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GEMEENTERAAD 

 

 
Zitting van  14 december 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 
 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede - herneming vaststelling jaarrekening 2019 
3. Reglement op de winnaars van de wensboom 
4. Charter Samen Actief voor een Veilig Verkeer 
5. Kennisnamestand van zaken  strategische visie openbaar vervoersplan vervoersregio Mechelen 
6. Aanpassing algemeen politiereglement verwijdering affiches onbewoonbaar- en 

ongeschiktheidsverklaring 
7. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark en ondergrondse sorteerstraat 
8. Kennisname verslagen milieuadviesraad 9 maart en 14 september 2020 
 
Agendapunt gezamenlijk aangebracht door de CD&V-fractie, de Groen-fractie, de N-VA-fractie en 
onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen 
9. Boskap Zevenbunderweg 
 
Agendapunten aangebracht door de N-VA-fractie 
10. Infobord Heverplein 
11. (Weg)inrichting Kouter 
 
Agendapunten aangebracht door de Groen-fractie 
12. Stand van zaken project SWAL Sijsjeslaan 
13. Loslopende honden 
14. Jacht op openbaar domein 
15. Regenboogzebrapad 
 
Agendapunt aangebracht door de CD&V-fractie 
16. Subsidies voor de parochiezalen gevestigd in Boortmeerbeek voor coronaschade 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 23 november 2020 unaniem goed. 
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Ingevolge artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat raadslid Bert Meulemans de zitting. 
 
2. Kerkfabriek O.L.V. van de Vrede - herneming vaststelling jaarrekening 2019 
Gelet op het eredienstendecreet van 7 mei 2004, artikel 55 §2; 
 
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, artikel 39 tot en met 43; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst, artikel 1 tot en met 12; 
 
Gelet op de jaarrekening dienstjaar 2019 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede 
zoals goedgekeurd door de kerkraad op 27 mei 2020 met een exploitatieoverschot van 67.215,60 EUR 
en een investeringstekort van 30.076,18 EUR; 
 
Gelet op de gunstige advisering van deze jaarrekening op de gemeenteraad van 29 juni 2020; 
 
Gelet op het toezichtsbesluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 november 2020 waarin 
de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. Van de Vrede wordt goedgekeurd en vastgesteld mits 
de rechtzetting van het verschil  tussen het resultaat van de jaarrekening 2019 (37.139,42 EUR) en het 
saldo op 31 december 2019 (67.215,60 EUR); 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
Kennis te nemen van het besluit van 19 november 2020 medegedeeld door ABB over de definitieve 
vaststelling van de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek O.L.V. van de Vrede. 
 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
 
3. Reglement op de winnaars van de wensboom 
Overwegende dat het gemeentebestuur in de periode van de coronamaatregelen impulsen wil geven 
aan een positieve gemoedsgesteltenis bij de bevolking; 
 
Overwegende dat uit de besprekingen in de gemeenteraad blijkt dat de wens bestaat animatieve 
initiatieven in die zin te ondersteunen of te initiëren; 
 
Overwegende dat het past, nu de kerstbeleving in het belang van de algemene gezondheid in strikt 
persoonlijke en uiterst beperkte kring moet gehouden worden, het element van verbondenheid dat 
bij de kerstviering hoort te ondersteunen; 
 
Overwegende dat de opstelling van een wensboom waaraan de burgers kunnen deelnemen daartoe 
bijdraagt; 
 
Overwegende dat de deelname aan de wensboom gestimuleerd kan worden door een element van 
beloning; 
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Overwegende dat aanbieden van een kans op het bekomen van een geschenkbon dergelijke 
stimulans kan zijn; 
 
Overwegende dat de uitreiking van dergelijke geschenkbon meteen ook een ondersteuning van de 
plaatselijke handel, die zich tijdens de coronamaatregelen niet ten volle kan ontplooien, kan 
betekenen; 
 
Gelet op het akkoord van de financieel directeur; 
 
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Met het oog op het aanduiden van de winnaars van de wedstrijd die gekoppeld is aan de 
gemeentelijke wensboom 2021 een reglement goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Reglement op het toekennen van gemeentelijke geschenkbonnen in het kader van de gemeentelijke 
wensboom 2021. 
 
artikel 1 
Het gemeentebestuur kent aan 25 inzendingen voor de wensboom gemeentelijke geschenkbonnen 
voor telkens een bedrag van 20,00 EUR toe. 
 
