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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  23 maart 2015 

 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht
 schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, 
Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel 
Andries, Anne-Marie Van Loock, Marc Usewils raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Willy Cornelis schepen 
 

 
Vanaf punt 2 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 3 verlaat Annick Dekeyser, schepen de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 3 verlaat Remi Serranne, schepen de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 3 verlaat Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Annick Dekeyser, schepen de zitting. 
Vanaf punt 5 vervoegt Remi Serranne, schepen de zitting. 
Vanaf punt 6 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 11 verlaat Els Schoeters, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
 

 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Toelichting digitale verplichtingen hogere overheden 
3. Herneming besluit aanpassing personeelsformatie 
4. Herneming besluit aanpassing organogram 
5. Principe verwerving gronden verbinding buurtweg Schrans-Kruisveldweg en Bredepleinstraat 
6. Principe gedeeltelijke verplaatsing voetweg 37 (Hever) 
7. Realisatie buurtweg 12 - machtiging tot onteigening 
8. Kennisname verslag jeugdraad 17 november 2014 
9. Kennisname verslag milieuadviesraad 17 december 2014 
10. Kennisname verslag seniorenraad 5 februari 2015 
11. Opening verbinding Eyselaarstraat - voetweg 68/91 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 2 maart 2015 goed.  
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2. Toelichting digitale verplichtingen hogere overheden 
De sluipende digitalisering in de diensten kent een Europese grondslag. Naast de standaardisering 
van informatie wordt de uitwisseling van informatie ook meer geo-gerelateerd.  Alles wordt 
verbonden aan of uitgedrukt in coördinaten. De wijze waarop dit gebeurt, wordt geregeld door 
Vlaamse wetgeving en opgevolgd onder meer door het AGIV. Een belangrijk kenmerk van de 
organisatie is dat elke actor in de keten data aanlevert en beheert. Dus niet alleen de gemeenten, 
maar ook bijvoorbeeld nutsbedrijven spelen hierin een rol. Het is mogelijk eigen data te ontwikkelen, 
bij te houden en beschikbaar te stellen. Voor een aantal basisdata wordt de eerste meting en 
inventarisatie door AGICV verzorgd, maar moet de gemeente instaan voor nazicht en correctie. Een 
zware taak is de verschillende formaten op elkaar afgestemd te krijgen aangezien er niet één unieke 
standaard is. Dat de opdracht een grote impact zal hebben is duidelijk bij het voorbeeld dat de 
hulpdiensten kortelings helemaal op het GIS zullen afgestemd worden. De eerste en belangrijkste 
taak bij deze operatie is het CRAB (centraal referentieadressenbestand) uit te zuiveren en actueel te 
houden. Daarvoor heeft de gemeente een opdracht aan Interleuven geformuleerd.  
De gemeenteraad debatteert vervolgens over de mogelijkheden die de gemeente heeft om deze 
opdrachten op te nemen en de belangrijke intermediaire rol die voor de gemeente is weggelegd. Niet 
alleen het geven van opdrachten aan de intergemeentelijke zal een tendens zijn, ook het gegeven dat 
op termijn deze opdracht meer en meer intergemeentelijk zal moeten opgenomen worden. De 
bestuurskracht van gemeenten zal ook op dit domein worden gemeten.  
 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door het diensthoofd grondgebiedzaken over de 
verschillende digitale verplichtingen van de hogere overheden waaraan de gemeente moet voldoen.  
 
