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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  25 april 2016 

 

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

 
Vanaf punt 5 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 9 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting 
Vanaf punt 10 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 13 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
3. Aanvulling gemeenteraadsbesluit verkoop Sint-Adriaanweg 18 
4. Aankoop ondergrondse parkeerplaatsen mouterijsite 
5. Aankoop grond Brouwersstraat 
6. Kosteloze grondafstand - VKwijz 114.FL.55.b - Eveline Van Puyvelde - Goorweg 
7. Kosteloze grondafstand VK2015/00017 – Feyaerts Benny - Laarstraat 
8. Intrekken gemeenteraadsbesluit samenstelling GECORO en oproep kandidaten 
9. PRUP omgeving Haacht-Station - advies gemeente 
10. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - jaarrekening 2015 
11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2015 
12. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2015 
13. Aanduiden vertegenwoordiger gemeente Spitsregio Leuven 
14. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 29 april 2016 
15. Interleuven - mandatering algemene vergadering 25 mei 2016 
16. Interleuven - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 25 mei 2016 
17. Finilek - mandatering algemene vergadering 17 juni 2016 
18. Finilek - aanduiden afgevaardigden Jaarvergadering 17 juni 2016 
19. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 21 juni 2016 
20. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 21 juni 2016 
21. Kennisname verslag milieuadviesraad 6 januari 2016 
 
Besloten zitting 
22. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2015 en vrijwilliger van het jaar 2015 
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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de zitting van 21 maart 2016 goed.  
 
2. Kennisname toezichtsbesluiten 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
• Goedkeuring door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 31 maart 2016 van de 

jaarrekening 2014, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 september 2015. 
 
3. Aanvulling gemeenteraadsbesluit verkoop Sint-Adriaanweg 18 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de woning, gelegen aan de Sint-Adriaanweg 18; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de verkoop van de 
woning aan de Sint-Adriaanweg 18 aan het OCMW van Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat op basis van de gegevens van de notaris het noodzakelijk is de kadastrale gegevens 
van het te verkopen goed aan te vullen; 
 
Overwegende dat de juiste kadastrale gegeven van het te verkopen goed als volgt zijn: 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, 294/R/4/P0000 en nr. 294/K/6/P0000; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de vaststelling van de 
lastvoorwaarden voor de verkoop van de woning aan de Sint-Adriaanweg 18 in te trekken. 
 
art. 2 
In te stemmen met de verkoop van deze woning, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, 
sectie A nr. 294/R/4/P0000 en nr. 294/K/6/P0000 met een totale oppervlakte van 8a 37ca, aan het 
door de gemeenteraad goedgekeurde schattingsbedrag, namelijk 265.000,00 EUR. 
 
art. 3  
De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter, en Smits Johan Petrus Robert, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van verkoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
4. Aankoop ondergrondse parkeerplaatsen mouterijsite 
Raadslid Steven Van Loock vraagt wie prijs heeft bepaald. Volgens hem is de prijs hoog te noemen. En 
waartoe zullen de parkings dan wel gebruikt worden? Zijn ze bedoeld voor het publiek? 
De voorzitter Michel Baert licht als burgemeester toe dat dit de eerste fase van aankoop is in het 
kader van de toekomstige noden en geplande ontwikkelingen. Door het plan om ook de huidige 
diensten van het OCMW bij de inkanteling te huisvesten op de site van het huidige gemeentehuis 
zullen er bijzondere parkeerbehoeften zijn, samen met de parkeernoden van de politie. Het is dus niet 
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de bedoeling om deze parkeerplaatsen publiek te gebruiken. In het project is trouwens voorzien om 
een aantal parkeerplaatsen afsluitbaar te maken. Daarmee zal zeker voor de politie het vraagstuk 
van de veiligheid beantwoord kunnen worden.  Het onbeschermd parkeren in openlucht vormt een 
ernstig veiligheidsrisico, zowel voor de officiële voertuigen als deze van de politiemedewerkers. Met 
het voorzien van deze parkeerplaatsen voor de voertuigen van de openbare diensten worden er veel 
parkeerplaatsen  vrijgemaakt in het publieke gedeelte.  Specifiek voor de politie zal het vandalisme 
geen kans meer maken. Dat sluit niet uit dat met de bovengrondse en andere inrichtingsplannen het 
algemeen parkeerprobleem v oor het publiek ook beantwoord zal worden.  
De prijs is daarbij marktconform waarop eveneens een korting van de verkoper werd bedongen. 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de politie over een aantal afgesloten staanplaatsen kan 
beschikken; 
 
