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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  22 januari 2018 
 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht, 
Willy Cornelis schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 2 verlaat Nieke Deleebeeck-Baudet, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 3 vervoegt Nieke Deleebeeck-Baudet, raadslid opnieuw de zitting. 
Vanaf punt 5 verlaat Annick DeKeyser, schepen de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 6 vervoegt Annick DeKeyser, schepen opnieuw de zitting. 
Vanaf punt 7 vervoegt Francine De Becker, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 8 vervoegt Kristel Andries, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Principe aankoop woning Beringstraat 115 
3. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 5 te Hever (Pachthofstraat) 
4. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 43 te Boortmeerbeek (Schoolstraat) en gedeeltelijke 

wijziging voetweg nr. 87 
5. Goedkeuring tracé der wegen VK2017/00013 - Jan Foqué - Venstraat 
6. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 februari 2018 
7. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 februari 2018 
8. Nieuwjaarswensen fracties 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2017 goed.  
 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet 
de zitting. 

2. Principe aankoop woning Beringstraat 115 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018 waarbij een 
aankoopoptie werd aangeboden om tot aankoop van de woning Beringstraat 115, 3190 
Boortmeerbeek te kunnen overgaan; 
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Overwegende dat de woning de aan de gemeentelijke basisschool naastgelegen percelen betreft 
waardoor een uitbreidingsmogelijkheid voor de infrastructuur van de school ontstaat; 
 
Gelet op het in opdracht van het college van burgemeester en schepenen door landmeter Cuyt 
opgemaakte schattingsverslag; 
 
Overwegende dat er slechts een beperkte tijd was om de aankoopoptie in te dienen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Kennis te nemen van de aankoopoptie over de aankoop van de woning Beringstraat 115 waarvan de 
tekst als volgt luidt: 
 
"AANKOOPOPTIE  ONROEREND  GOED 
Tussen de ondergetekenden: 
JUCHTMANS Anna, geboren 30 mei 1927, “residentie Langerheide” , Langerheide 7 te 3150 Haacht 
en 
LIEKENS Clara, geboren op 31 oktober 1951, echtg. Andre Van Camp, Grootveldweg 13 te 3190 
Boortmeerbeek en LIEKENS Anita, geboren 12 februari 1953, gescheiden, Doelstraat 150b2 te 2590 
Berlaar en LIEKENS Jan, geboren 09 september 1956,echtg. Diana Deleebeeck, Nieuwstraat 12 te 
3150 Wespelaar 
 partij ter ene zijde of optiegever 
 
Gemeentebestuur BOORTMEERBEEK, vertegenwoordigd door het gemeentebestuur, zijnde het 
college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek, handelend volgens 
besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018 waarvoor gemachtigd zijn 
de burgemeester Michel Baert en de gemeentesecretaris Johan Smits 
 partij ter andere zijde of optiehouder 
 
IS OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 
Partij ter ene zijde verklaart bij deze een optie tot aankoop van het hierna beschreven eigendom te 
verlenen aan partij ter andere zijde, die aanneemt, maar zonder verplichting om van de optie gebruik 
te maken. 
 
De voormelde optie wordt verleend en aangenomen op de volgende voorwaarden: 
 
A. voorwaarden van de optie 
1. Duur van de optie: van deze optie kan slechts gebruik worden gemaakt vanaf 9 januari 2018 

tot 31 januari 2018 ,  zodat zij vervalt op 01 februari 2018.  
2. Overdraagbaarheid van de optie: de optie wordt toegekend uit aanmerking van de persoon 

van de partij ter andere zijde. Zij is derhalve niet overdraagbaar en zij gaat evenmin over op de 
erfgenamen of rechtverkrijgenden van de partij ter andere zijde. Maar de erfgenamen en 
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rechtverkrijgenden van de partij ter ene zijde blijven gehouden tot het uitvoeren van de door 
deze aangegane verbintenissen. 

3. Ondeelbaarheid van de optie: de verkoopbelofte vormt één ondeelbaar geheel en van de optie 
zal slechts gebruik kunnen worden gemaakt voor het gehele goed als ondeelbaar geheel; 
uitoefening van de optie voor een gedeelte blijft zonder rechtsgevolg. 

 
B. Voorwaarden voor het uitoefenen van de optie 
De optie zal slechts door de optiehouder kunnen worden uitgeoefend door de schriftelijke 
mededeling van de uitoefening van de optie bij een ter post aangetekende brief die vóór 31 januari 
2018 door de post zal moeten zijn aangeboden ter woonplaats van de partij ter ene zijde. 
 
