Ecowerf - mandatering algemene vergadering 25 november 2020 
 
Vragen en antwoorden gemeenteraad 
13. Beplanting centrum Schiplaken 
14. Movri-brasserie 
15. Autodelen 
16. Verkeersleefbaarheidsplan 
17. Camera glasbol-sites 
18. Beek Bieststraat 
19. Herstelling kunstgrasplein sporthal 
20. Participatie burgers Masterplan Boortmeerbeek-centrum 
21. Stand van zaken - Movri Audenhovenlaan 
22. Schoolroutekaart 
23. Participatie 
24. Gevolgen covid-19 en acties van de gemeente 
25. Extra speelpleintjes 



Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zittingen 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 29 juni 2020 en van de zitting van 28 
september 2020 unaniem goed, mits vermelding van de leden die voor bepaalde punten de zitting 
hebben verlaten.  
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 22 oktober 2020 over het 
digitaal organiseren van de gemeenteraadszitting van heden. 
 
2. Kennisname toezichtbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit: 
• Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken van 24 september 2020 

waarmee het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2020 tot vaststelling van 
het ontwerp-rooilijnplan van buurtweg nr. 68 wordt afgewezen op grond van de 
onontvankelijkheid ervan. 

 
3. Notariële akte overdracht openbare verlichting 
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 41, 
279, 281, 283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op de beslissing van 20 mei 2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het 
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Iverlek voor de activiteit openbare 
verlichting'; 
 
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Iverlek van 17 december 2019 tot 
kapitaalverhoging per 1 juli 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 5.372.325,00 EUR door 
middel van 214.893 Aov-aandelen en de kapitaalverhoging per 17 december 2019 van het variabel 
kapitaal ten bedragen van 17.368.100,00 EUR door middel van 694.724 Aov-aandelen; 
 
Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van Iverlek van 14 juni 2019 waarbij de 
gemeente Boortmeerbeek als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd aanvaard met 
ingang 1 juli 2019; 
 
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Iverlek, het inbrengverslag van de 
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering 
waarbij de inbreng voor de gemeente bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van 479.662,59 EUR, 
vertegenwoordigd door hetzij 14.389 aantal aandelen Aov en 119.937,59 EUR in cash; 
 
Gelet op het feit dat het cashgedeelte door Iverlek werd gestort op 30 augustus 2019 en 14 februari 
2020 op rekening van de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de 
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17 september 2020; 
 
Gelet op het voorstel van Iverlek om deze notariële akte te verlijden op 26 november 2020 om 14u00 
in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
 



 

art.1 
Kennis te nemen van de beslissing van de algemene vergadering van Iverlek van 14 juni 2019 
houdende de aanvaarding van de toetreding per 1 juli 2019 van de gemeente voor de activiteit 
openbare verlichting tot Iverlek en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging ingevolge de 
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2019. 
 
art.2 
Goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van 
hogervermelde inbreng in natura. 
 
art. 3 
Mevrouw Karin Derua, burgemeester en de heer Johan Smits, algemeen directeur, aan te duiden om 
als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te ondertekenen op 26 november 2020 om 
14u00 in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68. 
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de 
artikelen 281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager 
naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de 
voormelde ondertekening te volbrengen. 
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 
ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be. 
 
Ingevolge artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat Bert Meulemans raadslid de zitting. 
 
4. Kerkfabriek OLV van de Vrede - meerjarenplan 2020-2025 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het overleg gemeente - kerkfabriek van 9 juli 2020, 11 juni 2020, 25 oktober 2019 en 24 juni 
2019. 
 
Gelet op het gunstig advies van het aartsbisdom Mechelen-Brussel van 2 oktober 2020; 
 
Overwegende dat de nodige financiële middelen voorzien zullen worden in de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020 - 2025 van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
 



art. 1 
Het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gunstig te 
adviseren. 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies ter goedkeuring aan de hogere overheid voor te maken. 
 
5. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2020 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 met betrekking tot de goedkeuring 
van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 8 
september 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2020;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2020 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Vrede waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten      62.690,00 EUR 
- uitgaven    110.170,00 EUR 
- saldo      -42.480,00 EUR 
- overboekingen      -5.000,00 EUR 
- saldo      -47.480,00 EUR 
- overschot exploitatie 2019         146.374,91 EUR 
- saldo        98.894,91 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt         0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten    0,00 EUR 
- uitgaven     450.000,00 EUR 
- saldo     -450.000,00 EUR 
- overboekingen         5.000,00 EUR 
- saldo                   -445.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt          0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 



 

6. Kerkfabriek OLV van de Vrede - budget 2021 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2020 met betrekking tot de goedkeuring 
van het meerjarenplan 2020 - 2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede van 8 
september 2020 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2021;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2021 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de 
Vrede waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten         61.340,00 EUR 
- uitgaven         74.485,00 EUR 
- saldo         -13.145,00 EUR 
- overschot exploitatie 2019        67.215,60 EUR 
- saldo           54.070,60 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt             0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten          710.000,00 EUR 
- uitgaven          510.000,00 EUR 
- saldo           200.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt  340.000,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
 
7. SMVB - jaarverslag en rekening 2019 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2014 met betrekking tot de verlenging van 
de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2014 - 
2020; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van 



de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden-Vlaams-Brabant voor de schooljaren 2020 - 
2026; 
 
Gelet op de goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 in de vergadering van het 
Beheerscomité van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant van 18 september 2020; 
 
Gelet op artikel 9 §3 van de statuten van de intergemeentelijke samenwerking dat stelt: “Het 
beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden”; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 van de Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de DirCo. 
 
8. IGO - mandatering statutaire algemene vergadering 11 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 26 augustus 2020 werd opgeroepen deel te nemen 
aan de algemene vergadering van IGO op 11 december 2020; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2020 waarin na geheime stemming is 
besloten gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 
december 2024; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de statutaire algemene vergadering van 
IGO op 11 december 2020:  
1.Goedkeuring verslag vergadering 
2.Goedkeuring jaarverslag  
3.Goedkeuring jaarrekening 
4.Varia 
 
 
 
 



 

art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de statutaire algemene vergadering 
akkoord te gaan met de bij de 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 door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
9. Riobra - buitengewone algemene vergadering 18 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Riobra; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 september 2020 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Riobra op 18 december 2020; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten mevrouw 
Karin Derua en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra die zullen plaatsvinden 
op 18 december 2020 waarbij beide volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Riobra:  

1. Aanpassen van de statuten als volgt:  
- Aanpassen van de titels van hoofdstukken I en II en van bijlage I en II. 
 - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 3, 4, 4BIS, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 24BIS, 
25, 26, 28, 28BIS, 29, 30, 31BIS, 32, 34, 36, 37 en van bijlage I en II.  
- Toevoegen van een artikel 24BIS, 39 en bijlage 2. 
- Schrappen van de bestaande artikelen 11 en 24. 
- Hernummeren van de volledige statuten. 

2.  Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker 
van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in 
de agendapunten 1, 4 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de 
raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Statutaire benoemingen. 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij de 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 door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
10. Hofheide - mandatering buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de intergemeentelijke samenwerking Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 23 september 2020 werd opgeroepen deel te nemen 
aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op woensdag 16 december 2020; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende de aanduiding van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGS Hofheide voor de periode 
2019 - 2024; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van IGS Hofheide op 16 december 2020:  

1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 24 juni 2020 
2. Budget 2021 en meerjarenplanning 
3. Werking van het crematorium 
4. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de 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 door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
11. Interleuven - mandatering algemene vergadering van 16 december 2020 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per brief van 7 oktober 2020 werd opgeroepen deel te nemen aan 
de algemene vergadering van Interleuven op 16 december 2020 met volgende agenda: 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24 juni 2020   
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021   
4. Begroting 2021  
5. Vervanging leden raad van bestuur  
6. Diversen; 
 



 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 28 september 2020  waarin na geheime stemming is besloten 
burgemeester Karin Derua (effectief) en gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck (plaatsvervanger) 
aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Interleuven 
die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2024; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Interleuven 
op 16 december 2020:  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24 juni 2020 
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021 
4. Begroting 2021 
5. Vervanging leden raad van bestuur 
6. Diversen 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de 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 door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
12. Ecowerf - mandatering algemene vergadering 25 november 2020 
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 algemene vergadering van 21 
november 2017; 
 
Gelet op de uitnodiging van 24 september 2020 voor de bijzondere algemene vergadering van 
Ecowerf van 25 november 2020 met bijbehorende agenda en bijlagen; 
 