Overwegende bovendien dat door de aankoop van ondergrondse staanplaatsen door de gemeente 
de parkeerdruk in het centrum van Boortmeerbeek wordt verlicht; 
 
Gelet op het voorstel van Breevast Development Belgium nv, Jan Van Rijswijcklaan 162 b 11, 2020 
Antwerpen van 11 maart 2016 met betrekking tot de aankoop door de gemeente van 16 
ondergrondse staanplaatsen onder het gebouw W2 op de mouterijsite voor een bedrag van 
320.000,00 EUR (exclusief overdrachtskosten en btw); 
 
Overwegende dat de nodige financiële middelen voor deze aankoop werden opgenomen in het 
meerjarenplan 2015 - 2019; 
 
Gelet op  het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Steven Van Loock, Kristel Andries en Rudi Renders. 
 

art. 1 
In te stemmen met de aankoop van 16 ondergrondse staanplaatsen onder het gebouw W2 op de 
mouterijsite en dit voor een bedrag van 320.000,00 EUR (exclusief overdrachtskosten en btw). 
 
art. 2 
De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter, en Smits Johan Petrus Robert, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Raadslid Anne Cleiren vervoegt de zitting 

5. Aankoop grond Brouwersstraat 
Na de toelichting door de schepen van financiën Hans De Locht over de wijziging door de evolutie in 
het dossier, stelt raadslid Dirk Bernagie het volgende: 
1. De aankoop op zich wordt niet betwist; 
2. De oplossing voor de eigenares is op zich goed en aanvaardbaar; 
3. De prijs is pijnlijk voor het budget en sterk overdreven en de huurprijs van 3.000,00 EUR per jaar is 

onwaarschijnlijk laag. 
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Raadslid Dirk Bernagie stelt zich vragen bij de bekwaamheid van de schatter en vraagt toelichting bij 
de besluitvorming. 
Nadat de raadsleden zich eerst even georiënteerd hebben op de te in beschouwing te nemen prijzen, 
licht schepen Hans De Locht toe dat de prijs bepaald is in een officieel rapport van een landmeter op 
basis van de prijzen in de streek, juist zoals dat hoort te zijn. De 3.000,00 EUR is een 
bewonersvergoeding waarbij de eigenaarsverplichtingen voor de gemeente wegvallen. Het is dus 
geen huur. Dat element is overlegd met de notaris. De voorzitter Michel Baert voegt eraan toe dat de 
grootte van het perceel gekend is en een ruim gebied in de dorpskern betekent; Volgens hem kan men 
daar geen lagere prijs voor berekenen. Bovendien moet men in ogenschouw nemen dat nu de 
volledige grond wordt gekocht en niet een deel van de tuin zoals vorige keer.  Het verschil is dus niet 
alleen te wijten aan de woning op zich.  
Schepen Steven Michiels sluit zich hierbij aan door te vergelijken met de prijs van het grondaandeel in 
de appartementen van de mouterijsite en schepen/OCMW-voorzitter Willy Cornelis brengt aan dat de 
vorige aankoop 17,5 are betrachtte en het nu 0,5 ha betreft. Raadslid Dirk Bernagie toont zich niet 
geheel overtuigd van de prijsverantwoording. 
 
Overwegende dat het perceel grond tussen de Brouwersstraat en de Pastorijstraat, kadastraal 
gekend als gemeente Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A nr. 298 R (deel), grenst aan het domein 
van het gemeentehuis; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de principiële 
goedkeuring van de aankoop van een perceel grond langsheen de Pastorijstraat/Brouwersstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek sectie A nr. 298 R (deel); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2015 waarbij de nodige middelen voor de aankoop van dit perceel, namelijk 370,000 
EUR, werden voorzien; 
 
Overwegende dat uit de onderhandelingen met de eigenaar is gebleken dat de gemeente het 
volledige perceel kan verwerven; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Ludo Cuyt van 18 december 2015 waarbij de waarde 
van het volledige perceel, inclusief de woning, wordt geschat op 830.000,00 EUR, 
 
Overwegende dat de eigenaar onder bepaalde voorwaarden bereid is het volledige perceel inclusief 
de woning, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, nrs. 298 L, 298 P, 298 R 
en298 S, aan deze schattingsprijs aan de gemeente te verkopen; 
 
Overwegende dat deze voorwaarden als volgt kunnen worden omschreven: 

• De eigenaar mag in het huis blijven wonen tot haar overlijden of verhuis of een wijziging van 
haar domicilie. Dit recht kan niet door anderen worden overgedragen. 

