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Openbare zitting 

 
De voorzitter deelt de gemeenteraad mee dat voormalig gemeenteraadslid en OCMW-raadslid Louis 

Schoeters, vader van gemeenteraadslid Els Schoeters, overleden is en vraagt de gemeenteraad een 

minuut stilte in acht te nemen. 

1. Goedkeuring notulen 

De N-VA-fractie vraagt of er geen vergissing staat op blz. 12 waar Gottendijsdreef tussen haakjes 

staat. Schepen Steven Michiels verduidelijkt dat dit niet het geval is aangezien het over twee 

verschillende dossiers gaat.  Gottendijsdreef was op het ogenblik van de redactie nog geen zekerheid, 

vandaar de haakjes. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt namens de N-VA-fractie of de vermelding van het bedrag 

van 550.000,00 BEF op blz. 15 wel juist is.  Volgens haar informatie moet dat slechts 50.000,00 BEF 

zijn.  Schepen Hans De Locht en schepen Annick DeKeyser tonen daarop het bankuittreksel dat de 



- 119 - 

 

financieel beheerder bezorgde, waarop zij zich baseren. Dit geld is volgens de normale regels geboekt 

en bij de algemene middelen van de gemeente gevoegd. 

De N-VA-fractie zegt bij de vorige gemeenteraadszitting het gemeentebestuur gefeliciteerd te hebben 

voor de aanvulling van de notulen van het college van burgemeester en schepenen op de website en zij 

hoopten daarbij dat deze inspanning zou worden verdergezet.  Zij stellen echter vast dat dit niet zo is 

behalve 2 documenten die enkel het woordje “test” bevatten.  Welke redenen zijn er om weer 

vertraging te hebben? De gemeentesecretaris zegt dat dit probleem niet gekend is en niet de bedoeling 

is en dat dit zal worden rechtgezet aangezien er geen achterstand in notulering is. 

De N-VA-fractie ziet dat op pagina 14, vijfde paragraaf, wordt bevestigd dat de fractie gevraagd heeft 

om de PowerPointpresentaties van de verschillende beleidsplannen ter beschikking te stellen via de e-

raden op de gemeentelijke website.  Dit is niet gebeurd.  Wordt dit nog voorzien of is er een reden om 

dat niet te doen? Schepen Annick DeKeyser werpt op dat zij er een probleem mee heeft deze 

documenten voor wat haar betreft, te verspreiden aangezien ze inhoudelijk haast onmiddellijk kunnen 

wijzigen.  Nadat de N-VA-fractie daarop stelt dat de vraag dan eerder is hoe deze wijzigingen dan aan 

de gemeenteraadsleden kunnen bezorgd worden, zegt schepen Annick DeKeyser dat ze er geen 

fundamenteel probleem mee heeft als dat ook zo zou kunnen gebeuren. Voorzitter Michel Baert sluit 

het debat af met de verwijzing naar de opmaak van het meerjarenplan waarin al deze elementen ook 

aan bod komen. 

De N-VA-fractie merkt op dat op pagina 22 bij punt 18 de subsidie van 1.350,00 EUR voor de oud-

strijders wordt bevestigd volgens het financieel beleidsplan. Toch wordt in het besluit nog 1.450,00 

EUR toegekend.  De voorzitter zegt dat de redactie van het besluit zal worden aangepast. 

De N-VA-fractie verwijst naar de passage in de notulen waar bij de mondelinge vragen genoteerd 

staat dat “het alleszins de taak van het OCMW is” om een oplossing te bieden voor het 

huisvestingsprobleem van de familie die in de pastorij in Hever woont.  Wat is de aangeboden 

oplossing ondertussen? De voorzitter van het OCMW antwoordt dat tot op heden nog geen vraag van 

het gezin op het OCMW toegekomen is.  Het OCMW is bovendien niet direct betrokken aangezien zij 

huren van de vzw SoCial. Als de familie bijvoorbeeld een huis met 8 kamers vraagt, zal het OCMW dat 

niet kunnen geven, maar zal het wel helpen zoeken. 

