
 

 

 
 

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADSZITTING 
29 maart 2021 

 
Ontwerp 

Bekendmaking reglementen en verordeningen  

 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek vergaderde op 29 maart 2021 vanaf 20 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. Kennisname naamswijziging sp.a in Vooruit 
De sp.a-fractie deelt mee dat voortaan de fractienaam 'Vooruit' zal zijn. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 22 februari 2021 unaniem goed. 
 
3. Besluit burgemeester gemeenteraad 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 19 maart 2021 over de 
digitale wijze van vergaderen voor deze zitting. 
 
4. Vaststelling rooilijn gedeelte Anjerweg 
De gemeenteraad besluit unaniem de rooilijn voor een gedeelte van de Anjerweg 
(OMV2020/00237VK) vast te stellen. 
 
5. Ontwerp van rooilijnplan voor de wijziging van gemeenteweg Sas – voorlopige vaststelling 

rooilijnen 
De gemeenteraad besluit met 17 ja, 3 neen en 2 onthoudingen principieel de huidige gemeenteweg 
Sas te wijzigen en het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen. 
 
6. Ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van gemeenteweg ‘verbinding Schrans-

Kruisveldweg-Vorstweg’ – voorlopige vaststelling rooilijnen 
De gemeenteraad besluit unaniem  principieel een gemeenteweg tussen Schrans, Kruisveldweg en 
Vorstweg in te stellen en daartoe het ontwerp van rooilijnplan voorlopig vast te stellen. 
 
7. Ontwerp van rooilijnplan voor de aanleg van een gemeenteweg ‘Eyselaarpad’ 
Voorafgaand aan het besluit besluit de gemeenteraad één amendement bij het ontwerpbesluit met 
13 ja en 9 neen te aanvaarden en 3 amendementen met 12 neen en 10 ja te verwerpen, waarna de 
gemeenteraad over het geheel met 12 ja en 10 neen besluit principieel akkoord te gaan een 
gemeenteweg, voorlopig genaamd ‘Eyselaarpad’, in te stellen en het ontwerp van rooilijnplan 
daarvan voorlopig vast te stellen. 
 
8. Principiële vaststelling erfdienstbaarheid Eyselaarpad 
Voorafgaand aan het besluit besluit de gemeenteraad 1 amendement met 11 neen, 10 ja en 1 
onthouding en 7 amendementen met 12 neen en 10 ja te verwerpen, waarna de gemeenteraad met 
12 ja en 10 neen besluit de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid  onder de vorm van een 
eeuwigdurende publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang van de nieuwe gemeenteweg 
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‘Eyselaarpad’ in de Eyselaarstraat tussen voormalige buurtweg 91 en voormalige buurtwegen 19 en 
20 te vrijwaren. 
 
9. Voorstel rooilijnplan Schoubroekstraat 
De gemeenteraad besluit met 16 ja en 5 onthoudingen het voorstel over de aanleg, wijziging, 
verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg en de vaststelling van de rooilijn voor een gedeelte 
van de Schoubroekstraat (OMV2020/000189VK) goed te keuren. 
 
10. Project delocalisatie GBS 
De gemeenteraad besluit met 12 ja en 10 onthoudingen principieel de gemeentelijke basisschool van 
de Beringstraat naar de Familielaan, site TV Bastards, te delokaliseren en het college van 
burgemeester en schepenen te machtigen voorbereidingen te treffen om een PPS op te zetten met 
de eigenaars. 
 
11. Overzicht intergemeentelijke samenwerkingen 
De gemeenteraad neemt kennis van het overzicht van de extern verzelfstandigde agentschappen, de 
verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarvan de gemeente deel uitmaakt en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt. 
 
12. Vrijstelling belasting VVB en retributie IBP 
De gemeenteraad keurt unaniem de vrijstelling voor een totaalbedrag van 2.872,24 EUR goed van de  
belasting voor VVB-vergunningen en retributies IBP aan de 7 te Boortmeerbeek vergunde bedrijven 
die een aanslag 2020 ontvingen. 
 
13. Nominatieve subsidies parochiezalen 
De gemeenteraad keurt unaniem volgende nominatieve subsidies ten behoeve van de parochiezalen 
voor het compenseren van verliezen door de coronasituatie ten bedrage van de lopende 
brandverzekeringspremies goed: 

• 844,46  EUR toe te kennen aan parochiezaal “Gildezaal”; 
• 717,79 EUR toe te kennen aan parochiezaal “Carpus”; 
• 842,57 EUR toe te kennen aan parochiezaal “Den Bosuil”. 

 
14. AGB coronatoelage 2021 
De gemeenteraad besluit unaniem voor 2021 een coronatoelage van 66.109,73 EUR ten voordele van 
het AGB Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
15. Kennisname verslag gezondheidsraad 17 november 2020 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de gezondheidsraad van 17 november 2020. 
 
16. Kennisname verslag noord-zuidraad 7 januari 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 7 januari 2021. 
 
17. Kennisname verslag milieuadviesraad 11 januari 2021 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 11 januari 2021. 
 
18. Stand van zaken sociale woningen 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie worden de recente cijfers uit het woonoverleg over het aantal 
sociale huurwoningen gegeven en wordt bevestigd dat er geen inzage kan zijn in wachtlijsten. 
 