artikel 2 
De winnaars van deze geschenkbonnen zullen worden uitgeloot uit de inzendingen voor de 
wensboom die uiterlijk op 15 januari 2021 bij het gemeentebestuur zijn toegekomen 
 
artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om de winnaars van de 
geschenkbonnen bij lottrekking aan te duiden in de loop van de maand januari. 
 
artikel 4 
Uitsluitend inwoners van de gemeente Boortmeerbeek komen in aanmerking voor het winnen van 
geschenkbonnen. 
 
artikel 8 
Per adres kan slechts één winnaar worden uitgeloot. 
 
artikel 9 
De geschenkbonnen moeten door de winnaars worden ingeruild uiterlijk één jaar na de uitreiking 
ervan. 
 
artikel 10 
De winnaars van de geschenkbonnen zullen door het college van burgemeester en schepenen 
hiervan op de hoogte worden gebracht. 
 
artikel 11 
In geval van betwisting is het college van burgemeester en schepenen gemachtigd hierover een 
besluit te nemen. 
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art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de praktische uitwerking en het 
reglement te publiceren op de gemeentelijke website. 
 
4. Charter Samen Actief voor een Veilig Verkeer 
Overwegende dat het gemeentebestuur een bijzondere inspanning wenst te leveren om de 
verkeersveiligheid van jonge deelnemers aan het verkeer verder te verhogen; 
 
Gelet op het overleg met de verantwoordelijken van het SAVE Charter Steden en Gemeenten op 16 
november 2020; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur met het ondertekenen van het SAVE-charter zich engageert 
om initiatieven te nemen om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 mei 2020 met betrekking tot de goedkeuring van 
het verkeersleefbaarheidsplan; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: eenparig. 

 
art. 1 
Het SAVE-charter te ondertekenen waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

SAMEN ACTIEF VOOR EEN VEILIG VERKEER 
 
artikel 1 
Elk kind dat in het verkeer omkomt, is er een te veel. OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen) wenst 
daarom alle steden en gemeenten aan te sporen permanent aan een betere en veiliger 
mobiliteitsbeleid te werken, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het 
verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers zouden vallen. De gemeente kan een 
actieve rol spelen in de verbetering van de verkeersveiligheid. Door de ondertekening van dit SAVE-
charter Steden & Gemeenten gaat de gemeente het engagement voor meer verkeersveiligheid aan. 
 
artikel 2 
Ouders van Verongelukte Kinderen vzw verklaren dat de gemeente Boortmeerbeek bereid is een 
globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen 
en jongeren, beter te beschermen. Daarvoor zal de gemeente Boortmeerbeek een actieplan 
uitwerken dat aansluit op één of meerdere van volgende doelstellingen: 

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.  
Nieuwe infrastructuurprojecten analyseren aan de hand van een verkeersveiligheidsaudit. 
Gevaarlijke punten voor zwakke weggebruikers in kaart brengen. Deze gevaarlijke punten 
systematisch aanpakken. 
2. De implementatie van het STOP-principe bij alle infrastructuurwerken, bij elke 

mobiliteitsbeslissing en in het beleid van de gemeente. 
3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. Plaatsen waar kinderen 

en jongeren vertoeven systematisch veiliger maken. Deze plaatsen moeten jongeren 
autonoom en veilig kunnen bereiken. Verkeersveiligheid verkiezen boven 
verkeersdoorstroming en parkeren. 

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau. Subjectieve en objectieve pakkans 
opdrijven door meer controles. Permanent communiceren over het waarom van deze acties. 
De strijd aangaan met weekendongevallen. 
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5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en zijn beleidsverantwoordelijken. Het STOP-principe 
toepassen op alle dienstverplaatsingen. De gemeentediensten moeten voor alle bewoners 
bereikbaar zijn volgens het STOP-principe. Het gebruik van duurzame en veilige 
vervoermiddelen voor woon-werkverkeer stimuleren. 

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren. Meewerken aan bestaande én 
ontwikkelen van nieuwe preventiecampagnes. Organiseren van een verkeersveiligheidsdag. 
Een actief communicatiebeleid voeren. 