De N-VA-fractie zegt te begrijpen dat de notulen geen letterlijke weergave zijn van wat gezegd wordt 

op de gemeenteraad, maar zij vindt de notulering rond ontwikkelingssamenwerking toch wat 

verbloemd.  De schepen van ontwikkelingssamenwerking heeft op de vorige gemeenteraad bevestigd 

dat er geen budget voorzien is voor dit beleidspunt.  Dit staat niet zo genotuleerd in de notulen.  Komt 

hiervoor nog een budgetwijziging?  Komt er een raad voor ontwikkelingssamenwerking? Schepen van 

ontwikkelingssamenwerking Remi Serranne antwoordt op beide vragen ja.  

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 maart 2013 goed. 

 

2. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - goedkeuring rekening 2012 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt zoals goedgekeurd 

door de kerkraad op 31 maart 2012; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 
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Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Sint-

Antonius Abt waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 

exploitatiebudget:  

- ontvangsten 31.717,87 EUR 

- uitgaven 47.746,83 EUR 

- saldo -16.031,96 EUR 

- overboekingen  -4.170,00 EUR 

- saldo  -20.201,96 EUR 

- overschot exploitatie 2011 72.524,90 EUR 

- saldo 52.322,94 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 
 

investeringsbudget:  

- ontvangsten 0,00 EUR 

- uitgaven 4.170,00 EUR 

- saldo -4.170,00 EUR 

- overboekingen 4.170,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR. 
 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

3. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - goedkeuring rekening 2012 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever zoals 

goedgekeurd door de kerkraad op 19 maart 2013; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Onze-

Lieve-Vrouw Hever waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden 

ingeschreven: 
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exploitatiebudget:  

 Ontvangsten 5.547,34 EUR 

 uitgaven 17.405,73 EUR 

 saldo -11.858,39 EUR 

 overschot exploitatie 2011 8.277,45 EUR 

 saldo -3.580,94 EUR 

 exploitatietoelage 27.782,06 EUR 

 saldo 24.201,12 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 27.782,06 EUR 
 

 investeringsbudget 2.500,00 EUR 

 ontvangsten 2.500,00 EUR 

 uitgaven 0,00 EUR 

 saldo 3,15 EUR 

 overschot exploitatie 2010 3,15 EUR 

 saldo 0,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

  

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

4. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - goedkeuring rekening 2012 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 

goedgekeurd door de kerkraad op 25 maart 2013; 

 

Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 

 

Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2012 vanwege de kerkfabriek Heilige 

Familie Schiplaken waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden 

ingeschreven: 

 

exploitatiebudget:  

- Ontvangsten 15.084,45 EUR 

- uitgaven 14.438,14 EUR 

- saldo 646,31 EUR 

- overboekingen - 700,00 EUR 

- saldo - 53,69 EUR 
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- overschot exploitatie 2011 5.158,32 EUR 

- exploitatietoelage 12.692,58 EUR 

- saldo 17.797,21 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 12.692,58 EUR 

 

investeringsbudget:  

- ontvangsten 99.300,00 EUR 

- uitgaven 100.000,00 EUR 

- saldo - 700,00 EUR 

- overboekingen 700,00 EUR 

- saldo 0,00 EUR 

- overschot exploitatie 2011 2.000,00 EUR 

- saldo 2.000,00 EUR 

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 

art. 2 Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 

 

art. 3 Deze beslissing voor verder toezicht aan de hogere overheid over te maken. 

 

5. Finilek - mandatering jaarvergadering 26 juni 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van19 maart 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op woensdag 26 juni 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke Algemene Vergadering;  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de jaarvergadering van 26 juni 

2013:  

1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012; 

2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming; 

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012; 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting); 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor; 

6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het decreet op de 

intergemeentelijke samenwerking; 

7. Statutaire benoemingen. 
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art. 2 De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de jaarvergadering 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 Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 

6. Finilek - aanduiding afgevaardigden jaarvergadering 26 juni  2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 19 maart 2013 werd opgeroepen deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op woensdag 26 juni 2013;  

 

Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 

vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 

gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 

herhaald voor elke algemene vergadering;  

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

Volmachtdrager:   schepen Steven Michiels  met 20 ja  

Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix  met 20 ja  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

art. 1 Schepen Steven Michiels aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 

nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013. 

 

art. 2  Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de 

gemeente om deel te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende 

vereniging Finilek, c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel. 