• De eigenaar kan tot de aanvang der werken gebruik maken van de tuin tot aanvang der 
werken. Deze werken kunnen in eerste fase de aanleg van een parkingzone achteraan zijn 
en/of in een volgende fase de uitbouw van het administratief centrum. 

• Zolang de eigenaar het pand bewoont, zal een eventuele nieuwbouw nooit korter bij de 
Brouwersstraat komen dan het huidige administratief centrum. 

• De eigenaar betaalt een bezettingsvergoeding van 3.000,00 EUR per jaar, vooraf per jaar te 
betalen. 

• Elke vorm van kosten aan het huis (verbouwing, onroerende voorheffing, kosten 
nutsmaatschappijen,…) zijn ten laste van de eigenaar. 
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Overwegende dat de nodige middelen voor deze aankoop moeten worden voorzien bij de 
eerstvolgende budgetwijziging; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Kristel Andries, Marc Usewils en Rudi Renders. 
3 stemmen tegen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie en Francine De Becker. 
1 onthouding: Marita Palstermans. 
 

art. 1 
Principieel in te stemmen met de aankoop van het volledige perceel grond inclusief de woning, 
gelegen tussen de Brouwersstraat en de Pastorijstraat, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e 
afdeling, sectie A, nrs. 298L, 298P, 298R en298S, aan te kopen aan de schattingsprijs, namelijk 
830.000,00 EUR. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende budgetwijziging hiertoe de nodige financiële middelen te voorzien. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige stappen te zetten om 
de aankoop van dit perceel voor te bereiden. 
 
6. Kosteloze grondafstand - VKwijz 114.FL.55.b - Eveline Van Puyvelde - Goorweg 
Gelet op de verkavelingswijzigingsvergunning met referentie 114.FL.55.b zoals verleend door het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 augustus 2015 aan mevrouw Eveline Van 
Puyvelde; 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van wegverbreding zoals besloten door de gemeenteraad 
in zitting van 29 juni 2015; 
 
Gelet op de verklaring van gratis grondafstand om de gerealiseerde wegverbreding aan het openbaar 
domein toegevoegd te worden zoals ingesloten bij de verkavelingswijzigingsaanvraag van 16 februari 
2015; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 20 december 2014 zoals opgesteld door landmeter-expert Jean-Luc 
Smolders uit Tienen; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie 682E P0000; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken wegverbreding aan de Goorweg kadastraal gekend als afdeling 
2, sectie B en perceelnummers 254G en 255C met een totale oppervlakte van 2 are en 31 centiare; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadstraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
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Gelet op de bodemattesten van 26 fabruari 2016; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Een strook grond met een oppervlakte van 2 are en 31 centiare, afgebeeld als lot A op het 
opmetingsplan  met de referentie van de  prekadastratie (  opgemaakt door landmeter-expert Jean-
Luc Smolders uit Tienen, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
art.3 
Landmeter-expert Jean-Luc Smolders uit Tienen op te dragen een origineel gehandtekend plan te 
bezorgen aan de dienst grondgebiedzaken. 
 