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren. Proactief hulpaanbod aan 
verkeersslachtoffers en naasten. Via nauwe samenwerking en afstemming tussen 
dienstverleners verbeteren. De gids “Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een 
verkeersongeval” ter beschikking stellen. 

 
art. 2 
Burgemeester Karin Derua en algemeen directeur Johan Smits te machtigen dit charter namens de 
gemeente te ondertekenen. 
 
art. 3 
Dit besluit over te maken aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, Haachtsesteenweg 1405 te 
1130 Brussel. 
 
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. De schepen van 
verkeer geeft tekst en uitleg. 
 
6. Aanpassing algemeen politiereglement verwijdering affiches onbewoonbaar- en 

ongeschiktheidsverklaring 
Gelet op het algemeen politiereglement van 18 april 1983 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het kader van de procedures rond onbewoonbaar- en ongeschiktheidsverklaring 
van woningen het noodzakelijk is het algemeen politiereglement aan te vullen met een bepaling die 
stelt waar de affichering zal gebeuren en dat het specifiek verboden is om de affichering van de 
besluiten ter zake te verwijderen; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;  
  
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 22 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, 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, Steven Michiels en Remi Serranne. 
1 onthouding: Michel Baert. 
 

art. 1 
Het algemeen politiereglement aan te vullen als volgt: 
"art. 108 bis Aanplakkingen die gebeuren in het kader van artikel 133 en 135 van de nieuwe 
gemeentewet en/of in het kader van de Vlaamse Wooncode worden bevestigd aan het pand indien 
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het pand gelegen is aan de rooilijn. Indien het pand verder van de straat gelegen is wordt de 
aanplakking bevestigd goed zichtbaar op het betreffende perceel of aan de woning. 
 
art. 108 ter Het is verboden om de aanplakkingen in het kader van artikel 108 bis van het algemeen 
politiereglement  vroegtijdig te verwijderen. 
 
art. 108 quater Indien de toestand van het gebouw een onmiddellijk gevaar oplevert voor de 
veiligheid van personen, ook als die gebouwen niet aan de openbare weg liggen, kan de 
burgemeester, in uitbreiding van artikel 106 van het algemeen politiereglement, gepaste 
maatregelen nemen.  
 
art. 108 quinquies Overtredingen worden gesanctioneerd met een GAS." 
 
art. 2 
Dit besluit te publiceren op de gemeentelijke website en over te maken aan de bevoegde 
gerechtelijke instanties. 
 
7. Belasting op inzameling van huishoudelijk afval en aanbieding van afvalstoffen op het 

recyclagepark en ondergrondse sorteerstraat 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek ook afvalstoffen inzamelt via sorteerstraten; 
 
Overwegende dat een ondergrondse sorteerstraat bestaat uit minstens 2 duo of 4 ondergrondse 
afvalcontainers voor de inzameling van gft, pmd, restafval, papier en karton en desgevallend voor wit 
en gekleurd glas, dat voor elke fractie 1 ondergrondse afvalcontainer of 1 duo ondergrondse 
afvalcontainer wordt voorzien; 
 
Overwegende dat enkel de leden van de beperkte gebruikersgroep toegang hebben tot de 
ondergrondse sorteerstraat; 
 
Dat EcoWerf voor de leden van deze gebruikersgroepen een elektronische toegangskaart ter 
beschikking stelt; 
 
Overwegende dat voor de gemeente Boortmeerbeek voor de sites zoals opgenomen in bijlage 1 
gebruikersgroepen werden gedefinieerd; 
 
Overwegende dat de gemeente deze bijlage jaarlijks kan bijwerken; 
 
Overwegende dat inzameling van huishoudelijke afvalstoffen via een ondergrondse sorteerstraat 
volledig is geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat elk lid van een gedefinieerde gebruikersgroep 
verplicht wordt om de voormelde afvalfracties aan te bieden in de daartoe ter beschikking gestelde 
ondergrondse afvalcontainer; 
 
Overwegende dat elke ondergrondse afvalcontainer slechts in werking treedt na aanbieding van een 
door EcoWerf gevalideerde toegangskaart; 
 
Overwegende dat de toegangskaart toelaat de aanbieder te identificeren, en het volume of het 
gewicht van het aangeboden afval vast te leggen en te registreren; 
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Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling via sorteerstraten 
van het gewoon huisvuil, gft, zachte plastics, snoeihout en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar 
bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling via 
sorteerstraten zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting;  
 