3. Herneming besluit aanpassing personeelsformatie 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de aanpassing van de 
personeelsformatie; 
 
Overwegende evenwel dat bij de bespreking hiervan artikel 27 §1, 1° van het Vlaams 
gemeentedecreet niet correct werd toegepast; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dit besluit opnieuw aan de gemeenteraad voor te 
leggen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de vaststelling 
van de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2008 met betrekking tot de vaststelling 
van het organogram; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de personeelsformatie en het organogram aan te passen aan de 
actuele behoeften; 
 
Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° en 103 van het Vlaams gemeentedecreet die bepalen dat de 
gemeenteraad de personeelsformatie en het organogram vaststelt; 
 
Gelet op het artikel 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
het organogram vaststelt; 
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Gelet op het advies van het managementteam van 27 januari 2015; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2015; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 18 februari 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Hans De Locht, Nieke 

Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Alex De 
Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock en Marc 
Usewils. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de aanpassing van de 
personeelsformatie in te trekken. 
 
art. 2 
De personeelsformatie van de gemeente Boortmeerbeek als volgt vast te stellen: 
 

niveau ran
g 

statut. (in VTE) contract. in (VTE) Functie 

DG 1  
1 

  gemeentesecretaris  
financieel beheerder 

A Ax 1 
1 
1 

 ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

 Av 1 
11 
1 
1 

 diensthoofd ruimtelijke ordening 
ingenieur-diensthoofd 
grondgebiedzaken 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

B Bv 1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 

 boekhouder 
sportfunctionaris 
werftoezichter 
data- en dossierbeheerder 
grondgebiedzaken 
milieuambtenaar  
expert burgerzaken 
expert personeelszaken 

C Cv 42 
2 

9,66  administratief medewerker 
werkleider 

D Dv 23 
10 

 
 
1 

administratief assistent 
technisch assistent 
busbegeleider 

E Ev  
 
14 

4,5 
4 
55 

poetsvrouw 
sporthalmedewerker 
arbeider 
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opmerkingen 11 x Av ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Av coördinator 
algemene zaken (statutair) en 1 x Av jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) is 
uitdovend na invulling 1 x Ax ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 
1 x Ax coördinator algemene zaken (statutair) en 1 x Ax jurist-diensthoofd 
burgerzaken (statutair) na bevordering en aanstelling in managementteam 
2 1 x Cv administratief medewerk(statutair) is uitdovend en wordt vervangen door 
1 x Bv expert burgerzaken (statutair) 
3 2 x Dv administratief assistent (statutair) is uitdovend en wordt vervangen door 
2 x Cv administratief medewerker (statutair) na bevordering 
4 1 x Ev arbeider (statutair) is uitdovend na invulling 1 x DV technisch assistent 
(statutair) 
5 1 x Ev arbeider (contractueel) is uitdovend 

 

4. Herneming besluit aanpassing organogram 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de aanpassing van 
het organogram; 
 

Overwegende evenwel dat bij de bespreking hiervan artikel 27 §1, 1° van het Vlaams 
gemeentedecreet niet correct werd toegepast; 
 

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dit besluit opnieuw aan de gemeenteraad voor te 
leggen; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
 

Gelet op het artikel 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
het organogram vaststelt; 
 

Overwegende dat in het organogram eveneens de functies waaraan het lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld, worden aangeduid; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2008 met betrekking tot de vaststelling 
van het organogram; 
 

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2015 dat voorziet in de integratie van de gesco-betrekkingen bij de lokale besturen; 
 

Gelet op het protocol van akkoord van 18 februari 2015 met de representatie vakorganisaties; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
de personeelsformatie; 
 

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

BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Hans De Locht, Nieke 
Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, Alex De 
Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock en Marc 
Usewils. 
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art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de aanpassing van het 
organogram in te trekken. 
 
art. 2 
Het organogram van de gemeentelijke diensten als volgt vast te stellen:  
 

ORGANOGRAM GEMEENTELIJKE DIENSTEN BOORTMEERBEEK 
 

 
 
5. Principe verwerving gronden verbinding buurtweg Schrans-Kruisveldweg en 

Bredepleinstraat 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en bij 
de wet van 19 maart 1866; 
 
Gelet op de omzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 1995; 
 
Gelet op het Provinciaal politiereglement van 25 augustus 2010; 
 
Gelet op het decreet rond landinrichting van 28 maart 2014; 
 
Gelet op het rooilijndecreet van 8 mei 2009; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 4 april 2014 en bijhorende uitvoeringsbesluit 
van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere wetgeving en reglementering inzake buurt- en 
voetwegen; 
 