C. Voorwaarden voor de verkoop 
Ingeval de optie rechtsgeldig is uitgeoefend, zal de verkoopovereenkomst tot stand zijn gekomen 
onder de navolgende voorwaarden: 
 
De VERKOPER verkoopt, onder de gewone waarborgen zowel in feite als naar rechts, voor vrij en 
onbelast van alle bevoorrechte lasten, hypotheken of andere belemmeringen, aan de KOPER die het 
volgende goed aanvaardt: 
 
GEMEENTE: BOORTMEERBEEK, woonhuis met grond, Beringstraat 115 te 3190 Boortmeerbeek; 

Gekadastreerd Boortmeerbeek 1AFD/sectie C nummer 184/00F en 185CP0000 , groot 
± 6 a 09 ca 

 
De KOPER erkent het hier verkochte goed te hebben bezocht en ontslaat de verkoper van de 
verplichting een meer uitvoerige beschrijving van het goed in deze overeenkomst op te nemen. 
 
De VERKOPER bevestigt dat hij: 
de enige eigenaar is en dat hij de vereiste bevoegdheid bezit om over het goed te beschikken en dat 
er geen belastingen op leegstand verschuldigd zijn. 
 
Verkoopsvoorwaarden 
 
1. De verkoop is volmaakt door deze overeenkomst te ondertekenen. De koper zal echter pas de 

eigendom van het goed verkrijgen, bij de ondertekening van de authentieke akte die de 
verkoop vaststelt. Behoudens andersluidende overeenkomst zal hij er vanaf dat ogenblik ook 
het genot van hebben. De koper zal vanaf de ingenottreding de taksen, belastingen en lasten 
die op het goed rusten, te zijnen laste nemen. De koper heeft het recht de woning en de grond 
te betreden vanaf het ondertekenen van de verkoopsovereenkomst voor de opmeting en het 
verrichten van onderzoeksdaden met het oog op het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning. 

 
2. De verkoop omvat noch de roerende goederen, noch de aan de maatschappijen of regies 

toebehorende leidingen of meters welke zich eventueel in het verkochte goed bevinden. De 
hierboven vermelde oppervlakte is niet gewaarborgd en elk verschil in min of meer, zelfs 
indien dit meer dan één twintigste bedraagt, zal als winst of verlies door de koper beschouwd 
worden zonder prijswijziging. Het goed wordt verkocht in zijn huidige staat. De koper erkent 
akkoord te gaan met de toestand van het onroerend goed. 

 
3. De verkoper verklaart dat het goed voldoende verzekerd is tegen brand en daarmee 

samenhangende risico’s. De verkoper zal alle verplichtingen, voortvloeiend uit de 
verzekeringscontracten naleven. Hij kan deze contracten verbreken, na de ondertekening van 



- 4 - 

 

de authentieke akte. De koper kan echter, vanaf heden, nieuwe of bijkomende contracten 
afsluiten. 

 
4. Het onroerende goed wordt overgedragen en aanvaard in zijn huidige staat en toestand met 

alle erfdienstbaarheden die eraan verbonden kunnen zijn, zowel zichtbare als onzichtbare, en 
zonder enig verhaal van de koper jegens de verkoper uit dien hoofde en zonder enige 
waarborg inzake gebeurlijke bouwgebreken, alsook aangaande de bouw-, verbouwings- en 
verkavelingsvoorwaarden uit het verleden en voor de toekomst. Het pand valt onder de 
rooilijnvoorwaarden van gemeente en gewest.  

 De verkoper verklaart dat het goed niet met een erfdienstbaarheid is bezwaard. 
 
5. De verkoper zal de woning volledig ontruimen op zijn kosten en borstelschoon maken, ten 

laatste de dag voor de ondertekening van de authentieke akte. Zo niet zal de koper, hetzij de 
roerende goederen zonder vergoeding behouden, hetzij het recht hebben de roerende 
goederen in het verkochte goed te laten verwijderen op kosten van de verkoper. 