Overwegende dat er ingevolge artikel 3.4.8.1 van Vlarema vanaf 1 januari 2021 een 
aanvaardingsplicht geldt voor afgedankte matrassen, met als gevolg dat matrassen gratis 
aangeboden mogen worden op het recyclagepark en bij de huis-aan-huisinzameling (enkel de 
voorrijkost blijft behouden); 
 
Gelet op het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA) van 23 december 2011 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis 

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

art. 1 
Met ingang van 01 januari 2021 wordt er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de 
huis-aan-huis inzameling en de inzameling via sorteerstraten van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, 
het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter 
inzameling en verwerking aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark, 
waarvan de tekst als volgt luidt:  
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Huishoudelijk afval : Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere 
huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de 
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden 
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft 
(groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude 
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen. 
 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten 
of andere afvalstoffen bevatten. 
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Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen 
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en 
theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en 
etensresten, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, 
zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit 
groente- en siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden. 
 
Papier en karton : Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk 
en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, 
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen 
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten 
met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
 
Herbruikbare goederen : Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden 
gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische 
informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel : Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, 
tafelkleden, servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of 
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering 
van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb’s of andere giftige stoffen. 
 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) : De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA. 
 
Glas : Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-
gewapend glas, die geen hol glas zijn. 
 
Groenafval : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, 
bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en 
kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Snoeihout : Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van 
minder dan 10 cm), haagscheersel. 
 



- 9 - 

Gras- en bladafval : Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met 
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. 
 
Boomstronken : Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden 
ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen. 
 
Bouwafval : Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. 
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, 
glas, hout en/of aarde. 
 
Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en 
kalk, cellenbeton, asbest, … 
 
Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en 
tassen, porselein, …, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke 
eterniet … ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout : Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en 
grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten 
(tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S. : Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, 
styrofoamplaten,… 
 
Zachte plastics: Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), 
(noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder 
batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van 
plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, 
olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen 
en netten.  
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Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, 
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met 
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), 
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, 
cd’s, dvd’s en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten : Apparaten die elektrische stromen of 
elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het 
opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, 
vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een 
spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle 
onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op 
het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: 
apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de 
bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
 
Kurk : Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding 
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, 
wandbedekking, …. 
 
Recyclagepark : Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren 
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde 
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. 
 
Sorteerstraat: een combinatie van 2 duo of 4 ondergrondse containerterminals of ondergrondse 
afvalcontainers ten behoeve van de inzameling van de fracties restafval, gft, pmd, papier en karton. 
 
Ondergrondse containerterminal (ONDERGRONDSE AFVALCONTAINER): een ondergrondse 
inzamelrecipiënt, voorzien van een inwerpzuil met, afhankelijk van de aangeboden fractie een 
aangepaste inwerpopening.  De ondergrondse afvalcontainer is voorzien van een elektronisch te 
openen deksel, enkel te openen bij aanbieding van een door EcoWerf gevalideerde toegangsbadge. 
 
Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang 
verleend tot de ondergrondse afvalcontainer en/of recyclagepark(en). De badge registreert de 
gebruiker en het volume of het gewicht van de aangeboden fractie.  Elke gebruiker en bij uitbreiding 
ook de badge maakt deel uit van een door EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep. 
 
Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd 
worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot 
een ondergrondse sorteerstraat en/of recyclagepark(en). 
 
Artikel 2 
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke 
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van 
het afval bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics en grofvuil 
(en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval), dan wel de inzameling via het recyclagepark.  
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Artikel 3 
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter 
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: 
 

Fractie 
 

Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 
 

a) Huisvuil 
•ophaling en verwerking 

⁰per kg gewogen huisvuil 
⁰aanbieding 40 l container 
⁰aanbieding 120 l 
container 
⁰aanbieding 240 l 
container 
⁰aanbieding 360 l 
container 
⁰aanbieding 1.100 l 
container 
⁰voorrijkost op afroep 

 
•gebruiksrecht container 

⁰container 40 l 
⁰container 120 l 
⁰container 240 l 
⁰container 360 l 
⁰container 1.100 l 
⁰aankoop slot 

 

 
 
0,28 EUR/kg 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 
 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 

 
 