Gelet op de rondzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2014; 
 
Overwegende het stappenplan opgenomen in de rondzendbrief van 23 oktober 2014 tot wijzing 
voetwegen met bijhorende rooilijnplannen; 
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Overwegende dat er geen veilige fietsverbinding is tussen Schrans en Kruisveldweg om onder andere 
de gemeentelijke school in de Beringstraat te bereiken; 
 
Overwegende dat het huidige verbindingspad zich volledig op privaat domein bevindt; 
 
Overwegende dat het huidige verbindingspad door een ruim publiek gefrequenteerd wordt; 
 
Overwegende dat de publiekrechterlijke erfdienstbaarheid door verjaring niet kan aangetoond 
worden; 
 
Overwegende dat de eigenaar het verbindingspad afgesloten heeft omwille van het valgevaar van 
enkele oude bomen; 
 
Overwegende dat in het ruime kader van het ontwerp voor de wegenis van de Bredepleinstraat,   
horende bij het project ‘Verbindingsriolering Bredepleinstraat - Oudestraat’, het opportuun is de 
openbare wegenis naar hedendaagse behoeften af te stemmen; 
 
Gelet op de aanstelling van landemeterbureel Ludo Cuyt bvba uit Haacht door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2012 overeenkomstig de overheidsopdracht 
met bijzonder bestek 2011-171; 
 
Overwegende dat de plaatsomstandigheden een verlenging van de buurtweg 42, als verbinding 
tussen de buurtwegen 38, 39 en 42 op grondgebied Boortmeerbeek verantwoorden; 
 
Overwegende het voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index 786/2 van 10 maart 2015 
houdende het voorlopig voorstel tot verlenging van het gedeelte van de buurtwegen met nummer 
42, als verbinding tussen de buurtwegen 38, 39 en 42 te Boortmeerbeek, met bijhorend voorstel 
voor de rooilijnen voor de verlengde buurtweg; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, 
Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
 

art. 1 
Tot verlenging van de buurtweg  42 op grondgebied Boortmeerbeek, als verbinding tussen de 
buurtwegen 38,39 en 42, voor de gedeelten tussen de Bredepleinstraat, Kruisveldweg en Schrans, 
over te gaan overeenkomstig het tracé zoals voorgesteld op het voorontwerpplan van landmeter 
Cuyt met index 786/2 van 10 maart 2015. 
 
art. 2 
Over te gaan tot de voorlopige vaststelling van de rooilijnen zoals weergegeven op hetzelfde 
voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index A 786/2 van 10 maart 2015. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen het dossier voor de verlenging van 
buurtweg  42 te Boortmeerbeek, als verbinding tussen de buurtwegen 38,39 en 42, met bijhorende 
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rooilijnen voor te bereiden overeenkomstig het stappenplan van de provincie Vlaams-Brabant zoals 
vermeld in de rondzendbrief van 23 oktober 2014. 
 
art. 4 
Landemeterbureel Ludo Cuyt bvba uit Haacht aan te stellen als landmeterexpert voor de opmaak van 
het schattingsverslag en het proces-verbaal van schatting. 
 
6. Principe gedeeltelijke verplaatsing voetweg 37 (Hever) 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt te hopen dat er verder openbare voetwegen worden 
opengemaakt. Daarom dat zij de opening van de voetweg aan het bedrijf Galoppin, waarvoor reeds 
lang geleden betalingen aan de gemeente gedaan werden, opnieuw onder de aandacht wenst te 
brengen.  Volgens haar volstaat de gestorte waarde immers al lang niet meer. De voorzitter 
antwoordt dat het een oud en complex dossier is dat opnieuw bekeken zal worden. 
 