7. Kosteloze grondafstand VK2015/00017 – Feyaerts Benny - Laarstraat 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2015/00017 zoals verleend door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van 22 februari 2016 aan de heer Benny Feyaerts; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 2 april 2016 zoals opgesteld door landmeter-expert Benny Feyaerts 
uit Tremelo; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie MEOW-2016-DD00663216; 
 
Gelet op de ligging van het betrokken perceel aan de Laarstraat, kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie C, perceel 55F (deel); 
 
Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris van 25 april 2016 betreffende de aanduiding van de 
heer Patrick Vissers als waarnemend gemeentesecretaris; 
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden van 5 april 2016; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom van 8 april 2016; 
 
Gelet op het bodemattest van 3 maart 2016; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 
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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, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Een strook grond met een oppervlakte van 1 are en 96 centiare, afgebeeld als lot 4 op het 
opmetingsplan  met de referentie van de  prekadastratie, opgemaakt door landmeter-expert Benny 
Feyaerts uit Tremelo, gratis over te nemen en in te lijven in het openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Patrick Carolina Gustaaf Vissers, 
gemeentesecretaris wd., de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de 
gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
art.3 
Landmeter-expert Benny Feyaerts uit Tremelo op te dragen een origineel gehandtekend plan te 
bezorgen aan de dienst grondgebiedzaken. 
 
8. Intrekken gemeenteraadsbesluit samenstelling GECORO en oproep kandidaten 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2001 betreffende de oprichting van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende de vaststelling van de 
maatschappelijke geledingen die moeten worden opgeroepen om kandidaten in de GECORO af te 
vaardigen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de samenstelling 
van de GECORO; 
 
Overwegende dat de effectieve samenstelling van de GECORO om diverse redenen niet operationeel 
is kunnen worden gemaakt; 
 
Overwegende dat de procedure over het toezicht op de samenstelling van de GECORO ondertussen 
is gewijzigd; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de procedure met betrekking tot de samenstelling van 
de GECORO opnieuw op te starten; 
 
Overwegende dat de bevolking en de maatschappelijke geledingen zullen worden opgeroepen om 
hun kandidatuur voor lidmaatschap aan de GECORO te melden; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
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Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

 
art. 1  
Het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de samenstelling van de 
GECORO in te trekken. 
 
art. 2 
Een oproep tot kandidaat-leden voor de GECORO via de gemeentelijke informatiekanalen te 
verspreiden. 
 

Raadslid Els Schoeters vervoegt de zitting. 
9. PRUP omgeving Haacht-Station - advies gemeente 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ruimtelijke inrichting van het gebied rond het 
station van Haacht wenst te organiseren via het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is met dit plan de ruime omgeving van het station van Haacht te 
optimaliseren als regionaal openbaarvervoersknooppunt; 
 
Overwegende dat een gedeelte van dit gebied in de gemeente Boortmeerbeek ligt; 
 
Overwegende de toelichting op de infoavond die over het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht’ op 12 
april 2016 werd georganiseerd; 
 
Overwegende dat het openbaar onderzoek over dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nog loopt 
tot 19 mei 2016; 
 
Overwegende dat de gemeente zelf een advies/bezwaar bij dit PRUP kan formuleren; 
 
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om minstens de 
bedenkingen van de Brouwerij Haacht als aanpalend bedrijf te ondersteunen; 
 
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, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het volgende advies uit te brengen bij het PRUP ‘Stationsomgeving Haacht':  
 
“De gemeenteraad stelt vast dat na een zeer lange voorbereidingsperiode in het voorliggende 
document een aantal onduidelijkheden en vage omschrijvingen opgenomen zijn die nadelige 
gevolgen kunnen hebben voor het beoogde ruimtegebruik. Een aantal elementen moeten ook 
beschouwd worden op de lange termijn en kunnen ernstige nadelen inhouden. 
* Voorafgaandelijk wordt opgemerkt dat de Brouwerij Haacht op het grondgebied Boortmeerbeek 

is gelegen en niet op Haacht zoals foutief beschreven in het document. 
* Voor de zone met woningbouw die gewijzigd wordt van paars (industriegebied) naar oranje 

(stationsomgeving Haacht) vraagt de gemeenteraad zich af wat de relatie tot het doel van het 
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PRUP kan zijn. Met de ontkleuring als industriegebied wordt een ernstige belemmering 
ingeschreven voor de verdere mogelijke ontwikkelingen van de brouwerij Haacht. Brouwerij 
Haacht die momenteel van de meeste percelen eigenaar is. Het PRUP motiveert onvoldoende 
waarom de wijziging wordt aangebracht en bijdraagt tot de realisatie van de oplossing voor de 
mobiliteitsproblematiek. 