0,28 EUR/kg 
0,55 EUR/aanbieding 
0,55 EUR/aanbieding 
1,10 EUR/aanbieding 
1,65 EUR/aanbieding 
5,59 EUR/aanbieding 
 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
/ 
1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 
2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 

b) Gft-afval 
•ophaling en verwerking 

⁰per kg gewogen huisvuil 
 

•gebruiksrecht container 
⁰container 40 l 
⁰container 120 l 
⁰container 240 l 
⁰container 360 l 
⁰container 1.100 l 
⁰aankoop slot 

 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
 
0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
 
/ 
1,84 EUR/maand 
2,47EUR/maand 
2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
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c) Grofvuil (geldt ook voor 
recyclagepark) 

•voorrijkost op afroep 
•verwerking per pakket 
of 
•1 persoonsbed 
•2 persoonsbed 
•zetel: 1-zit 
•zetel: 2-zit 
•zetel: 3-zit 
•stoel (2 stuks) 
•(tuin)tafel 

 
 
12,50EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
7,50 EUR 
15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 
7,50 EUR 
7,50 EUR 

 
 
12,50 
EUR/aanleveringsbeurt 
7,50 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
7,50 EUR 
15,00 EUR 
7,500 EUR 
15,00 EUR 
22,50 EUR 
7,50 EUR 
7,50 EUR 

d) Pmd-afval (60 l zak) 
 

0,15 EUR/zak 
 

0,15 EUR/zak 
 

e) Roze zak (60 l zak) 
 

0,25 EUR/zak 0,25 EUR/zak 

Toegangsgeld Volumetarief 
 

Contantbelasting  
particulieren 

Contantbelasting KMO 
 

a) Bezoek aan het recyclagepark 
•auto, voetganger, fiets 
•aanhangwagen 
•bestelwagen 

 
b) Asbestcement, kga, aeea, 
matrassen, zachte plastics 
 
 
 
 
 
c) Gratis toegangsbeurten per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Opgelet 
 
 

 
3,00 EUR/beurt 
9,00 EUR/beurt 
24,00 EUR/beurt 
 
Een voertuig dat enkel 
asbestcement, kga, aeea, 
matrassen en/of zachte 
plastics in een roze zak 
aanvoert heeft gratis 
toegang tot het 
recyclagepark. 
 
4 per aansluitpunt; 
Een personenwagen, fietser 
of voetganger wordt 
verrekend als 1 gratis 
toegangsbeurt; 
Een aanhangwagen wordt 
geteld als 3 gratis 
toegangsbeurten. Een 
bestelwagen kan geen 
gebruik maken van de gratis 
beurten. 
 
Vanaf het 19e bezoek 
binnen 
hetzelfde kalenderjaar 
worden de KMO tarieven 
aangerekend. 
 

 
6,00 EUR/beurt 
18,00 EUR/beurt 
36,00 EUR/beurt 
 
Geen 
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Artikel 3 bis 
Ondergrondse containersystemen 
De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter 
inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: 
 
a) Bij gewichtsmeting 
 

Fractie Contantbelasting 
Particulieren 

Contantbelasting KMO 
 

a) Huisvuil  
• inzameling en verwerking 
• per kg gewogen huisvuil  

 

 
0,28 €/kg 
0,25 €/kg 
 

 

b) Gft-afval 
• inzameling en verwerking 
• per kg gewogen gft 

 
0,18 €/kg  
0,18 €/kg 
 

 

c) Gebruiksrecht 
• sorteerstraat  

 
3,53 €/maand  
7,06 €/maand 
 

 

 
De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig. 
 
Artikel 4 
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door 
de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de 
woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven. 
 
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting 
hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke – of 
rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
Artikel 5 
§ 1 De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de 
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen 
worden geregistreerd. 
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft 
van de maand. 
Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in 
functie van de gebruikte containers. 
 
Aantal en type containers voorschot 
 

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter 50,00 EUR 

per container van 240 l 100,00 EUR 

set van 3 containers van 360 l 500,00 EUR 

per container van 1.100 l 500,00 EUR 
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Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de 
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de 
decimaal. 
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 EUR wordt door de financieel beheerder een nieuwe 
betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum 
van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0,00 EUR. 
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd 
aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve 
opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog 
beschikbare bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de 
begunstigde. Een eindafrekening wordt afgeleverd. 
 
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en roze 
zakken zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente 
vastgestelde plaats(en). 
 
§ 3. Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil 
op afroep dienen de contantbelasting te betalen via de DifTar-rekening (indien aangesloten bij DifTar 
huis-aan-huis). 
 