 
6. Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen, 

bezwarende overschrijvingen, kantmeldingen of enig andere schuld. De verkoper verklaart dat 
alle belastingen op leegstand voldaan zijn. De verkoper gelast de instrumenterende notaris in 
voorkomend geval de prijs aan te wenden ter zuivering van het goed. De verkoop wordt 
afgesloten onder opschortende voorwaarde dat er geen hypothecaire inschrijvingen, noch 
bevelen, beslagen of fiscale notificaties bestaan of worden betekend aan de verkoper of aan 
de instrumenterende notaris voor een bedrag hoger dan de verkoopprijs. Indien dit toch het 
geval zou zijn kan de koper de verkoop als niet-bestaande beschouwen indien de 
desbetreffende schuldeisers niet uiterlijk bij de ondertekening van de akte opheffing of 
doorhaling zouden hebben gegeven van hun in- of overschrijving, bevel of notificatie. Deze 
opschortende voorwaarde is bedongen in het belang van de koper, die de enige is die zich er 
op kan beroepen. 

 
7. Bewoning 
 Het verkochte goed is vrij op het ogenblik van ondertekening van de authentieke akte bij de 

notaris. 
 
8. Prijs 
 De verkoop is gedaan en aanvaard voor de totale som van tweehonderdvijfendertigduizend 

euro ( 235.000,00 EUR). De totale som moet voldaan zijn bij het verlijden van de authentieke 
akte voor beide notarissen. 

 
9. Kosten 
 De koper verbindt zich er toe de kosten, taksen en honoraria van de notaris waartoe deze 

verkoop aanleiding geeft, voor zijn rekening te nemen. De kosten voor bodemattest, 
stedenbouwkundige inlichtingen en andere leveringskosten zijn voor rekening van de 
verkoper. 

 
10. Notaris(sen) 
 De partijen hebben het recht elk afzonderlijk hun notaris te kiezen, zonder dat dit aanleiding 

geeft tot bijkomende kosten. Zij belasten volgende notarissen met het opstellen van de 
authentieke akte: 
- voor de verkoper: notaris Van Campenhout, Arnauts en Willems, Tremelobaan 61, 3140 

Keerbergen 
- voor de koper: notaris van Edom en Arnaerts, Hoogstraat 56, 3191 Hever 
De authentieke akte zal ten laatste 3 maanden na het lichten van de optie verleden worden. 
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11. Sancties 
 Indien de authentieke akte, door de schuld van de verkoper, niet op de vastgestelde datum 

ondertekend wordt, zal de koper het recht hebben van de verkoper betaling te eisen van de 
kosten, uitgaven en vergoeding waarvan bij bewijst dat hij ze heeft moeten betalen, 
onverminderd de schadevergoeding die volgens het gemeen recht wegens het geleden nadeel 
verschuldigd is. De verkoper zal tevens een schadevergoeding van 5% op de verkoopprijs 
moeten betalen aan de verkoper. 

 
 Anderzijds; indien de koper de authentieke akte niet op de vastgestelde datum ondertekend 

heeft, of indien de koopprijs op die datum niet bij de notaris gedeponeerd is, zal de verkoper 
van rechtswege het recht hebben om, acht dagen na aanmaning bij ter post aangetekende 
brief of gerechtsdeurwaardersexploot, de verkoop langs gerechtelijke weg te doen uitvoeren. 
In dit laatste geval zal elke niet op de vervaldag vereffende som van rechtswege verhoogd 
worden met een interest van 7% per jaar tot op de datum van de algehele betaling, 
onverminderd alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen. Wanneer zou blijken 
dat de kopers volledig insolvabel zijn, dient het betaalde voorschot als schadevergoeding voor 
de verkoper; met andere woorden de kopers verliezen het recht op dit voorschot. 

 
12. Decreet inzake de bodemsanering en bodembescherming 

1. De verkoper verklaart dat er op het goed bij zijn weten geen risico-inrichting is of was, 
zoals bedoeld in art. 6 van het decreet betreffende de bodemsanering en 
bodembescherming. 

2. De verkoper voegt hierbij de bodemattesten die betrekking hebben op voormeld goed 
en die werden afgeleverd door de OVAM. De inhoud van deze bodemattesten luiden: 
“De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit”. 
Deze  attesten zijn afgeleverd door de OVAM op 07 november 2017 en 08 november 
2017. 

 De koper verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit bodemattest en te 
verzaken aan alle vorderingen tot nietigheid die hij zou kunnen laten gelden op grond 
van artikel 116 §1 van genoemd decreet met betrekking tot onderhavige verkoop. 

3. De verkoper verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van 
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de koper of aan derden, of die 
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot 
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

4. Voor zover voorgaande verklaring door de verkoper te goeder trouw afgelegd werd, 
neemt de koper de risico’s van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als 
de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper 
hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn. 

 
13. Watertoets 
Het genoemde perceel bevindt zich niet in een overstromingsgevoelig gebied, bevindt zich niet in 
een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied. Datum kaartafdruk: 12 december 
2017. 
 