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers 
en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden 
en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 waarin na geheime stemming is 
besloten Karin Derua (vertegenwoordiger) en Maurice Vanmeerbeeck (plaatsvervangend 
vertegenwoordiger), aan te duiden als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene 
vergaderingen van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, voor de volledige 
legislatuur; 



 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf 
op 25 november 2020:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 17 juni 2020 
3. Financiën: budgetten 2021, werkingsbijdragen 2021, opvraging gemeentelijke bijdrage 
werkingskosten 2021 (statuten art. 15.2), gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2020 om te zetten 
kapitaal (statuten art. 15.2) 
4. Toelichting nieuwe activiteiten 2021 
5. Diversen 
 
art. 2 
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Dit besluit te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te zenden naar: 
- de gemeentelijke afgevaardigde 
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, directiesecretariaat. 
 
Vragen en antwoorden gemeenteraad 
13. Beplanting centrum Schiplaken 
VRAAG: In het centrum van Schiplaken staat nu al behoorlijke tijd beplanting (bomen en planten) die 
duidelijk verdord is. Misschien een idee dat deze dit seizoen vervangen wordt? Aansluitend hierbij 
maken we een link naar het Verkeersleefbaarheidsplan. Dit plan zal onze gemeente een aantal extra 
pleintjes en plaatsjes met meer groen opleveren. Hoe zal gegarandeerd worden dat dit groen (goed) 
zal onderhouden worden, aangezien dit nu al vaak een probleem lijkt te zijn. 
 
ANTWOORD: De staat van de beplanting wordt gecontroleerd en vervangen waar nodig. Ook de wadi 
wordt momenteel herbekeken. Het is de bedoeling via aanwervingen het arbeidersaantal opnieuw 
op peil te brengen en ook te voorzien in een rechtstreekse aansturing in uitvoering van het 
personeelsplan. 
 
14. Movri-brasserie 
VRAAG: Movri-brasserie. Bepaalde buurtbewoners maken zich duidelijk (nog steeds) zorgen over de 
nodige vergunningen van dit nieuwe etablissement. Kan hiervan een update gegeven worden? 
 
zie ook vraag 21 
ANTWOORD: De initiatiefnemers volbrengen de verschillende formaliteiten, maar dit behoort tot de 
private sfeer en valt ook voor een deel buiten de bevoegdheid van de gemeente. Er werden 
inspanningen geleverd om met de buurt te dialogeren. Parkeren in de Kerkweg zou alleen bedoeld 
zijn voor het personeel waardoor het karakter van de Kerkweg in de tragewegenverbindingen 
behouden blijft en de veiligheid niet in het gedrang komt. 
 
 
 
 



 

15. Autodelen 
VRAAG: Autodelen. In het voorjaar zou een proefproject omtrent autodelen in onze gemeente 
opgestart worden. Door corona werd dit geannuleerd. Of uitgesteld? Graag een stand van zaken 
omtrent dit project. 
 
ANTWOORD: Door de coronaomstandigheden moest het proefproject worden uitgesteld. 
ondertussen is de planning opnieuw op gang gebracht en werd een bestek ontvangen. Een keuze 
inzake laadpalen moet worden gemaakt en een procedure tot aanwerving van een 
mobiliteitsambtenaar is lopende. 
 
16. Verkeersleefbaarheidsplan 
VRAAG: Omtrent het Verkeersleefbaarheidsplan zelf: is er al een planning voor de voorziene knip in 
de Blokstraat? 
 
ANTWOORD: De uitvoering van deze knip hangt samen met de uitrol van de ANPR-controle. 
Daarvoor werd ingestapt in het raamcontract van de federale politie en dat is momenteel in uitrol. 
De handhavingsmethode wordt voorbereid en de definitieve bepaling van de plaats van de knip zal in 
overleg met de direct betrokken omgeving gebeuren.  
 
17. Camera glasbol-sites 
VRAAG: Wat is de stand van zaken van de camera die door Ecowerf ging ingezet worden en 
verbaliseert aan de glasbol-sites? We zien nog steeds extreme gevallen van sluikstorten aan deze 
glascontainers (recent aan het kerkhof Boortmeerbeek). Een communicatie van de gemeente 
meldende dat hier actie én boetes uit kunnen en zullen volgen, kan de druk wat doen afnemen in 
afwachting van het feitelijk in gebruik nemen van de camera. 
 