 

7. Desaffectatie voormalige pastorij Sint-Adriaansweg 18 

De N-VA-fractie vraagt wat desaffectatie eigenlijk betekent.  De voorzitter Michel Baert legt uit dat er 

verschillende soorten desaffectatie zijn, verbonden aan de historische omstandigheden en de 

juridische staat.  In essentie is het de vrijgave door het bisdom van de bestemming van het gebouw als 

pastorie. Iets wat het recht van het bisdom is, maar wellicht in onze dossiers geen rol zal spelen.  Op 

de vraag van de N-VA-fractie wat er gebeurt als er geen desaffectatie wordt verleend, zegt de 

voorzitter dat er dan geen verkoop kan volgen. 

 

Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 

mei 2004 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorij gelegen langs de Sint-

Adriaansweg 18, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1
e
 afdeling, sectie A, nummer 294 r4; 

 



- 124 - 

Gelet op het princiepsbesluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 met betrekking tot de verkoop 

door de gemeente van deze woning; 

 

Gelet op artikel 275/1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen dat stelt dat een pastorij pas een nieuwe bestemming 

kan krijgen nadat ze is gedesaffecteerd door de Vlaamse Regering, na advies van de bisschoppelijke 

overheid;  

 

Overwegende dat deze voormalige pastorij tot op heden niet werd gedesaffecteerd; 

 

Overwegende dat een openbare verkoop zonder deze desaffectatie niet mogelijk is; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Aan het bisdom te vragen een advies met betrekking tot de desaffectatie van de voormalige 

pastorij gelegen langs de Sint-Adriaansweg 18, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1
e
 

afdeling, sectie A, nummer 294 r4 te willen uitbrengen. 

 

art. 2 Het dossier over te maken aan het Vicariaat Vlaams-Brabant, ter attentie van Monseigneur 

Lemmens, Varkensstraat 6 te 2800 Mechelen. 

 

8. Desaffectatie voormalige pastorij Stationsstraat 69 

Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 

mei 2004 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorij gelegen langs de Stationsstraat 

69, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1
e
 afdeling, sectie A, nr. 149 e4; 

 

Gelet op het princiepsbesluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 met betrekking tot de verkoop 

door de gemeente van deze woning; 

 

Gelet op artikel 275/1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen dat stelt dat een pastorij pas een nieuwe bestemming 

kan krijgen nadat ze is gedesaffecteerd door de Vlaamse Regering, na advies van de bisschoppelijke 

overheid;  

 

Overwegende dat deze voormalige pastorij tot op heden niet werd gedesaffecteerd; 

 

Overwegende dat een openbare verkoop zonder deze desaffectatie niet mogelijk is; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  
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art. 1 Aan het bisdom te vragen een advies met betrekking tot de desaffectatie van de voormalige 

pastorij gelegen langs de Stationsstraat 69, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1
e
 afdeling, 

sectie A, nr. 149 e4 te willen uitbrengen. 

 

art. 2 Het dossier over te maken aan het Vicariaat Vlaams-Brabant, ter attentie van Monseigneur 

Lemmens, Varkensstraat 6 te 2800 Mechelen. 

 

9. Desaffectatie voormalige pastorij Bieststraat 225 

Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 7 

mei 2004 en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorij gelegen langs de Bieststraat 225, 

kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2
e
 afdeling, sectie C, nr. 129r; 

 

Gelet op het princiepsbesluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 met betrekking tot de verkoop 

door de gemeente van deze woning; 

 

Gelet op artikel 275/1 van het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten van 7 mei 2004 en latere wijzigingen dat stelt dat een pastorij pas een nieuwe bestemming 

kan krijgen nadat ze is gedesaffecteerd door de Vlaamse Regering, na advies van de bisschoppelijke 

overheid;  

 

Overwegende dat deze voormalige pastorij tot op heden niet werd gedesaffecteerd; 

 

Overwegende dat een openbare verkoop zonder deze desaffectatie niet mogelijk is; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Aan het bisdom te vragen een advies met betrekking tot de desaffectatie van de voormalige 

pastorij gelegen langs de Bieststraat 225, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2
e
 afdeling, 

sectie C, nr. 129r te willen uitbrengen. 