14. BIJZONDERE VOORWAARDEN 
Energieprestatiecertificaat 
Een geldig energieprestatiecertificaat met betrekking tot het goed werd op 14 december 2017  
opgemaakt door Willy STROOBANTS, energiedeskundige te BOORTMEERBEEK, met erkenningscode 
EP12260. De koper verklaart op de hoogte te zijn gesteld van het bestaan en van de inhoud van dit 
certificaat en er een kopie van ontvangen te hebben. 
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Beschermd monument 
De verkopende partij verklaart dat het bij dit verkochte goed niet beschermd is als monument, stads- 
of dorpsgezicht, noch het voorwerp uitmaakt van een voorontwerp of ontwerp van lijst dat tot 
gevolg zou kunnen hebben dat het goed zou kunnen beschermd worden. Zij verklaart dienaangaande 
geen enkele betekening te hebben ontvangen. De verkoper verklaart bovendien dat het goed geen 
deel uitmaakt van een voorlopig of definitief beschermd landschap zoals voorzien in de regionale 
wetgeving ter zake. 
De verkoper verklaart dat bij zijn weten het goed niet is opgenomen in de inventaris van de 
leegstaande en/of verwaarloosde en/of ongeschikte woningen, gebouwen en/of bedrijfsruimtes. 
 
Elektrische installaties 
De verkoper verklaart dat het voorwerp van deze verkoop een wooneenheid is in de zin van art. 
276bis van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981, waarvan de 
elektrische installatie niet het voorwerp is geweest van een volledig controleonderzoek in de zin van 
het reglement voorafgaandelijk de ingebruikname van de installatie. 
Bij proces-verbaal van 19 december 2017 werd door een erkend controleorganisme BTV, vastgesteld 
dat de installatie niet voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement. Na afloop van een 
termijn van 18 maanden vanaf de notariële akte zal vastgesteld moeten worden of de overtredingen 
verdwenen zijn. Dit kan gebeuren door dezelfde deskundige of door een andere deskundige 
aangesteld door de koper. 
De koper is verplicht zijn identiteit en de datum van zijn authentieke aankoopakte mee te delen aan 
het erkend organisme dat de controle heeft uitgevoerd. De koper behoudt evenwel de vrijheid om na 
deze mededeling vrij een ander erkend organisme aan te stellen om de keuring in de toekomst te 
verrichten. 
De koper erkent een exemplaar van het proces-verbaal uit handen van de verkoper ontvangen te 
hebben. 
 
Stookolietank 
De verkoper verklaart dat in het verkochte goed een ondergrondse stookolietank aanwezig is. Het 
conformiteitsattest van de firma Beullens is bijgevoegd. 
 
Stedenbouw 
De verkoper verklaart voor alle door hem opgerichte constructies de nodige bouwtoelatingen, in de 
mate door de wet vereist, te hebben verkregen en geen weet te hebben van enige bouwovertreding 
met betrekking tot de gebouwen die er reeds stonden voor hij eigenaar werd. 
 
De gemeente Boortmeerbeek  beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. 
Een uittreksel uit het plannenregister en de stedenbouwkundige inlichtingen werd aan de gemeente 
Boortmeerbeek aangevraagd op 08 november 2017. 
 
De verkoper verklaart: 
1. dat voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning is afgegeven. 
 Constructies opgericht vóór 29 maart 1962 of vóór de definitieve vaststelling van het 

gewestplan, worden vermoed vergund te zijn. 
2. dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed woongebied is 
3. dat er geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tem 

6.1.43 van de Codex. 
4. dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou 

zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht 
5. dat het goed niet gelegen is in een verkaveling 
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Deze verkoop geschiedt echter onder de opschortende voorwaarde van het bekomen, uiterlijk bij de 
ondertekening van de notariële akte, van een stedenbouwkundig uittreksel en van de overige 
informatie waarvan sprake in art. 5.2.1 van de Codex, waaruit blijkt dat de voorgeschreven eigendom 
niet het voorwerp uitmaakt van andere bouwmisdrijven dan deze hiervoor vermeld, van een 
(ontwerp van) nog niet uitgevoerde onteigenings- of rooilijnplan of van enige stedenbouwkundige 
beschermingsmaatregel (bescherming als monument, landschap, stads- of dorpsgezicht, 
archeologisch patrimonium, beschermd duingebied, …), geen deel uitmaakt van een bos in de zin van 
het bosdecreet, niet gelegen is in parkzone. 
 