* Het PRUP gaat uit van een rooilijnplan, maar daarover wordt geen sluitend bewijs aangeleverd. 
Het gemeentebestuur is slechts in het bezit van een kopie van een plan ongedateerd opgemaakt 
in 1966 en toegezonden aan het gemeentebestuur in 1978. Een KB is er niet over bekend. Dat is 
van belang om een aantal facetten van de concrete invulling op het terrein te kunnen beoordelen. 

* Het PRUP, dat opgemaakt wordt om een mobiliteitsprobleem op te lossen, wordt aangegrepen 
om zeer ingrijpende beperkingen op te leggen aan het ruimtegebruik op het terrein van de 
brouwerij Haacht. De brouwerij Haacht heeft in het verleden steeds uit eigen beweging en 
volledig met eigen middelen het patrimonium van de brouwerij meer dan een goede huisvader in 
stand gehouden en als erfgoed behandeld. Met het PRUP worden nu regels opgelegd die op 
significante wijze voorbijgaan aan de noden van de brouwerij Haacht als bedrijf. In de zone die 
afgebakend wordt waarin bouwbeperkingen binnen het industrieterrein worden opgelegd, zijn 
bijvoorbeeld nu reeds bouwvergunningsplichtige installaties voor wateroppomping aanwezig. 
Onmisbaar voor een brouwerij moet worden aangenomen. Ook zal het onmogelijk worden om in 
de nabije toekomst een aantal voor de veiligheid in het kader van elektriciteits- en gasgebruik 
noodzakelijke ingrepen uit te voeren. Bovendien wordt door de voorgestelde omschrijving in deze 
centrale en belangrijke zone het wellicht onmogelijk om adequaat op toekomstige ontwikkelingen 
in te spelen. Het PRUP bewijst dan wel lippendienst aan het principe ‘de toekomstige 
ontwikkeling van het bedrijf moet worden gewaarborgd’, maar beschrijft de mogelijkheden 
daartoe contradictorisch, minstens verontrustend.  

* Een aantal gebouwen binnen het bedrijfsterrein liggen in de nieuwe zone en de oude zone. Hoe 
zal het dan nog mogelijk zijn een correcte bouwvergunning te bekomen? 

* Een aantal essentiële vragen rond de toegankelijkheid van het bedrijfsterrein blijven 
onbeantwoord: 
- wat met de eis van de brandweer eertijds om een alternatieve brandtoegang te bekomen liefst 

recht tegenover de kazerne? Die mogelijkheid wordt niet aangebracht? 
- wat met een alternatieve toegang of uitweg naast de laatste woning in de huizenrij? 
- wat met een rechtstreekse toegang en oversteekplaats voor voetgangers van en naar de 

personeelsparking aan de overzijde van de N21? In het kader van het beoogde vlottere verkeer 
zal deze problematiek een antwoord moeten krijgen. Een bescherming van de muur maakt elk 
initiatief onmogelijk. 

* De lijst met niet toegelaten activiteiten lijkt in tegenspraak met wat heden gebeurt of zal moeten 
gebeuren. De motivatie om dit ruimtelijk afwijkend te regelen (in het kader van het doel van het 
PRUP) is onduidelijk aangezien deze materie helder geregeld wordt in de milieuvergunning. 
Milieuvergunning die door het bedrijf rigoureus wordt toegepast en waarop scherpe controle 
bestaat. Door de vaagheid van de beschrijving wordt de bedrijfsvoering onzeker en kan de 
gemeente de juiste interpretatie van één en ander niet aanreiken. Bv: wat is afvalverwerking in 
deze, wat is verwerking van primaire grondstoffen (net een activiteit van een brouwerij…), wat is 
betekenis productie in open lucht,… 

 
CONCLUSIE: De gemeenteraad concludeert uit deze vaststellingen dat het ruimtelijk meer gewenst is 
de situatie te behouden op de huidige invulling dan over te gaan naar wat wordt voorgesteld. Het 
hypothekeren van de economische mogelijkheden van een bedrijf binnen de bestaande 
mogelijkheden in plaats van deze te bevorderen, is voor een overheid volledig onaanvaardbaar in de 
huidige economische context.  
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* Specifiek voor wat het mobiliteitsvraagstuk betreft, ziet de gemeenteraad geen evaluatie van de 
te verwachten problematieken. Een vlottere doorstroming wordt beoogd, maar vanuit de 
brouwerij invoegend vrachtverkeer zal bij de meest waarschijnlijke hypothese van de brugformule 
onvoldoende aanloopstrook hebben. Ook is er geen zicht op de effecten van wachtend indraaiend 
verkeer. En tot slot is er de problematiek van het overstekende voetgangersverkeer waarbij de 
alternatieven (bv. afsluiting Neerstraat?) onvoldoende afgewogen werden. Het aanreiken van 
twee mogelijke oplossingen (die nog lang op zich zullen laten wachten) in één PRUP maakt dat de 
situatie voor de huidige ontwikkelingen in de omgeving uiterst onduidelijk wordt.” 