§4. Bij een DifTar volumepark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en 
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en betaalbaar, na volumebepaling en voor afgifte, met de 
betaalkaart Bancontact of via de DifTar rekening. 
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog 
niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en nog slechts 
één maal de mogelijkheid hebben om het volumetarief of het tarief voor betalende fracties via de 
DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te 
zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.  
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is 
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een 
minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen 
toegang krijgen tot het het recyclagepark. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de 
inzameling op afroep tot het saldo werd aangezuiverd.  
 
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een 
contantbelasting gevraagd van 5,00 EUR. 
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval 
afkomstig vanuit de gemeente, een toegangskaart voor het recyclagepark aanvragen bij het 
gemeentebestuur. De toegangskaart worden uitgeleend voor een periode van maximum 3 maanden, 
tegen een waarborg van 50,00 EUR.  
 
Artikel 6 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een 
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn 
van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7 
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De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen 
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van 
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de 
contante inning. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan." 
 
art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
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. 
 
Agendapunt gezamenlijk aangebracht door de CD&V-fractie, de Groen-fractie, de N-VA-fractie en 
onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen 
9. Boskap Zevenbunderweg 
VRAAG: Tekst ontvangen van de N-VA-fractie 
Omtrent het overmatig boskappen van de percelen C16 C/D/E en C24 C  aan de Zevenbunderweg in 
Schiplaken vragen wij het volgende: 
 
We beseffen dat de gemeente (in casu het schepencollege) hier uiteraard niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk is, onder meer omdat de kapvergunning werd uitgereikt door het ANB (Agentschap 
voor Natuur en Bos).  
 
Toch vragen we dat de gemeente omtrent dit dossier haar bezorgdheid uitdrukt gezien de fouten die 
hier gemaakt zijn, zowel door de eigenaar van het perceel zelf, als door het ANB bij het uitreiken van 
de kapvergunning. 
 
Ook vragen we dat de gemeente zich in de mate van het mogelijke engageert en steun verleent aan 
de buurtcomités die er nu voor ijveren om het natuurgebied op deze percelen op korte en lange 
termijn te herstellen en veilig te stellen.  
 
 
Tekst ontvangen in het kader van het agendapunt gezamenlijk aangebracht door de CD&V-fractie, de 
Groen-fractie, de N-VA-fractie en onafhankelijk raadslid Sigrid Van Obbergen 
Omtrent de boskap van de percelen C16 C/D/E en C24 C  aan de Zevenbunderweg in Schiplaken die 
in strijd is met de kapvergunning uitgereikt door ANB in 2018, willen we de volgende bedenkingen 
formuleren. Vooraf willen we duiden dat de gemeente (in casu het college van Burgemeester en 
Schepenen) hier inderdaad niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is, onder meer omdat de 
kapvergunning al in 2018 werd uitgereikt door het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Toch 
menen we dat de gemeente op diverse vlakken pro-actiever had moeten optreden: 
1. De communicatie met de buurt 
Deze communicatie werd door de betrokken buurtbewoners als volstrekt onvoldoende ervaren. Er 
werd moeizaam en afwachtend gereageerd op de e-mails en alarmerende berichten van de buurt. Al 
tijdens de eerste kap-fase werden overtredingen vastgesteld. Kon de gemeente al hiertegen 
reageren en de kap stilleggen tot er voldoende duidelijkheid was over de juiste reglementaire van de 
uitvoering van de kap? 
2. Na controle door ANB , werd de kap verder gezet en uitgebreid met het uiteindelijk resultaat 
een totale kaalkap. Er waren vermoedens van overmatige kap bij de buurt. Is er door de gemeente 
op dat moment initiatief genomen om de natuurinspectie te contacteren? 
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a. Indien Ja: is er hier een verslag van opgesteld? Wanneer en welke waren de bevindingen in 
dit verslag? Werden er door de natuurinspectie inbreuken vastgesteld? 
b. Indien niet: Hoe komt dit? Welke stappen zal de gemeente zetten om dergelijke situaties in 
de toekomst te voorkomen? 
c. Een gedeelte van het perceel bevindt zich in woongebied. Is het dan niet de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om al dan niet toestemming voor deze kap te verlenen? 
Indien dit zo is?, wie heeft dan, deze kapmachtiging verleend? (en wanneer?). Indien niet, betreft dit 
dan niet een onrechtmatige kap in woongebied? Is er een historiek hiervan?,  met andere woorden, 
is er ooit een machtiging verstrekt om in dit gebied te kappen? Indien ja? Wie heeft deze machtiging 
verleend? 
3. We verwachten dat de gemeente omtrent deze kaalkap haar bezorgheid uitdrukt. Dit met 
betrekking tot de eventuele fouten gemaakt door de eigenaar van het perceel zelf, als door het ANB 
bij het uitreiken van de kapvergunning. Ook vragen we dat de gemeente zich in elk geval engageert 
en steun verleent aan de buurtcomités en andere organisaties die ervoor ijveren om het 
natuurgebied op deze percelen zowel op korte als op lange termijn te herstellen en veilig te stellen. 
Welke acties plant de gemeente concreet? 
4. Welke acties zal de gemeente ondernemen om illegale kap te voorkomen, te ontmoedigen 
en waardevolle bomen te beschermen in de toekomst? Sensibilisatie? Boetes? Educatie? Enz. 
5. In deze situatie wordt een heraanplant overwogen en terzelfdertijd een extra aanplant van 
groen voorzien ter compensatie van het verloren gegane groen? Kan de gemeente zich engageren - 
los van de maatregelen die door het ANB in dit dossier aan de overtreder worden opgelegd - om 
dezelfde oppervlakte aan verloren gegaan bos, elders op haar grondgebied, te compenseren?' 
 