 
Gelet op de wet van 10 april 1841 over de buurtwegen, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en bij 
de wet van 19 maart 1866; 
 
Gelet op de omzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 1995; 
 
Gelet op het Provinciaal politiereglement van 25 augustus 2010; 
 
Gelet op het decreet rond landinrichting van 28 maart 2014; 
 
Gelet op het rooilijndecreet van 8 mei 2009; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 4 april 2014 en bijhorende uitvoeringsbesluit 
van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere wetgeving en reglementering inzake buurt- en 
voetwegen; 
 
Gelet op de rondzendbrief van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2014; 
 
Overwegende het stappenplan opgenomen in de rondzendbrief van 23 oktober 2014 tot wijzing 
voetwegen met bijhorende rooilijnplannen; 
 
Overwegende de regelmatige vraag vanuit de buurt aan het gemeentebestuur het gedeelte van de 
voetweg 37 te Hever, en dit tussen Ida Vermeulenstraat en N26, open te stellen voor gebruik; 
 
Overwegende dat in het ruime kader van het ontwerp voor de wegenis van de Ida Vermeulenstraat, 
horende bij het project ‘Verbindingsriolering Bieststraat’, het opportuun is de openbare wegenis naar 
hedendaagse behoeften af te stemmen; 
 
Gelet op de aanstelling van landmeterbureel Ludo Cuyt bvba uit Haacht door het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 13 februari 2012 overeenkomstig de overheidsopdracht 
met bijzonder bestek 2011-171; 
 
Overwegende de plaatsbepaling van de voetweg door landmeter Cuyt uit Haacht; 
 
Overwegende dat de plaatsomstandigheden een verlegging verantwoorden; 
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Overwegende het voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index A van 11 maart 2015 houdende 
het voorlopig voorstel tot verlegging van het gedeelte voetweg 37 te Hever met bijhorend voorstel 
voor de rooilijn voor de verlegde voetweg; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, 
Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
 

art. 1 
Tot verlegging van voetweg 37 op grondgebied Hever, voor het gedeelte tussen de Ida 
Vermeulenstraat en de gewestweg N26 over te gaan overeenkomstig het tracé zoals voorgesteld op 
het voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index A van 11 maart 2015. 
 
art. 2 
Over te gaan tot de voorlopige vaststelling van de rooilijn zoals weergegeven op hetzelfde 
voorontwerpplan van landmeter Cuyt met index A van 11 maart 2015. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen het dossier voor de gedeeltelijke 
verlegging van buurtweg 37  te Hever met bijhorende rooilijn voor te bereiden overeenkomstig het 
stappenplan van de provincie Vlaams-Brabant zoals vermeld in de rondzendbrief van 23 oktober 
2014. 
 
art. 4 
Landemeterbureel Ludo Cuyt bvba uit Haacht aan te stellen als landmeterexpert voor de opmaak van 
het schattingsverslag en het proces-verbaal van schatting. 
 
7. Realisatie buurtweg 12 - machtiging tot onteigening 
Nadat raadslid Bert Meulemans gezegd heeft dat het voor hem een nooit eindigend verhaal lijkt, 
benadrukt de voorzitter dat deze beslissing noodzakelijk is om de achterliggende percelen van 
riolering te kunnen voorzien. 
 
Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten 
inzake onteigening ten algemenen nutte;  
 
Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden 
inzake onteigening ten algemenen nutte, gewijzigd bij de wet van 6 april 2000; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, 
de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2011/5. Besluit van de Vlaamse Regering inzake onteigeningen ten 
algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de autonome gemeentebedrijven, 
de autonome provinciebedrijven, de OCMW's, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen; 
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Gelet op het besluit van de ministerieel besluit van 6 maart 2007 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de buurtweg 12 te Hever; 
 
Gelet op de geplande aanleg van riolering en het herstel in oorspronkelijke staat van het wegdek 
voor het gedeelte buurtweg 12 voor de bewoners van deze zijstraat van de Bieststraat. 
 