Wonen in eigen streek (op datum van 01 april 2012) 
Onderhavige verkoop is niet onderworpen aan de bijzondere overdrachtsprocedure voorzien in het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en in het bijzonder Boek 5 
“Wonen in eigen streek”, aangezien, alhoewel de gemeente Boortmeerbeek een doelgemeente is, 
voorschreven goed niet gelegen is in: 
1) “woonuitbreidingsgebied”, “reservegebied voor woonwijken” of “woonaansnijdingsgebied”, 

waarvoor een algemeen of bijzonder plan van aanleg definitief is aangenomen na de datum 
van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de lijst van de doelgemeenten, 

2) een gebied dat het voorwerp uitmaakt van een planologische afwijking, hervorming of 
vervanging van artikel 8, §2, van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, toegekend of ingevoerd 
bij een vanaf 01 september 2009, zijnde de datum van inwerkingtreding van het Decreet van 
27 maart 2009 betreffende het grond- en bestemmingsplan, voorlopig vastgesteld of 
aangenomen bestemmingsplan, met dien verstande dat het bestemmingsplan méér 
woonlagen dient toe te laten dan voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat 
bestemmingsplan het geval was en op voorwaarde dat de planologische overheid niet op 
gemotiveerde wijze heeft afgeweken van dit beginsel; 

3) een door het bestemmingsplan afgebakend woongebied of in een verkaveling (of gedeelten 
daarvan) waarvoor het bestemmingsplan of de verkavelingsvergunning op grond van een 
gemeentelijk reglement de bijzondere overdrachtsvoorwaarde van toepassing verklaarde, en 
dit na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de lijst van de 
doelgemeenten. 

 Deze artikels kunnen aangepast worden, door de wetgeving. 
 
15. Erfdienstbaarheid 
De verkopers verklaren dat er bij hun weten geen erfdienstbaarheden bestaan die het verkochte 
goed bezwaren. 
 
16. Voorkooprechten en recht van wederinkoop 
Indien onderhavige verkoop ook aan een ander wettelijk of decretaal voorkooprecht onderworpen 
zou zijn, onder meer zoals toegekend aan de VMSW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, de 
gemeenten en de OCMW’s, dan wordt zij afgesloten onder de opschortende voorwaarde van niet-
uitoefening van het voorkooprecht door begunstigde ervan. De instrumenterende notaris wordt 
gelast en gemachtigd met de aanbieding van het desbetreffende voorkooprecht. 
 
17. Postinterventiedossier 
Betreffende het eventuele bestaan van een postinterventiedossier heeft de verkopende partij 
verklaard dat zij aan het eigendom na 01 mei 2001 geen werken heeft uitgevoerd die onder het 
toepassingsgebied vallen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen. 
 
18. Woonstkeuze 
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiest iedere partij woonst ter studie van de door haar 
aangewezen notaris. 
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19. Eindverklaring 
De partijen verklaren, eenieder voor zich, de nodige bekwaamheid te hebben om deze handelingen 
te stellen, niet te zijn geviseerd door een beschermmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin 
een verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.  
De verkoper verklaart exclusief en dit voor de geheelheid in volle eigendom eigenaar te zijn van het 
verkochte goed en niet reeds eerder dit te hebben verkocht aan een derde, hetzij mondeling, hetzij 
bij geschrift dat tot op heden niet werd ontbonden of nietig verklaard. 
 
Opgemaakt te Boortmeerbeek, 9 januari 2018 
in vijf exemplaren. 
De verkoper,       De koper, 
      Het college van burgemeester en schepenen  
      De burgemeester  De gemeentesecretaris  
      Michel Baert  Johan Smits 
Bijlagen 
- 2 bodemattesten 
- EPC 
- Conformiteitsattest stookolietank 
- Watertoets 
- Aanslagbiljet K.I. 
- Kadastrale legger" 
 
 
art. 2 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 januari 2018 te bekrachtigen. 
 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vervoegt opnieuw de zitting. 

3. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 5 te Hever (Pachthofstraat) 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verklaart dat zij zich zal onthouden omdat nog geen antwoord 
werd gegeven op haar vraag over de mogelijke onvolledigheid van het dossier. 
 