ANTWOORD: Nu de milieuambtenaar opnieuw de dienst heeft kunnen opnemen, worden de 
praktische afspraken met EcoWerf over de plaatsing en controlebeurten gebeurt. Ondertussen is er 
ondervinding die kleine bijsturingen met zich brengt in bijvoorbeeld tijdstip en periode van controle. 
Uiteindelijk werden de plaatsen van controle nog bijgestuurd en zal er de nodige aandacht gaan naar 
communicatie. 
 
18. Beek Bieststraat 
VRAAG: Beek Bieststraat - is de finale oplossing van de problematiek gebonden aan fase 2 van de 
rioleringswerken hier? Indien ja, kan de gemeente aub een communicatie versturen naar de 
buurtbewoners in deze zin. Zelfs indien geen datum geprikt kan worden, kan deze boodschap 
duidelijkheid brengen. Misschien best ook een monitoring + korte termijn ruimingswerken - aanpak 
voorstellen aan de direct betrokkenen voor deze probleemlocatie. 
 
ANTWOORD: De problematiek van deze beek heeft geen verband met de nakende aanvang van de 
werken aan de collector en riolering in de Bieststraat fase 2. Alles hangt samen met de uitvoering van 
collectorwerken langs de N26 waarvoor initiatief van AWV vereist is. Daarop wordt stevig 
aangedrongen en ondertussen werd het nodige onderzoek door de handhavingsdienst uitgevoerd. 
Daarover werd met de buurt gecommuniceerd. Er werd door de buurt een tegenanalyse uitgevoerd 
en de resultaten worden door de betrokken bedrijven vergeleken.  
 
19. Herstelling kunstgrasplein sporthal 
VRAAG: Herstelling kunstgrasplein sporthal: wanneer zou het pleintje terug bespeelbaar zijn? 
Niettegenstaande nu mensen geweerd worden om hier samen te komen owv anti corona 
maatregelen, lijkt het ons zinvol om de herstellingswerken aan te vatten. Aannemer is in gebreke 
gesteld maar wat betekent? 
 



ANTWOORD: De voorzitter van het AGB licht toe dat de expertise over de schade eerstdaags gepland 
is. Hopelijk komt daaruit een situatie voort waardoor het terrein opnieuw bruikbaar wordt, eventueel 
in afwachting van herstel. 
 
20. Participatie burgers Masterplan Boortmeerbeek-centrum 
VRAAG: Kan de schepen van Ruimtelijke Ordening en Participatie ons een overzicht geven van de 
verschillende fasen van participatie van burgers in het Masterplan Boortmeerbeek-centrum aub? 
 
ANTWOORD: Participatie is onderdeel van de opdracht aan het studiebureau, maar de start van de 
studie is door omstandigheden pas voorzien op 10 november 2020. Op voorstel van de voorzitter van 
de gemeenteraad zal het college van burgemeester en schepenen zelf op volgende gemeenteraden 
de verderzetting laten agenderen. 
 
21. Stand van zaken - Movri Audenhovenlaan 
Werd behandeld onder punt 14. 
 
22. Schoolroutekaart 
VRAAG: Ter aanvulling van het verkeersleefbaarheidsplan en het in opmaak zijnde trage wegen plan,  
en het ondertekenen van het SAVE 2.0. charter,  vragen we het college  om in samenwerking met de 
scholen in Boortmeerbeek en de middelbare scholen in de buurgemeenten een schoolroutekaart uit 
te werken en deze  ter beschikking te stellen via verschillende kanalen (eigen website, 
schoolwebsites, Fietsersbond, andere verenigingen.....) 
 
Toelichting 
Een schoolroutekaart geeft veilige schoolroutes aan en wijst op de gevaarlijke punten op deze 
routes. Het uitwerken van een schoolroutekaart helpt de gemeente ook om gericht maatregelen uit 
te werken op gevaarlijke punten op die route. De kaart is eveneens een stimulans om kinderen en 
hun ouders uit te nodigen om met de fiets of te voet naar school te gaan. Vaak vinden ouders het te 
gevaarlijk. Een veilige fietsroute kan hierbij helpen. 
Bijgevoegd een voorbeeld uit Tremelo. Mobiel21 kan hiervoor ingehuurd worden om dit samen uit te 
werken. 
https://www.tremelo.be/product/916/schoolroutekaart 
  Schoolroutekaart - Gemeente Tremelo 
In het kader van het mobiliteitsplan en het actieplan SAVE-charter Steden & Gemeenten wordt in 
onze gemeente actief gewerkt aan verkeersveiligheid. Veiligheid in de schoolomgeving is daarbij 
cruciaal. Hoe minder auto's aan de schoolpoort, hoe beter, dus hoe meer kinderen te voet of met de 
fiets naar school komen... 
 