Overwegende dat vernoemde werken deel uitmaken van het project ‘Verbindingsriolering 
Bieststraat’; 
 
Overwegende dat in het ruime kader van het ontwerp voor de wegenis van de Bieststraat het 
opportuun is de openbare wegenis naar hedendaagse behoeften af te stemmen; 
 
Overwegende dat de bedoelde delen van de betrokken percelen, kadastraal gekend als afdeling 2 
sectie A, perceelnummers 507/E en 499/K niet in der minne door de gemeente konden verworven 
worden; 
 
Overwegende dat de bedoelde delen van de betrokken percelen, kadastraal gekend als afdeling 2, 
sectie A, perceelnummers 499/N, 501/P en 499L wel in der minne door de gemeente kunnen 
verworvven worden; 
 
Overwegende dat door de gemeenteraad in zitting van 8 januari 2007,de vergoeding voor de te 
verwerven percelen reeds werd vastgesteld op een vast bedrag van: 

 
- lot 1: 179 m² voor een totale som van 7.160,00 EUR 
- lot 2: 246 m² voor een totale som van 9.840,00 EUR 
- lot 3: 82 m² voor een totale som van 2.000,00 EUR 
- lot 4: 78 m² voor een totale som van 2.000,00 EUR 
- lot 5: 225 m² voor een totale som van 22.500,00 EUR; 

 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, 
Kristel Andries, Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
 

art. 1 
De procedure voor het onteigenen ten algemenen nutte van de volgenden percelen grond, nodig 
voor de aanleg van riolering en wegeninfrastructuur in buurtweg 12, zoals aangeduid  op het 
tekenkundig plan van landmeter Dekrem uit Haacht, te starten: 

- lot 1 - Maria Van der Auwera - afdeling 2, sectie A, perceelnummer 507/E 
- lot 3 - Coppens-Massant - afdeling 2, sectie A, perceelnummer 499K. 
 

art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de samenstelling van het 
onteigeningsdossier. 
 
art. 3 
Aan de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur te vragen een onteigeningsmachtiging te willen 
verlenen. 
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art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen te voorzien in de inrichting van de 
verworven en te verwerven delen. 
 
8. Kennisname verslag jeugdraad 17 november 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 17 november 2014.  
 
9. Kennisname verslag milieuadviesraad 17 december 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 17 december 2014.  
 
10. Kennisname verslag seniorenraad 5 februari 2015 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 5 februari 2015.  
 