ANTWOORD: 
De burgemeester legt uit welke stappen gezet zijn door haarzelf en de diensten om de handhaving 
via ANB te bewerkstelligen. Momenteel zijn buurtbewoners ook actief in communicatie met ANB 
omdat twijfel is gerezen over de naleving van de vergunning en het opmerkelijk kaalkappen van een 
perceel. Vanuit de gemeente wordt mee aangedrongen om de situatie correct op te volgen en 
minstens te voorzien in de nodige opvolging en compensatie. De situatie leert dat het opvolgen van 
bosbeheersplannen en het werken in samenwerkingsverbanden zoals de bosbeheersgroepen van 
groeiend belang kan zijn. Er zal worden onderzocht hoe dit vanuit het gemeentebestuur beter kan 
opgevolgd worden. 
 
Agendapunten aangebracht door de N-VA-fractie 
10. Infobord Heverplein 
VRAAG: Onze fractie vraagt zich af waarom het gemeentelijke infobord aan het kerkplein in Hever 
eerder naar het terras van café Donk gericht staat, dan naar de rijrichting, wat ons veel logischer lijkt.  
 
ANTWOORD: Het bord werd eertijds bij de aanleg van het dorpsplein zo geplaatst omdat het zo 
gericht werd op de zwakke weggebruiker en de aanwezigen op het plein. Vanuit de wagen kan men 
toch niet zinvol de boodschappen lezen. Eertijds was dit een enkelzijdig bord omdat het 
oorspronkelijk tegen de muur van het OCMW werd opgesteld, maar dat was niet langer wenselijk bij 
de aanleg van het plein. 
 
11. (Weg)inrichting Kouter 
VRAAG:  
a. Een vraagje over de Kouter te Hever. In  één van de bochten in deze nieuwe wijk nemen 
(vracht)wagens hun bocht vaak veel te ruim. Hierdoor laten deze telkens weer een spoor van modder 
achter, visueel niet bepaald aantrekkelijk. Wij pleiten hier dan ook voor het plaatsen van blokjes of 
paaltjes om dit te vermijden.  
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b. De bewoners van deze wijk was ooit beloofd (door de projectontwikkelaar) dat er aan deze bocht 
een grasveldje met zithoekje zou komen. Nu is het een lege grasvlakte die af en toe snel en slordig 
wordt onderhouden. We vragen dan ook dat er op deze plaats werk kan gemaakt worden van een 
mooie zithoekje met wat groene elementen, en wie weet wat spelelementen. Zou mooi zijn voor 
deze nieuwe buurt. 
 
ANTWOORD: 
Schepen Annick DeKeyser legt uit 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. 
 
Agendapunten aangebracht door de Groen-fractie 
12. Stand van zaken project SWAL Sijsjeslaan 
VRAAG: Wat zijn de plannen voor het perceel aan de Sijsjeslaan? Wat is de stand van zaken mbt 
aankoop? Hoe ziet de timing eruit voor de bouw van de sociale woningen aan de Weerstandstraat? 
 