 
art. 2 
Dit besluit over te maken aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven.  
 

Ingevolge het artikel 51 van het Vlaamse Gemeentedecreet verlaat raadslid Bert Meulemans de 
zitting. 

10. Kerkfabriek Sint Antonius Abt - jaarrekening 2015 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 26 februari 2016; 
 
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 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 26.340,37 
-uitgaven   69.450,11 
-saldo -43.109,74 
-overboekingen           0,00 
-saldo -43.109,74 
-overschot exploitatie 2014 54.486,07 
-exploitatietoelage    4.826,78 
-saldo 16.203,11 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 4.826,78 EUR 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven    0,00 
-saldo 0,00 



- 45 - 

-overboekingen    0,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2014    0,00 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
11. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - jaarrekening 2015 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 2 maart 2016; 
 
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 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 6.541,45 
-uitgaven   14.350,48 
-saldo -7.809,03 
-overboekingen   -8.979,89 
-saldo -16.788,92 
-overschot exploitatie 2014 35.077,64 
-exploitatietoelage    4.061,08 
-saldo 22.349,80 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 4.061,08 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 49.028,00 
-uitgaven   58.011,04 
-saldo -8.983,04 
-overboekingen     8.979,89 
-saldo 3,15 
-overschot exploitatie 2014             3,15 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
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art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
12. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - jaarrekening 2015 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 13 februari 2016; 
 
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 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2015 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 3.497,01 
-uitgaven    35.361,88 
-saldo -31.864,87 
-overboekingen             0,00 

-saldo -31.864,87 
-overschot exploitatie 2014 42.331,47 
-exploitatietoelage    11.311,88 
-saldo 21.778,48 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 11.311,88 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven           0,00 

-saldo 0,00 
-overboekingen           0,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2014    2.000,00 

-saldo 2.000,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
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Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
13. Aanduiden vertegenwoordiger gemeente Spitsregio Leuven 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2016 met betrekking tot de deelname van 
de gemeente aan de Taskforce Spitsregio Leuven; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger moet aanduiden om de gemeente in 
deze taskforce te vertegenwoordigen; 
 
Overwegende dat de werking van de Taskforce Spitsregio Leuven aansluit bij het 
Burgemeestersoverleg zodat het wenselijk is hiervoor de burgemeester aan te duiden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen, met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger: burgmeester Michel Baert met 17 ja en 4 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Burgemeester Michel Baert af te vaardigen als vertegenwoordiger voor de gemeente in de ‘Taskforce 
Spitsregio Leuven’.  
 
art. 2 
De Taskforce Spitsregio Leuven, p/a. ERSV Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven in 
kennis te stellen van dit besluit. 
 
14. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering tevens 

jaarvergadering 29 april 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elekticiteit en/of gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken is bij de fusieoperatie in "Eandis 
Assets" waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 11 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek en Eandis Assets op 29 
april 2016;  
 
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;  
 
Overwegende dat ingevolge voornoemde decreetswijziging en artikel 24 van de statuten het niet 
meer noodzakelijk is om de vertegenwoordigers aan te duiden per algemene vergadering, maar is 
het ook mogelijk om ze aan te duiden voor meerdere algemene vergaderingen, zelfs voor de 
resterende duur van de huidige legislatuur (einde 2018); 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2016 waarbij raadslid Audrey Bogaerts werd 
voorgedragen als volmachtdragen en schepen Remi Serranne als plaatsvervangend volmachtdrager; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad de dagordes voor de vergaderingen van Iverlek enEandis Assets 
heeft gemandateerd tijdens de gemeenteraad van 21 maart 2016; 
 