11. Opening verbinding Eyselaarstraat - voetweg 68/91 
De CD&V-fractie legt volgende voorstellen aan de gemeenteraad voor: 
“1. Gelet op alle documenten die ter beschikking liggen bij de gemeentelijke diensten, waarvan u een 
korte samenvatting evenals het standpunt van de CD&V-fractie in bijlage vindt, willen wij het college 
van burgemeester en schepenen vragen om, binnen de vijf werkdagen na de gemeenteraad van 23 
maart 2015, de eigenaar van het terrein, die op dit moment voetweg 68 heeft afgesloten, per 
aangetekend schrijven op te leggen om alle versperringen te verwijderen en de voetweg in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen voor 31 maart 2015. 
2. Gelet op alle documenten die ter beschikking liggen bij de gemeentelijke diensten, waarvan u een 
korte samenvatting evenals het standpunt van de CD&V-fractie in bijlage vindt, willen wij het college 
van burgemeester en schepenen vragen om, in het schrijven vernoemd onder punt 1, de nodige uitleg 
te verschaffen aan de eigenaar hoe hij eventueel het verleggen van de voetweg kan voorleggen aan 
de gemeenteraad. Graag adviseren wij hier ook aan de eigenaar om, alvorens een verlegging aan te 
vragen, in overleg te gaan met de buren om een voor iedereen zo optimaal mogelijk alternatief uit te 
werken. Graag willen wij als CD&V-fractie hiervoor een rol als gesprekspartner vervullen om een voor 
iedereen aanvaardbare oplossing te vinden. 
3. Gelet op alle documenten die ter beschikking liggen bij de gemeentelijke diensten, waarvan u een 
korte samenvatting evenals het standpunt van de CD&V-fractie in bijlage vindt, willen wij het college 
van burgemeester en schepenen vragen om, indien de eigenaar het nalaat om de versperring weg te 
halen voor de onder punt 1 voorgestelde datum (31 maart 2015), in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek een procedure op te starten bij de vrederechter om de versperring via die weg af te 
dwingen. 
Zoals aangegeven tijdens de gemeenteraad van 2 maart 2015 vragen wij de stemming over 
bovenstaande 3 punten.” 
De CD&V-fractie licht haar punt toe en geeft aan dat voor andere voetwegen slechts 10 seconden 
nodig zijn om tot een besluit te komen, terwijl voor dit dossier er veel meer tijd nodig is om nog steeds 
niets te beslissen. Naar alternatieven uitkijken is goed, maar ondertussen moet het college van 
burgemeester en schepenen de eigenaar aanmanen de weg te openen, mag de eigenaar een 
aanvraag tot verlegging indienen en moet de Vrederechter worden ingeschakeld wanneer de 
eigenaar zou weigeren te openen.  
Schepen Steven Michiels licht toe dat de landmeter een mogelijke oplossing heeft uitgewerkt en dat 
een eerste bespreking met de provinciale diensten uitwees dat deze oplossing mogelijk is. Omdat 
lange procedures geen zin hebben, doet hij het voorstel om in overleg met iedereen tot een oplossing 
te komen. 
Raadslid Bert Meulemans verwijst naar de bij het punt aangebrachte documenten.  Daaruit kan 
enerzijds de afpaling afgeleid worden, maar moet anderzijds het meer dan 30-jarig gebruik 
gehanteerd worden. Schepen Steven Michiels werpt op dat er wel geen rooilijn is. 
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De voorzitter zegt dat er een doorbraak werd geforceerd en dat er nu in samenwerking met de 
eigenaar een doorgang kan worden gecreëerd. Deze zou volledig op zijn eigendom komen te liggen. 
Iedereen zou door kunnen waardoor discussie vermeden kan worden. 
Raadslid Steven Van Loock vindt het eigenaardig dat er geen openbare weg zou zijn, maar wel een 
alternatief. Bij een verlegging, wat een mogelijkheid is, zal er wel een meerwaarde ontstaan en moet 
de eigenaar de opmaak van het dossier vragen en bekostigen. Verder is hij voorstander van overleg, 
maar zag dat enkele maanden geleden ook al eens mislukken. Ook de Cd heeft getracht contact 
hierover te zoeken, maar bleef ook zonder resultaat. Volgens het raadslid heeft het gemeentebestuur 
nu wel voldoende en volledige informatie om te kunnen optreden. 
Schepen Steven Michiels meent dat het dossier in een ruimer pakket moet worden bekeken want ook 