 

art. 2 Het dossier over te maken aan het Vicariaat Vlaams-Brabant, ter attentie van Monseigneur 

Lemmens, Varkensstraat 6 te 2800 Mechelen. 

 

10. RUP Eekhoornhof - voorlopige vaststelling 

Na de toelichting door schepen Steven Michiels zegt de CD&V-fractie zich te zullen onthouden in 

afwachting van de resultaten van het openbaar onderzoek. 

De N-VA-fractie stelt dat het plan niet duidelijk is voor de impact in de Zevenbunderweg.  De 

informatie naar de bewoners toe, vooral voor het gedeelte aan de kerk van Schiplaken, was niet 

duidelijk.  Het openbaar onderzoek wordt daarom ook als zeer belangrijk beschouwd en de vraag rijst 

waarom de verbreding van de Zevenbunderweg niet in het RUP werd opgenomen.  Schepen Steven 

Michiels licht toe dat dergelijke detailuitwerkingen niet op het niveau van een RUP worden 

opgenomen. Op de door de N-VA-fractie geuite twijfels rond de realisatie van de sociale kavels, 

verwijst hij naar de wetgeving en het gemeentelijk reglement dat voorziet in het maximum van 20%. 

Aan de school in Schiplaken dateert het indienen van het project van voor 2december 2009 waardoor 

deze voorwaarde niet kan worden opgelegd. In de Zevenbunder wenst de verkavelaar in de praktijk zo 

weinig mogelijk fysiek onderscheid tussen de sociale en de andere woningen.  Dit alles binnen de door 
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de VMSW opgelegde en gecontroleerde normen.  De gemeente komt daarin niet tussen. Er zijn 

wettelijke garanties voor prijsvorming en toewijzing. Op de website van VMSW kan men alle 

informatie over onder meer prijzen zien en die prijzen zijn afhankelijk van de officiële schatting van de 

ontvanger van de registratie.  Voor de private woningen is de prijs in principe niet openbaar. 

 

Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2012 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 november 2012 met betrekking tot de definitieve 

vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’; 

 

Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 14 maart 2013 

betreffende de niet-goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’; 

 

Overwegende dat volgende redenen aanleiding gaven tot deze niet-goedkeuring: 

 het ruimtelijk uitvoeringsplan Eekhoomhof werd niet volledig aangepast conform de beslissing 

over de adviezen en bezwaren van de gemeenteraad; 

 de aanpassingen aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eekhoornhof die naar aanleiding 

van de beslissing van de gemeenteraad over de adviezen gedaan werden betreffende de 

inrichtingsstudie verder gaan dan vooropgesteld was in de beslissing; 

 bepaalde elementen uit het advies van de deputatie en de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar werden op onvoldoende wijze behandeld door de GECORO en de gemeenteraad; 

 de aanpassingen aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eekhoomhof die naar aanleiding 

van de beslissing van de gemeenteraad over de bezwaren werden gedaan, gaan in tegen de initiële 

doelstelling van het plan die door de provincie en het Vlaams Gewest werd ondersteund. 

 

Overwegende dat aan de hierboven geformuleerde opmerkingen werd tegemoet gekomen; 

 

Overwegende dat het dossier bestaat uit een toelichtingsnota, een bundel stedenbouwkundige 

voorschriften, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een plan van de bestaande juridische 

toestand en een grafisch plan; 

 

Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 16 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk 

Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker).  

 4 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Kristel 

Andries).  

 

art. 1 Het aangepaste gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’ voorlopig vast te 

stellen. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepen wordt belast de procedure te voeren zoals bepaald 

in artikel 2.2.14. §2 tot §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
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11. Goedkeuring tracéwijziging 2013/00001- Stationsstraat 110 

Gelet op de verkavelingsaanvraag van 3 januari 2013 ingediend door GEENS François, Schrieksebaan 

284 te 3140 Keerbergen (namens FRANCKX Simon) voor de percelen gelegen aan Stationsstraat 110, 

kadastraal bekend Boortmeerbeek 2de  afdeling sectie A nrs. 83G2 en 83H2; 

 

Gelet op het verkavelingsvoorstel voor het afsplitsen van een bouwkavel voor halfopen bebouwing; 

 

Gelet op het voorstel van de aanvrager om plaatselijk een strook grond met een oppervlakte van 10 ca, 

kosteloos aan de gemeente af te staan; 

 

Overwegende dat deze strook uitvoering geeft aan het rooilijnplan goedgekeurd bij besluit van de 

Regent van 10 juli 1950; 

 

Overwegende dat de aanvraag volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 7 april 1977, 

gelegen is in woongebied; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen; 

 

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek, gehouden van 30 januari 2013 tot 28 februari 2013, 

geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  

 

De plaatselijke wegverbreding van de Stationsstraat, zoals voorgesteld op het verkavelingsontwerp, 

goed te keuren. 

