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OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 

14 december 2020 
 
 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 14 december 2020 vanaf 20 uur via MS 
Teams.  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. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 23 november 2020 unaniem goed. 
 
2. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede - herneming vaststelling jaarrekening 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 19 november 2020 medegedeeld door ABB 
betreffende de definitieve vaststelling van de rekening dienstjaar 2019 vanwege de kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw van de Vrede. 
 
3. Reglement op de winnaars van de wensboom 
Met het oog op de wedstrijd die gekoppeld is aan de gemeentelijke wensboom 2021 keurt de 
gemeenteraad het reglement unaniem goed waarin wordt bepaald hoe de winnaars van deze 
wedstrijd zullen worden aangeduid. 
 
4. Charter Samen Actief voor een Veilig Verkeer 
De gemeenteraad besluit unaniem het SAVE-charter inzake verkeersveiligheid te ondertekenen. 
 
5. Kennisnamestand van zaken  strategische visie openbaar vervoersplan vervoersregio 

Mechelen 
De gemeenteraad neemt kennis van de ontwikkeling en de stand van zaken over het openbaar 
vervoersplan dat in de schoot van de vervoersregio Mechelen wordt ontwikkeld.  
 
6. Aanpassing algemeen politiereglement verwijdering affiches onbewoonbaar- en 

ongeschiktheidsverklaring 
De gemeenteraad keurt met 22 ja en 1 onthouding de aanpassing van het algemeen politiereglement 
met betrekking tot de procedures rond onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring van woningen 
en bijhorende affichering goed. 
 
7. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark en ondergrondse sorteerstraat 
De gemeenteraad keurt met 20 ja en 3 onthoudingen een aangepast belastingreglement op de 
inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het recyclagepark en 
ondergrondse sorteerstraat goed. 
 
8. Kennisname verslagen milieuadviesraad 9 maart en 14 september 2020 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 9 maart 2020 en 14 
september 2020. 
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9. Boskap Zevenbunderweg 
Op vraag van de fracties van GROEN, CD&V, NV-A en raadslid Sigrid Van Obbergen debatteert de 
gemeenteraad over de opvolging van een aan de gang zijnde uitvoering van een kapvergunning in de 
omgeving van de Zevenbuderweg en de Terlindenlaan te Schiplaken, welke maatregelen ter 
handhaving vanuit de gemeente kunnen worden aangestuurd en wat deze situatie voor toekomstige 
dossiers kan leren. 
 
10. Infobord Heverplein 
Op vraag van de NV-A-fractie wordt toegelicht hoe in het verleden de beslissing tot stand kwam om 
het informatiebord op het Heverplein op te stellen zoals dit nu het geval is. Uit het debat blijkt dat er 
geen aanpassing noodzakelijk is. 
 
11. (Weg)inrichting Kouter 
Op vraag van de NV-A-fractie wordt uitgelegd dat het hoekperceel aan de Kouter nog niet 
overgedragen is aan de gemeente en dat daardoor nog geen initiatief mogelijk was om de hoek zelf 
beter te beschermen zodat de infrastructuur niet door draaiende vrachtwagens wordt stuk gereden 
en het perceel nog niet buurtvriendelijk kon worden ingericht. In afwachting van de overdracht zal 
worden nagegaan wat nu toch al eventueel in samenspraak met de ontwikkelaar kan worden 
verbeterd. 
 
12. Stand van zaken project SWAL Sijsjeslaan 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat momenteel een dossier lopende is met SWAL 
om de percelen die reeds enkele decennia in ontwikkeling zijn in de Gottendijsdreef te ruilen voor de 
percelen in de Weerstandstraat die oorspronkelijk in ontwikkeling gesteld werden met Providentia 
om de verplichtingen van het sociaal objectief in de sociale woningbouw te behalen. De percelen in 
de Gottendijsdreef zullen daardoor anders ontwikkeld worden dan voor sociale woningbouw. Over 
de woning in de Bieststraat die door SWAL werd verworven in het kader van deze ontwikkeling is nog 
geen definitieve optie genomen. 
 
13. Loslopende honden 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt uitgelegd dat loslopende honden waarvoor de politie moet 
tussenkomen steeds beteugeld worden met een GAS en dat deze uiterst zelden niet wordt opgelegd 
door de sanctionerend ambtenaar. Daarover wordt jaarlijks gerapporteerd. De GAS betreffen 
trouwens voor het leeuwendeel 'loslopende honden'. In een recent maar uitzonderlijk geval volgt 
inbeslagname en verwijdering voor verder gevolg naar het dierenasiel. 
 
14. Jacht op openbaar domein 
Op vraag van de GROEN-fractie licht de burgemeester toe dat de jachtwetgeving voor een groot deel 
buiten de scoop van het lokaal bestuur valt en dat nader onderzocht zal worden wat de 
mogelijkheden zijn op het vlak van het aanduiden van de betrokken gebieden en jachtseizoentijden. 
Alleszins kan elke burger zich informeren op https://www.vlaanderen.be/een-jachtplan-bekijken-of-
aanpassen. 
Wanneer meer informatie beschikbaar is zal een schriftelijk antwoord bezorgd worden. 
 
15. Regenboogzebrapad 
Aangezien de aanleg van regenboogzebrapaden na advies van de politiezone reeds in uitvoering 
gepland zijn aan de gemeentelijke basisschool en de vrije basisschool in Boortmeerbeek wordt niet 
gestemd over het voorstel van de GROEN-fractie. Er wordt gemeld dat ondertussen onderzocht 
wordt wat de opportuniteit en de veiligheidsrisico's zijn op drukkere plaatsen om een verdere uitrol 
te plannen. 
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16. Subsidies voor de parochiezalen gevestigd in Boortmeerbeek voor coronaschade 
Na debat over de vraag van de CD&V-fractie om een subsidie naar aanleiding van de coronacrisis te 
voorzien voor de noodlijdende parochiezalen wordt toegelicht dat de aan verenigingen toegekende 
subsidies berekend werden op basis van bestaande en objectieve regels over de verdeling van 
reguliere subsidies. Daarnaast werd informatie ingewonnen waarbij door de bevoegde minister 
toegelicht werd wat voorzien is voor professionele inrichtingen. De mogelijkheid wordt geopperd om 
de noden bij de betrokken uitbatende vzw's op te vragen en op basis daarvan te zien welke 
eventuele bijkomende lokale initiatieven kunnen worden genomen. 
 
De mondeling ter zitting gestelde vragen of laattijdig ingediende vragen worden aan de diensten voor 
opvolging doorgegeven of zullen opnieuw tijdig ingediend worden. 
 
Bekendmaking ingevolge artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen. 
 
De inzage voor het publiek wordt uitsluitend op afspraak georganiseerd iedere werkdag van 15 
december 2020 tot en met 5 januari 2021 op het gemeentesecretariaat.  Latere consultatie kan op 
eenvoudige aanvraag. 
 
 

Boortmeerbeek, 17 december 2020 
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