de gemeente heeft fouten gemaakt. Het is daarom zinloos schoten voor de boeg te lossen. 
Raadslid Dirk Bernagie deelt mee dat de 3 oorspronkelijke onafhankelijken zich aansluiten bij de 
inbreng van de CD&V-fractie. Voor hem blijft het een vraag waarom andere soortgelijke dossiers zo 
vlot gaan en dit dossier niet. Aangezien er zich nu een oplossing aandient, meent het raadslid dat het 
college van burgemeester en schepenen nu de macht heeft om te handelen en minstens voorlopige 
maatregelen te treffen. Het zou goed zijn wanneer de raadsleden van de acties op de hoogte worden 
gesteld. 
Schepen Annick Dekeyzer zegt dat de verschillende dossiers inderdaad verschillend zijn en dat 
vergelijking niet mogelijk is. Voor de voorzitter is het belangrijkste dat er een oplossing is. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt daarop de stemming, maar raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt 
eerst nog ook de CD&V-fractie bij te treden. 
De voorzitter schorst vervolgens om 21.15 u voor 5 minuten de zitting, om ze te heropenen om 21.20 
u. 
De voorzitter formuleert daarop het voorstel van de Open-VLD-fractie en de sp.a-fractie waarbij het 
principe van de blauwe verplaatsing op het plannetje van de landmeter wordt bevestigd en de huidige 
route geopend zou worden tot de verlegging een feit is. 
Op vraag van de CD&V-fractie schorst de voorzitter om 21.25 u opnieuw de zitting en heropent hij ze 
om 21.35 u. 
Raadslid Steven Van Loock zegt blij te zijn met het eerste voorstel dat eindelijk op tafel ligt. Toch 
resten er nog vragen en kan er daarom niet zomaar op 2 minuten worden beslist. Met de beste wil 
van de wereld kan de fractie het voorstel daarom niet aanvaarden en wenst ze te blijven met het 
voorstel zoals het werd ingediend. 
De voorzitter zegt daarop dat het amendement luidt dat gekozen wordt voor het alternatief in het 
blauw op het plannetje en dat er op het terrein zelf een verplaatsing komt. 
Raadslid Bert Meulemans werpt op dat het amendement op zich goed is, maar dat het plan niet kan 
worden goedgekeurd aangezien de inzagetermijnen niet werden gerespecteerd. 
Vervolgens worden verschillende redacties voorgesteld over het amendement op het besluitvormende 
gedeelte van het door de CD&V-fractie ingediende voorstel. 
Raadslid Bert Meulemans stelt concluderend dat een belangrijke vraag blijft waar de Eyselaarstraat 
eindigt. Nu is er een eerste schets maar een verlegging kan belangrijke impact hebben op de 
belendende percelen.  Erfdienstbaarheden zijn nog onvoldoende onderzocht. Mogelijk wordt met het 
alternatief een nieuw probleem gecreëerd, wat niet de bedoeling kan zijn. Hij zegt mee te voelen met 
de eigenaar aangezien de notaris zegt dat er geen weg is, maar er nu wel één blijkt te zijn. Naar zijn 
inzicht had de notaris beter zijn werk moeten doen. Zo zou er dan al uitsluitsel over een mogelijke 
“fout” van de gemeente geweest zijn. 
Raadslid Steven Van Loock werpt op dat de eigenaar goed de impact van het beslist moet kennen. Het 
afbreken van een gebouw in een zonevreemd gebied is niet vanzelfsprekend. Nu kan het overkomen 
als een te snelle beslissing die kort geleden gezocht werd. Het bouwdossier is voor de eigenaar van 
zeer groot belang.  
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De voorzitter formuleert daarop opnieuw de tekst van het amendement waarbij de gemeente 
principieel akkoord is om de buurtweg te verplaatsen. Raadslid Bert Meulemans merkt op dat 
‘onderzoeken’ iets anders is dan ‘verplaatsen’, maar het is niet de bedoeling van de CD&V-fractie om 
de eigenaar een pad in de korf te plaatsen. Na overleg wordt besloten over de 3 artikels van het 
besluit tegelijk te stemmen en niet over elk artikel afzonderlijk. Nadat raadslid Bert Meulemans nog 
opperde dat er geen referentie naar het getoonde plan in de tekst opgenomen is, wordt het 
amendement unaniem goedgekeurd en in de goed te keuren tekst van het besluit geplaatst.  
Na de stemming herinnert raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zich dat er eigenlijk toch iets anders 
gezegd zou zijn, maar raadslid Bert Meulemans wijst erop dat nu een alternatief moet worden 
uitgewerkt. 
 