 

12. Kosteloze verwerving strook grond Stationsstraat - verkaveling 2012/00003 

Gelet op de verkavelingsvergunning met referte VK2012/00003 afgeleverd door het college van 

burgemeester en schepenen op 1 oktober 2012 aan François  GEENS uit Keerbergen, voor het 

verdelen van het goed gelegen Stationsstraat 56 in 6 loten voor halfopen woningbouw; 

 

Overwegende dat voor de realisatie van de bestaande rooilijn van de Stationsstraat, goedgekeurd bij 

ministerieel besluit van 10 juli 1950, een grondafstand werd voorgesteld op het verkavelingsontwerp; 

 

Gelet op het voorstel tot gratis grondafstand aan de gemeente voor een deel van het perceel kadastraal 

gekend Boortmeerbeek 2de afdeling sectie A nr. 147B2; 

 

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter François GEENS te Keerbergen, waaruit blijkt 

dat de oppervlakte van de af te stane strook grond 2a 64ca bedraagt; 

 

Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 

gemeente; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand voorgelegd door Chris Van Edom, notaris te 

Boortmeerbeek (Hever); 

 

Gelet op Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 

 

Na erover beraadslaagd te hebben; 
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BESLUIT  

 

art. 1 De strook grond, met een oppervlakte van 2a 64ca, zoals afgebeeld op het opmetingsplan 

opgemaakt door landmeter François GEENS kosteloos over te nemen en in te lijven in de 

openbare wegenis van de Stationsstraat. 

 

art. 2 De heren Baert Michel Edmond Leocadia - Burgemeester en Smits Johan Petrus Robert - 

gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondafstand te ondertekenen in 

naam van de gemeente Boortmeerbeek. 

 

13. Goedkeuring verwerving van een strook grond - Stationsstraat 90 

Overwegende dat de huidige paal van de openbare verlichting ter hoogte van woning Stationsstraat nr. 

90 in het nieuwe fietspad staat; 

 

Overwegende dat deze paal niet naar de rooilijn kan verplaatst worden door de aanwezigheid van 

riolering; 

 

Overwegende dat de inplanting van deze palen op openbaar domein moeten gebeuren; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2009 houdende 

goedkeuring van de verwerving van een strookje grond gelegen aan de Stationsstraat nr. 90; 

 

Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 

gemeente; 

 

Gelet op het bodemattest van 26 oktober 2012; 

 

Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom van 29 oktober 2012; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 

 

Gelet op de ereloonnota van 4 maart 2013 opgemaakt door notaris Chris Van Edom voor de som van 

836,31 EUR; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De 

Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het strookje grond ter hoogte van de Stationsstraat nr. 90 te verwerven van het echtpaar 

Leenaerts – Neyens Gerard en in te lijven in de openbare wegenis van de Stationsstraat. 

 

art. 2 De ereloonnota van notaris Chris Van Edom ten bedrage van 836,31 EUR te aanvaarden. 

 

art. 3 De heren Baert Michel Edmond Leocadia - burgemeester en Smits Johan Petrus Robert - 

gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondafstand te ondertekenen in 

naam van de gemeente Boortmeerbeek. 
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14. Gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 71 - Boortmeerbeek 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt de dossiers te hebben ingezien en geen spoor gevonden te 

hebben van een aansluiting op het domein van Waterwegen en Zeekanaal.  Nochtans was opgelegd dat 

er contacten moesten gelegd worden door de eigenaar. 

De voorzitter Michel Baert geeft aan dat het hier een verlegging van een voetweg betreft.  Er moet dus 

eerst verlegd worden vooraleer contact gelegd kan worden en het gemeentebestuur weet niet wanneer 

dat contact er zal zijn.  Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt te zullen nagaan of dit ooit zal 

gebeuren. 