Overwegende dat zowel Audrey Bogaerts als Remi Serranne aangegeven hebben verhinderd te zijn; 
 
Overwegende de voordracht van burgemeester Michel Baert als volmachtdrager voor de 
eerstvolgende algemene vergadering op 29 april 2016; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: Burgemeester Michel Baert met 19 ja en 2 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Burgemeester Michel Baert aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen 
aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 
29 april 2016.  
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
15. Interleuven - mandatering algemene vergadering 25 mei 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 mei 2016; 
 
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: 21 stemmen 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, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
Interleuven:  
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1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 23 

december 2015 
3. Verslag over de activiteiten 2015 
4. Jaarrekening van 31 december 2015 - verslag van de Commissaris-Revisor 
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten 
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor 
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2016 cfr. art. 14.1. van de statuten 
8. Vervanging leden raad van bestuur: 

• de gemeente Rotselaar draagt de heer Dirk Claes voor als vervanging van de heer Jan 
Vanborren in de raad van bestuur 

• De gemeente Tervuren draagt mevr. Kelly Merckx voor als vervanging van de heer Werner 
Aerts in de raad van bestuur 

• De Provincie Vlaams-Brabant draagt de heer Jo De Clercq voor als vervanging van mevr. 
Marie-Cleire Loozen in de raad van bestuur 

9. Diversen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 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. 
 
16. Interleuven - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 25 mei 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 25 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 mei 2016;  
 
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 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met  21 ja  
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 20 ja en 1 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25 mei 2016. 
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art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op 25 mei 2016. 
 
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 Intergemeentelijke Veneniging Interleuven, 
Brouwersstraat 6, 3000 Leuven. 
 
17. Finilek - mandatering algemene vergadering 17 juni 2016 
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 22 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016; 
 
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: 21 stemmen 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, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van Finilek:  
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015 
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en 

toelichting) 
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 
5. Statutaire benoemingen 
6. Statutaire mededelingen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 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. 
 
18. Finilek - aanduiden afgevaardigden Jaarvergadering 17 juni 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 
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Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van Finilek op 17 juni 2016;  
 
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 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels  met 21 ja  
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met  20 ja en 1 neen 
 
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 algemene vergadering van Finilek op 17 juni 2016. 
 
art. 2   
Raadslid Marie-Ange Henderix aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente 
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 17 juni 2016. 
 
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 p/a 
Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel. 
 
19. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 21 juni 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 21 juni 2016; 
 
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: 21 stemmen 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, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 



- 52 - 

Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGS 
Hofheide:  
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2015 
2. Vaststelling van de jaarrekening van het jaarverslag 2015 
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
4. Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting 
5. Wijziging van de statuten 
6. Werking van het crematorium 
7. Varia 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering 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. 
 
20. IGS Hofheide - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering 21 juni 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging IGS Hofheide; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 17 maart 2016 werd opgeroepen deel 
te nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 21 juni 2016;  
 
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 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Maurice Vanmeerbeeck met 21 ja 
Plaatsvervangend volmachtdrager: schepen Karin Derua   met 18 ja en 3 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Maurice Vanmeerbeeck aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente om deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 21 juni 2016. 
 
art. 2   
Schepen Karin Derua aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel 
te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 21 juni 2016. 
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art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
21. Kennisname verslag milieuadviesraad 6 januari 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 6 januari 2016. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Steven Van Loock merkt op dat de grond aan de sporthal naar verluidt eertijds goedkoop 
door de gemeente werd aangekocht. 
De voorzitter Michel Baert vraagt of het raadslid dan wenst dat de grond goedkoper wordt 
aangeboden alhoewel die beslissing toch eerder werd goedgekeurd. De aankoop is een oud dossier 
waarvoor door de eigenaar via de rechtbank een hogere prijs werd bedongen. Schepen Steven 
Michiels zegt dat de schattingsprijs wordt gerespecteerd en dat dat eertijds dus ook zo moet 
beschouwd worden na de gerechtelijke tussenkomst. Aldus is er alleen sprake van evolutie in 
marktprijs. 
 