Overwegende dat voetweg 68 door de gedeeltelijke afschaffing, van iets voor de Eyselaarstraat tot 
aan de Paepestraat, nu volledig in het verlengde ligt van voetweg 91; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat de verbinding tussen Eyselaarstraat (gemeenteweg 
19) en voetweg 91/68 heden is afgesloten; 
 
Overwegende dat herhaaldelijk op de gemeenteraad vragen werden gesteld en er gedebatteerd 
werd over de noodzaak tot opening van deze publiek toegankelijke weg; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen bij monde van de burgemeester het 
openbaar nut van de verbinding tussen Eyselaarstraat en voetweg 91/68 bevestigde; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen een raadsman heeft aangesteld om 
zich te laten vertegenwoordigen in de verzoeningsprocedure voor de Vrederechter te Haacht; 
 
Overwegende dat het wel degelijk om een voetweg uit de officiële Atlas der Buurt- en Voetwegen 
gaat; 
 
Overwegende dat uit het uittreksel uit de Atlas blijkt dat er een kosteloze afstand van vruchtgebruik 
aan het openbaar domein gebeurde om zo de Eyselaerstraat in een rechte lijn met voetweg 91/68 te 
verbinden en dat dit document is ondertekend door de Bestendige Deputatie en recent duidelijk 
werd bevestigd door de provincie; 
 
Overwegende dat de weg destijds werd afgepaald; 
 
Overwegende dat reeds in de jaren ’60 van vorige eeuw melding werd gemaakt van deze voetweg en 
dat deze dus al meer dan dertig jaar openbaar is, waardoor de verjaringstermijn om deze terug af te 
sluiten reeds lang is verlopen; 
 
Overwegende dat de buurtbewoners via een petitie het gemeentebestuur in kennis hebben gesteld 
van het afsluiten van de verbinding tussen Eyselaarstraat en voetweg 91/68; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat ondanks herhaalde interpellaties het college van 
burgemeester en schepenen tot op heden geen initiatief nam om tot opening over te gaan; 
 
Overwegende dat het waken over de openbare wegenis essentieel is omdat zo iedereen zijn 
democratisch recht tot vrij bewegen op de openbare weg kan uitoefenen en dat het een wettelijke 
plicht is voor de gemeente om hierop toe te zien;  
 
Gelet op op het dossier dat rond de kwestie werd samengesteld; 
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Gelet op de nota ‘informatie wegen – van 18 februari 2015 die publiek raadpleegbaar is op de 
website van de Vlaamse overheid www.binnenland.vlaanderen.be; 
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en later wijzigingen; 
 

Gelet op het rooilijnendecreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor 
de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

Dekeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Maurice Vanmeerbeeck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Francine De Becker, Kristel Andries, 
Anne-Marie Van Loock en Marc Usewils. 
 

art. 1 
Het college van burgemeester en schepenen, en zo deze binnen de week in gebreke zou blijven, de 
voorzitter van de gemeenteraad op te dragen namens de gemeenteraad de eigenaar die de 
verbinding tussen de Eyselaarstraat en de voetweg 91/68 afsluit, per aangetekend schrijven aan te 
manen om uiterlijk op 31 maart 2015 de doorgang vrij te maken. 
 
art. 2 
Zo op 31 maart 2015 geen gevolg wordt gegeven aan de opening het college van burgemeester en 
schepenen op te dragen een eis tot opening namens de gemeente in te leiden bij de Vrederechter te 
Haacht. 
 
art. 3 
De gemeenteraad is principieel akkoord om de buurtweg te verplaatsen. 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Bert Meulemans verwijst naar de afgelasting van de viering van Transport XX omwille van de 
terreurdreiging. Het raadslid meent dat er niet mag worden toegegeven aan deze terreurdreiging, 
maar begrijpt wel de beslissing.  Er zou echter wat meer mogen gebeuren dan het uithangen van de 
foto’s.  Hij roept op tot informeel overleg tussen de fracties om toch iets te doen.  Een gezamenlijke 
symbolische actie moet een teken van verdraagzaamheid zijn. 
 
De burgemeester Michel Baert zegt zelf meer dan 300% achter de viering te staan. Zijn 
burgemeestersbesluit was tegen het hart genomen, maar noodzakelijk in functie van de dreiging en 
de beschikbare middelen.  Vooraleer te beslissen was er overleg met alle partners. Er zijn verder 
inderdaad plannen om toch iets te doen, maar een viering kan het niet worden.  Er werd al aan alle 
genodigden gemeld dat er wel individueel hulde kan worden gebracht.  Vanuit Breendonk zal samen 
met de gemeente iets neergelegd worden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 

 
Michel Baert 

 
 