 

Gelet op het verzoek van 10 augustus 2012 van de vennootschap Verhaeren Beton en Asfalt, 

Leuvensesteenweg 300 te 3190 Boortmeerbeek en de vennootschap Cobema, Salvialaan 3 te 3191 

Hever tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 71 van de atlas der buurtwegen van 

Boortmeerbeek; 

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 juli 2012 houdende 

principiële aanvaarding voor het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 71; 

 

Gelet op de hierbijgevoegde uittreksels uit de atlas der buurtwegen van Boortmeerbeek, waarop de 

huidige ligging in het geel werd aangeduid; 

 

Gelet op het te verplaatsen gedeelte en de oppervlakte zoals vermeld op de plannen; 

 

Gelet op het getuigschrift van bekendmaking, alsmede op het proces-verbaal van sluiten van het 

onderzoek van commodo et incommodo van 3 december 2012; 

 

Overwegende dat geen opmerkingen werden neergelegd; 

 

Gelet op de artikel 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd door de wetten 

van 20 mei 1863, 19 maart 1866 en 9 augustus 1948; 

 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door het landmetersbureel Cuyt uit Haacht waardoor de 

meerwaarde geschat werd op 12.036,00 EUR; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, 

Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 

Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 1 onthouding (Nieke Deleebeeck-Baudet).  

 

art. 1 Voor te stellen aan de bestendige deputatie voetweg nr. 71 van de atlas der buurtwegen van 

Boortmeerbeek gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op bijgaand plan. 

 

art. 2 Afschrift van dit besluit zal, samen met de plannen en de overige stukken, overgemaakt 

worden aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant voor beslissing. 

 

15. Kennisname verslag seniorenraad 22 januari 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 22 januari 2013. 

 

16. Kennisname verslag milieuadviesraad 27 februari 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 27 februari 2013. 
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17. Vraag over de herlocalisatie van de vrije basisschool Hever. 

De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van de CD&V-fractie met betrekking tot de herlocalisatie 

van de Vrije Basisschool in Hever en besluit dat een onderzoek naar eventuele alternatieve locaties 

moet worden uitgevoerd indien de piste die momenteel wordt onderzocht, namelijk deze van het oude 

rusthuis, niet haalbaar zou blijken te zijn. 

 

 

 

 

 

Mondelinge Vragen 

 

Raadslid Karel Sterckx vraagt namens N-VA-fractie aan de schepen van verkeer waarom over de, 

overigens toegejuichte beslissing de voorrangsregeling in te voeren voor de Audenhovenlaan, geen 

informatie voorafgaand aan de bevolking werd gegeven. Nochtans was dit een manifeste belofte in de 

kiescampagne voor de partij van de schepen. Nu zijn velen geschrokken van de plotse verandering.  

Schepen remi Serranne antwoordt dat dit nog een beslissing is van het vorige bestuur en dat hij 

gevraagd heeft borden te plaatsen bij de borden om de verandering in het voetlicht te plaatsen.  

Raadslid Karel Sterckx zegt dat er nog andere vormen van communicatie bestaan die nuttig 

aangewend hadden kunnen worden.  

De voorzitter antwoordt dat het mobiliteitsplan bij deze beslissing werd gevolgd en dat al 2 jaar 

geleden deze besluiten genomen werden.  De bestelling van de borden heeft echter lang op zich laten 

wachten. Na de levering wilden de werklieden uiteraard zo snel als mogelijk tot plaatsing overgaan. 

 

Raadslid Anne Cleiren vraagt namens de CD&V-fractie waarom er vanuit de gemeente geen 

communicatie komt over de nakende werken op de Molenheidebaan.   

De voorzitter verwijst naar aankondigingsborden die het raadslid echter op haar dagelijkse tochten niet 

ziet staan.  Volgens schepen Annick DeKeyser staan die borden er al een drietal weken.  Er werd wel 

gezorgd voor eigen bijkomende signalisatie zodat duidelijk is dat de handelaars bereikbaar blijven. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt namens N-VA-fractie waarom de al in een vorige 

gemeenteraad gemelde vuilnishoop in de Vosweg nog niet werd opgeruimd ondanks dat de politie 

ervan op de hoogte is. 