Raadslid Dirk Bernagie signaleert dat de gemeenteraadsleden nog steeds maar de beschikking 
hebben over de notulen van het college van burgemeester en schepenen tot eind december. 
De gemeentesecretaris antwoordt dat de notulen zeker al een heel eind verder klaar zijn  en op het 
systeem ter beschikking zouden moeten zijn. De toestand zal worden nagekeken. 
 
Raadslid Anne Cleiren deelt mee dat zij wegens verhuis buiten de gemeente niet meer voldoet aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden en aldus ontslag neemt. Bij het overhandigen van de ontslagbrief aan 
de voorzitter dankt zij iedereen voor de jarenlange goede samenwerking. 
De voorzitter michel Baert dankt op zijn beurt raadslid en voormalig schepen Anne Cleiren voor de 
goede samenwerking in meerderheid en minderheid. 
 
Voorzitter Michel Baert deelt mee dat raadslid Audrey Bogaerts zich als zwanger aangemeld heeft en 
wenst haar proficiat en het allerbeste namens de voltallige gemeenteraad. 
 
De voorzitter sluit de deuren en gaat over tot de besloten zitting. 
 
Besloten zitting 
 
22. Aanduiding sport- en cultuurlaureaten 2015 en vrijwilliger van het jaar 2015 
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 2015 in aanmerking worden genomen; 
 
Overwegende dat na de openbare oproep volgende voordrachten bij het bestuur werden ingediend: 
 

Sport   

Camps Jelle veldrijden • diverse ereplaatsen (junioren)  
• 1e plaats veldrit Nossegem 

(junioren) 

De Coster Wilfried atletiek • 1e plaats hoog + ver master 
Heusden 

• nog enkele 2e en 3e plaatsen 
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Faes Lieve judo • 3de plaats wereldkampioenschap 
Masters te Amsterdam 

• Belgisch kampioen Masters -52kg 
• 1e plaats Brabants 

kampioenschap Lennik -48kg 
• 2de plaats tornooi Meeuwen-

Gruitrode 
• 3de plaats Eurometropole 

Masters Lille 
• 1e plaats ne waza tornooi Saint 

Denis -52kg 

Methot Pierre judo 5e plaats wereldkampioenschap masters 

Ost Kitana judo • 1e plaats provinciaal 
kampioenschap 

• 10de shiaipunt, bijna zwarte 
gordel 

Peeters Jytse ropeskipping 1e plaats op minimasters 

Smets Djason motorcross meerdere fraaie ereplaatsen als startend 
motorcrosser 

Van Wiele Bart fietsen • fietste 450km voor het goede 
doel 

• Colt Bike Ride 

2 Step  • Belgisch kampioen hip-hop met 
meerdere ploegen 

• Wereldkampioen hip-hop in 
Martinque met de Mega Crew, 3e 
plaats met de Mini Crew vijfde 
plaats in de Adult Crew 

   

Cultuur   

Bogaerts Willy auteur boeken 'Amalia, Amalia' en 'Mijn 
koninklijke minnaar' 

D'Hoe Omer auteur postume huldiging  

Maes Sophie auteur boek 'geluk(t)' 

Van den Bergh Jan muzikant  CD 'Het ritme van de maan' 

Van Driessche Svenja violiste benefietconcert muco 

   

Vrijwilligers   

Pauwels Maurits voorzitter KWC Verenigde Sportvrienden 

Popleu Ferdinand voorzitter oud-strijdersbond 

Schits Ward steun aan scouts Hever-Schiplaken 

Van Craen Robert 25 jaar kooklessen voor KWB 

Van  Wassenhove François 40 jaar lid van de Postiljon 

Team 'Kom op tegen kanker' 10 jaar gangmakers van acties in het kader van 'Kom op tegen 
kanker' in de gemeente 

 
Overwegende het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de als vrijwilliger van 
het jaar voorgedragen kandidaten op gelijke wijze te huldigen; 
 
 



- 55 - 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
2 Step als gemeentelijk sportlaureaat en Svenja Van Driessche  als gemeentelijk cultuurlaureaat 2015 
aan te duiden. 
 
art. 2  
Alle genomineerde vrijwilligers op gelijke wijze te huldigen. 
 
art. 3  
Dit besluit geheim te houden tot de huldiging op woensdag 18 mei 2016. 
 
art. 4  
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 
 
 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
 
 
 

Michel Baert 
 

 