ANTWOORD: De eertijds gesubsidieerde schoolroutekaart voor Boortmeerbeek is gedateerd en er is 
reeds voorzien dat na de afwerking van het tragewegenproject en de daarin voorziene inventarisatie 
een nieuwe wordt opgemaakt. 
 
23. Participatie 
VRAAG: Wat is de stand van zaken met betrekking tot de verschillende adviesraden? 
Aangezien we nog een tijd met striktere maatregelen zullen moeten leven en fysiek samenkomen 
niet aan de orde is, lijkt het ons aangewezen om voor deze adviesraden ook een digitale oplossing te 
voorzien.  Het is tevens een manier om mensen toch externe contacten te laten hebben. We vragen 
dat dit opgenomen wordt met de voorzitters van de verschillende adviesraden en dat de betrokken 
schepenen dit mee ondersteunen? 
 
ANTWOORD: Het principe is dat de coronamaatregelen fysieke vergaderingen momenteel niet 
toelaten. Daarom zal wel worden getracht digitaal of anderszins overleg te organiseren, er zich wel 



 

bewust van zijnde dat niet iedereen dan toegang kan of wil hebben. Voor de cultuurraad zal het 
college van burgemeester en schepenen het element van de aanwezigheidsverplichting voor 2020 
laten vallen bij de berekening van de subsidies.  
 
24. Gevolgen covid-19 en acties van de gemeente 
VRAAG: De voorbije maanden zijn voor iedereen een uitdaging geweest, en er staan nog enkele 
zware maanden voor de deur. Op welke manier gaan de verschillende schepenen ervoor zorgen om 
de gevolgen en de impact van deze tweede golf te verzachten?  We denken hierbij aan financiële , 
maar ook geestelijke gevolgen bv. maatregelen voor getroffen horeca, verenigingen, kwetsbare 
groepen, ouderen, alleenstaanden?  We vinden dat er hier een aantal initiatieven genomen moeten 
worden. Bv. het opbellen van  alleenstaande ouderen,  eventueel een digitaal of afstandsaanbod uit 
te werken.... om mensen veerkrachtig te maken of in contact te laten komen op een niet fysieke 
manier. 
 
ANTWOORD: De burgemeester geeft een overzicht (aanvullend bij wat medegedeeld werd tijdens de 
zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden) over de initiatieven die het 
gemeentebestuur opnam en opneemt om een warm hart bij de burgers te brengen. Initiatieven die 
de overbelasting van de zorg wat van antwoord zouden kunnen dienen, worden via de 
eerstelijnszone opgevolgd.  
 
25. Extra speelpleintjes 
VRAAG: We willen de gemeente  en de medewerkers van dienst vrije tijd en de vele begeleiders 
bedanken voor de goede organisatie van de sport-en creakampjes in de zomervakantie.  
We merken wel dat er ook heel wat ouders graag gebruik maakten van de speeltuin vaak niet 
beschikbaar was (om begrijpelijke redenen).  
We vragen om te bekijken hoe we in elke deelgemeente nog een aantal extra speelmogelijkheden te 
voorzien/of toch een stukje voorbehouden voor de inwoners en hun kinderen? Uitbreiding van het 
aanbod kan bv. in samenwerking met scholen, jeugdverenigingen?  Uitbreiding heeft zeker  
meerwaarde niet enkel in Covid-tijden en kan ook samengaan met het vergroenen/ontharden van 
publieke ruimte. 
 
ANTWOORD: De burgemeester geeft aan dat de aanleg van speelinfrastructuur en speelimpulsen in 
nieuwe verkavelingen nu mee opgenomen wordt, maar zegt ook dat de mogelijkheid tot 
buurtoverlast een uitdaging voor het beleid vormt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
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