De voorzitter Michel Baert zegt zich te zullen informeren, maar eigendomstoestanden kunnen een rol 

spelen, hoewel het uiteraard verboden is op de oever van de Molenbeek te storten. 

 

Raadslid Karel Sterckx vraagt namens N-VA-fractie aan de schepen van lokale economie de stand van 

zaken over het project van de streekproducten waarbij deelname van handelaars en de bevolking erg 

belangrijk zijn. De fractie steunt de inspanningen om de streekproducten te promoten.  

Schepen van lokale economie Karin Derua zegt dat net vandaag het college van burgemeester en 

schepenen dit punt behandelde.  De pakketten die voor de jubilarissen gekocht worden bestaan al uit 

de Boortmeerbeekse streekproducten. Er zal tevens een budget worden voor vrijgemaakt in het 

meerjarenplan en recent nog werd, op persoonlijke kosten van de leden van het college van 

burgemeester en schepenen, een kleine attentie voor het personeel gekocht bij de lokale handelaars ter 

gelegenheid van secretaressedag. 

 

De N-VA-fractie vraagt waarom volgens haar vaststellingen de gemeente niet ingegaan is op de vraag 

opgenomen te worden in de databank ‘rechtenverkenner’?  Door de bevolking zou dit zeker als een 

dienstverlening worden beschouwd.  Het geeft zicht op lokale, gewestelijke en federale regels en 

tussenkomsten betreffende sociale rechten, informatie voor kwetsbare groepen, subsidies, enz…  de 

deelname is gratis en vergt slechts 1 dag werk voor de administratie.  In geval van wijzigingen moet er 

wel geregeld een update worden gemaakt. 

De voorzitter zegt dat dit zal worden onderzocht. 
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De N-VA-fractie stelt de vraag of het parcours van de, overigens ook gewaardeerde, motorcross die 

opnieuw op 4 en 5 mei 2013 zal worden gehouden, niet op de oude plaats langs het industrieterrein 

kan worden voorzien om de geluids- en reukhinder voor de bestaande woningen te verminderen.  

De voorzitter Michel Baert geeft uitleg bij de wettelijke normen die strikt worden toegepast zodat een 

klasse III-melding kan volstaan voor het initiatief.  Aangezien hij zelf bij de meting aanwezig was, 

weet hij dat dit correct is gebeurd. Een verschuiving van het terrein is niet gebeurd en zou ook in de 

andere richting niet kunnen omdat die eigenaar geen toelating tot betreden geeft. Hij zegt dat een 

motorcross uiteraard lawaai met zich brengt, maar daarover de afgelopen jaren haast geen klachten 

gekregen te hebben. 

 

Tot slot wijst de N-VA-fractie nog op de foute schrijfwijze van de naam van Vlaams minister 

Schauvliege. 

 

 

 

Geheime zitting 
 

G 1. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2012 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 april 2004 betreffende de aanduiding van een 

gemeentelijke sport- en cultuurlaureaat; 

 

Overwegende dat de prestaties uit 2012 in aanmerking worden genomen; 

 

Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 

 

sportlaureaten: 

 

naam discipline prestatie 

Byl Laura ritmische 

gymnastiek 
 Vlaams-Brabant kampioenschap: goud (junioren) 

 Open klassement:  zilver 

De Bie Georges duiven  2 eerste en 2 tweede plaatsen bij de keuring door de 

Belgische Commissie van Keurmeesters 

De Coster 

Wilfried 

atletiek  Vlaams-Brabant kampioenschap 

o Verspringen: goud 

o Hoogspringen: goud 

 Vlaams kampioenschap: 

o Verspringen: brons 

o Hoogspringen: brons 

o Hamerslingeren: brons 

 Belgisch kampioenschap: 

o Hoogspringen: goud 

De Laet Kevin Wielrennen 

(revalidatie) 

 

Deleebeeck 

Joeri 

triatlon  Offroad Duatlon Hofstade : 2e (U23) - 7e (total) 

 MTB race St.-Joris-Weert:7e (totaal)) 

 Offroad Duatlon Knokke: 1e (U23) - 11
e
 (totaal) 

 Offroad triatlon Valkenburg (NL): 1e (U23) - 4
e
 (total) 