Toelichting 
In de aanpassing van de meerjarenbegroting staat de aankoop van een perceel aan de Sijsjeslaan 
vermeld, dit voor een aanzienlijk bedrag. Dit is het perceel waar in eerste instantie sociale 
woningbouw werd voorzien door SWAL. Er werd gestreefd naar een verplaatsing van deze woningen 
naar Weerstandstraat, rekening houdend met het advies van de omgevingsanalyse om de historische 
bossen in Schiplaken te versterken en corridors te vormen met andere groene gebieden. 
 
ANTWOORD: 
Schepen Hans De Locht bevestigt 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 
VRAAG: Er zijn de voorbije maanden heel vaak berichten geweest over loslopende honden in onze 
gemeente, recent werd er ook nog iemand gebeten tijdens het joggen. Is er een zicht op een 
eventuele toename van het aantal gemelde gevallen? Wat doet de gemeente als er een loslopende 
hond  gemeld en vervolgens gevonden wordt? Volgt er dan een GAS-boete voor de eigenaar of is het 
een idee om hier een sensibilisering rond op te zetten?  
 
ANTWOORD:  
De burgemeester Karin derua licht toe 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 
VRAAG:  
Wat is de bevoegdheid van de gemeente inzake jacht op openbaar terrein? We brachten dit al eerder 
ter sprake, maar is het eventueel mogelijk om in gebieden waar gejaagd wordt, ook een vorm van 
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waarschuwing te voorzien? Nietsvermoedende wandelaars zijn zich vaak niet bewust dat er jagers 
aanwezig zijn en worden dan plots opgeschrikt door schoten?  Dit lijkt ons een op te volgen situatie, 
zeker gezien de drukker bezochte bossen/natuurgebieden?  
 
ANTWOORD: 
Burgemeester Karin Derua licht 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 
VRAAG: We vragen de gemeente om in de dorpskern van Boortmeerbeek in de buurt van het 
gemeentehuis, en op termijn in de kern van Schiplaken en Hever een regenboogzebrapad aan te 
leggen.  Met dit zebrapad kan de gemeente laten zien dat diversiteit een belangrijke waarde is en dat 
iedereen  ongeacht zijn/haar seksuele geaardheid, genderidentitiet welkom is in onze gemeente en 
ook zichzelf kan zijn.  
We hopen dat dit gerealiseerd kan worden voor 17 mei, de internationale dag tegen homofobie en 
transfobie. We liggen dit punt graag voor ter stemming. 
 
De gemeenteraad stemt xx voor en xx tegen om een regenboogzebrapad aan te leggen in de 
dorpskern van Boortmeerbeek. 
 
ANTWOORD: 
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. 
 
Agendapunt aangebracht door de CD&V-fractie 
16. Subsidies voor de parochiezalen gevestigd in Boortmeerbeek voor coronaschade 
VRAAG: 
Voorstel van de CD&V-fractie: 
Overwegende dat onderstaande 3 parochiezalen gelegen zijn in 3190 Boortmeerbeek: 
• Parochiezaal “Gildezaal” – Hanswijkstraat 1, 3190 Boortmeerbeek 
• Parochiezaal “Carpus” – Ravesteinstraat 2, 3191 Hever (Boortmeerbeek) 
• Parochiezaal “Den Bosuil” – Bieststraat 233, 3191 Schiplaken (Boortmeerbeek) 
 
Overwegende dat de corona-crisis de parochiezalen zwaar treft;  
 
Overwegende dat deze middelen niet geoormerkt zijn. De besteding ervan moet dan ook niet 
worden verantwoord en de besturen hoeven er niet specifiek over te rapporteren.;  
 
Overwegende dat de effectieve coronaschade voor elke individuele parochiezaal in Boortmeerbeek 
moeilijk in te schatten is;  
 
BESLUIT: 
art. 1 
Een nominatieve subsidie van 1000€ toe te kennen aan parochiezaal “Gildezaal”. 
Een nominatieve subsidie van 1000€ toe te kennen aan parochiezaal “Carpus”. 
Een nominatieve subsidie van 1000€ toe te kennen aan parochiezaal “Den Bosuil”. 
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ANTWOORD: 
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. Er werd geen stemming over het 
ingediende voorstel gehouden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
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