19. Begrafenis voor mensen in armoede 
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Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt bevestigd dat na sociaal onderzoek een begrafenis kan 
gebeuren via de door het OCMW na overheidsopdrachtenprocedure aangestelde 
begrafenisondernemer en dat er sedert 2019 7 dossiers geweest zijn. 
 
20. Seniorenfeest 
Op vraag van de Vlaams Belangfractie wordt toegelicht dat de middelen voorzien voor het 
seniorenfeest dat niet kon plaatsvinden, gebruikt zijn voor onvoorziene corona-uitgaven. Momenteel 
wordt nog geen alternatief voorzien aangezien de middelen er niet zijn. 
 
21. Aanwending middelen Blue Deal 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt bevestigd dat de subsidie Blue Deal vanuit de Vlaamse overheid 
aangewend wordt in de aankoopdossiers Audenhovenlaan en molen Servaes waarbij onderscheid 
gemaakt werd in de bebouwde en de onbebouwde percelen. 
 
22. Gebruik gele papiercontainers 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt uitgelegd dat een gratis aflevering op het recyclagepark van 
papier zal kunnen vanaf de installatie van een weegbrug en dat, wanneer de eigen gele bak vol zou 
zijn, er gemakkelijk met een buur afgesproken kan worden aangezien bij de ophaling het gewicht 
geen rol speelt. 
 
23. Staat weg naast oud rusthuis richting Dijle 
Op vraag van de N-VA-fractie wordt bevestigd dat de grondige verbetering van de weg van de 
Hillemaweg/Ravesteinstraat tot de Dijledijk als projectpunt opgenomen is in het 
verkeersleefbaarheidsplan in functie van de komende fietsbruggen over de Dijle en dat voorzien is 
zowel administratief als technisch in een volledige dossiervorming (ontwerper, bouwvergunning, 
rooilijn,...) 
 
24. RUP Ravenstein 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt aangegeven dat de opmaak van het gRUP aanbeland is bij de 
scopingnota en de procedure eventuele vrijstelling van MER-screening. Momenteel is de piste over 
de delokalisatie van de vrije basisschool uit de dorpskern van Hever niet verlaten. 
 
25. Impact stikstofarrest 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt gesteld dat het stikstofarrest voor Boortmeerbeek weinig 
impact zal hebben aangezien er geen intensieve landbouw in de gemeente aanwezig is. 
 
26. Financiële bijdrage aan PPS WZC Ravenstein 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt verwezen naar de PPS-overeenkomst om te zien wat er 
tegenover de bijdrage van het lokaal bestuur staat in de financiering van het WZC De Ravestein. In 
het bijzonder kan aangestipt worden dat hierdoor extra logistiek personeel aan het werk is en dat 
binnen de overeenkomst bepaald is dat inwoners van Boortmeerbeek voorrang krijgen in de 
toegang.  
 
27. Parking WZC Ravenstein 
Op vraag van de GROEN-fractie wordt bevestigd dat de parking op de hoek van de Ravesteinstraat en 
de Hillemaweg en de weg naar de Dijledijk eigendom is van Foyer De Lork met uitzondering van een 
klein stuk bij de inrit dat publiek domein is, maar dat het de bedoeling is om op termijn deze parking 
opnieuw in eigendom van het lokaal bestuur te brengen. 
 
28. Vaststelling trage wegen 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt gezegd dat het uitgangspunt bij de opmaak van het 
tragewegenplan zal blijven uitgaan van de vraag wat we willen en niet van wat er mogelijk is binnen 
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de toestand van de Atlas omdat zo tot een zinvolle veiliger zacht wegennet kan worden gekomen. De 
zin van een bijkomende afzonderlijke gemeenteraadscommissie wordt betwijfeld. 
 
29. Hondenweide 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt toegelicht dat men wel voorstander van de idee van een 
hondenweide is, maar dat nog geen duidelijke lokatie kon worden bepaald. Verschillende 
mogelijkheden worden afgewogen en mogelijk is het beter te voorzien in meerdere kleinere 
hondenweides. 
 
30. Masterplan centrum Boortmeerbeek 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt bevestigd dat het de bedoeling is nog in de loop van het 
voorjaar naar de gemeenteraad te komen met het masterplan Boortmeerbeek. Raadsleden kunnen 
hun vraag tot inzage aan de algemeen directeur stellen.  
 
31. Statiegeldalliantie 
Op vraag van de CD&V-fractie wordt aangegeven dat de voorbije jaren de idee van aansluiting bij de 
statiegeldalliantie al op niveau van het college van burgemeester en schepenen besproken werd en 
er vanuit EcoWerf hierover een bevraging geweest is. Het is het Vlaamse niveau dat moet beslissen, 
maar de nadelen die er zijn ten opzichte van de huidige inzameling en subsidiëring en kosten voor de 
(kleine) handel maken dat er geen animo is om deze piste te bewandelen. 
 
32. Verslagen adviesraden 
Dit punt werd reeds behandeld onder de punten 15, 16 en 17. 
 
33. Parking WZC Ravenstein 
Dit punt werd reeds beantwoord onder punt 27. 
 
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 30 maart 
2021 tot en met 20 april 2021 op het gemeentesecretariaat. Latere consultatie kan op eenvoudige 
aanvraag. 
 

Boortmeerbeek, 1 april 2021 
 

Namens de gemeenteraad 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 

 

 Johan Smits  Steven Michiels 
 

Zonder digitale handtekening (verifieerbare code), heeft dit document geen waarde  
en kunnen er geen rechten uit geput worden. 
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