 Europees Kampioenschap Crosstriatlon: 10e (U23)   

 Offroad triatlon de la Gileppe: 2e (U23) - 10e (totaal) 

 Sprinttriatlon Maldegem: 1e (U23) - 4
e
 (totaal) 

 Belgisch Kampioenschap Crosstriatlon: 3e (U23)  
 

 Offroad Duatlon Maastricht (NL): 1
e
 (U23) – 4

e
 (totaal)
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Faes Lieve judo  Meeuwen-Gruitrode 

o ne waza tornooi: zilver  

o reguliere competitie: zilver 

 Liedekerke: 

o ne waza tornooi: zilver  

o katatornooi: zilver 

 Beker der Topjudoka: zilver 

 Tornooi van de Fruitstreek (Sint-Truiden): zilver 

 Beker der Kempen (Herentals): goud 

 Bekers van Deinze: goud 

 Beauvechain: zilver 

 Prijs der Noorderkempen (Brecht): goud 

 Open van Pajot (Lennik) 

o goud (categorie -52 kg) 

o brons (categorie -57 kg) 

Fairchild Alea gewichtheffen Masters 

 Belgisch Kampioen (45-49 jarigen, -69 kg klasse) 

 zilver op het Europees kampioenschap in Azerbijan  

 zilver op het wereldkampioenschap in Oekraïne 

Janssens Jens skeeleren  Vlaams-Brabant kampioenschap (indoor): 8
ste

 plaats 

 Vlaams-Brabant kampioenschap (piste): zilver 

 Vlaams-Brabant kampioenschap (weg): zilver 

 Vlaams kampioenschap (indoor): brons 

 Belgisch kampioenschap (piste) 

o 1000 meter: 4
de

 plaats 

o 1500 meter: brons 

 Belgisch kampioenschap (weg): 

o 500 meter: brons 

o 1000 meter: brons 

 Mooie ereplaatsen op verschillende wedstrijden 

Lamarque 

André 

biljarten Winnaar bekertornooi Dageraad 

Sanders Lotte ritmische 

gymnastiek 
 Kampioenschap Vlaams-Brabant: zilver (miniemen) 

Slaets Meaghan dans  Finale Junior Eurosong Mai-Li 

 Halve Finale ‘Belgium got talent’ 

 Selectie ‘So you think you can dance’ (Nederland) 

Van Asbroeck biljarten Winnaar clubkampioenschap Dageraad 

Vandesande 

Chiara 

tumbling  Vlaams-Brabants kampioenschap: zilver (C-niveau 

miniemen 1) 

Van de Velde 

Lena 

ritmische 

gymnastiek 
 Vlaams-Brabants kampioenschap: goud (senioren) 

 

Vande Zande 

Jérôme 

judo  Vlaams-Brabants kampioenschap: goud (U15) 

Van Eycken 

Caroline 

raften  Europees kampioenschap 

o Downriver: goud 
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o Spurt: 5
de

 plaats 

o H2H: zilver 

o Slalom: brons 

o Eindafrekening: Europese titel raft 4 

 

cultuurlaureaten: 

 

Daems Joke poëzie Winnaar gedichtenwedstrijd Hogeschool-Universiteit 

Brussel 

Uittebroek Kristof muziek  pseudoniem ‘August Albert’  

 bracht CD ‘Such a fool’ uit 

Van der Veken Mieke poëzie Laureaat Gedichtendag Boortmeerbeek 2012 

Van der Geest Bart en 

Wera Karen 

bloemensierkunst Winnaar Keukenhofkeuring met grootbloemige 

‘Captain Safari’ (zantedeschia) 

Van Fraechem Maria amusement Winnaar kaarttornooi ‘Sans Peur’ (Herent) 

Van Meldert Else schilderen  Lesgeefster Kunstbelevenissen 

 Inspiratiebron Week van de Amateurkunsten 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

art. 1  Caroline Van Eycken als gemeentelijk sportlaureaat en en Bart Van der Geest samen met 

Karen Wera als gemeentelijk cultuurlaureaat 2012 aan te duiden. 

 

art. 2 Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op 22 mei 2013. 

 

art. 3 Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een gepaste huldiging te 

organiseren waarbij de overige kandidaten als genomineerden worden betrokken. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