Overwegende de intentie van de eigenaars van het perceel kadastraal perceel gekend als Hever, 2e 
afdeling, sectie A, nr. 602/D in de Pachthofstraat om over te gaan tot de verkaveling van dit perceel; 
 
Overwegende evenwel  te voorzien in de verbreding van het openbaar domein; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is buurtweg nr. 5 (Pachthofstraat te Hever), gelegen langs 
vermeld perceel, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Gelet op de belofte van gratis grondafstand  door de eigenaars van vermeld perceel, namelijk de 
heer en mevrouw Clauwaert – Moris, wonende Pachthofstraat 66 te 3191 Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Jan Foqué (Lan040926)uit Willebroek; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende de voorlopige vaststelling 
van het rooilijnplan; 
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Gelet op het openbaar onderzoek van 20 november 2017 tot en met 19 december 2017 voor de 
gedeeltelijke wijziging  buurtweg nr. 5; 
 
Overw<egende dat geen bezwaren werden ontvangen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Steven Van Loock, Marita Palstermans en Marc Usewils. 
2 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 5 (Pachthofstraat) langs het kadastraal perceel gekend als 
Boortmeerbeek, 2de afdeling, sectie A, perceelnummer 602D in de Pachthofstraat, zoals aangeduid 
op het plan van landmeter Jan Foqué met een oppervlakte van 45m², positief te beoordelen. 
 
art. 2 
Het voorgestelde rooilijnplan van het deel buurtweg nr. 5 (Pachthofstraat) langs het kadastraal 
perceel gekend als Boortmeerbeek, 2de afdeling, sectie A, perceelnummer 602D n de Pachthofstraat, 
zoals aangeduid op het plan van Jan Foqué, positief te beoordelen. 
 
art.3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven het dossier samen te stellen en 
aan de provinciale dienst mobiliteit over te maken. 
 
art. 4 
De deputatie te verzoeken de gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 5, alsook de bijhorende 
gewijzigde rooilijn, definitief vast te stellen. 
 
4. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 43 te Boortmeerbeek (Schoolstraat) en gedeeltelijke 

wijziging voetweg nr. 87 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2014/00007 zoals aangevraagd door 
landmeter Geens uit Keerbergen op 8 juli 2014 en afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 22 december 2014 van  de percelen,  kadastraal perceel gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie E, nr. 99/P3 en N3 (hoek Schoolstraat met voetweg nr. 87) om 
over te gaan tot de realisatie van deze  verkaveling; 
 
Overwegende dat de buurtweg en de voetweg niet tot het openbaar domein behoren van de 
gemeente Boortmeerbeek maar eigendom zijn van de aanpalende eigenaars.  
 
Overwegende de mogelijkheid zich aanbiedt te voorzien in de verbreding van buurtweg nr. 43 te 
Boortmeerbeek; 
 
Overwegende een deel van buurtweg nr. 43 in het openbaar domein van de gemeente 
Boortmeerbeek te kunnen opnemen; 
 
Overwegende dat de overdracht van het deel van buurtweg nr. 43 haar invloed heeft of de 
eigendomsstructuur van voetweg nr. 87; 
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Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is  buurtweg nr.43 (Schoolstraat) gelegen langs 
vermeld percelen, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is een deel  voetweg nr. 87 (zonder naam) op te 
nemen in het openbaar domein; 
 
Gelet op de verklaring van 12 juni 2017 houdende de gratis grondafstand en de ten laste neming van 
de bijhorende kosten van en door de familie Laureys Marc en Glorie Christiane; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Fr. Geens uit Keerbergen (Lan040309)  van 12 juni 2017; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 houdende de gedeeltelijke 
verbreding van buurtweg nr. 43 en de gedeeltelijke wijziging van nr. 87 zoals aangeduid op het plan 
van landmeter F. Geens uit Keerbergen voorlopig vast te stellen. 
 
Gelet op het openbaar onderzoek van 20 november 2017 toten met 19 december 2017 voor de 
gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 43 en nr. 87 met bijhorende wijzigingen van de rooilijnen; 
 
Overwegende dat geen bezwaren werden ontvangen; 
 
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, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
 

art. 1 
De gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 43 en de gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 87 langs 
de percelen kadastraal gekend als Boortmeerbeek, afdeling 1, sectie E, perceelnummer 99/P3 en N3 
(hoek Schoolstraat met voetweg nr. 87) zoals aangeduid op het plan van landmeter F. Geens met een 
oppervlakte van 65m² en 2m² , positief te beoordelen. 
 
art. 2 
De voorgestelde rooilijnen van het deel van buurtweg nr. 43 en nrr. 87 langs de percelen kadastraal 
gekend als Boortmeerbeek, afdeling 1, sectie E, perceelnummer 99/P3 en N3 (hoek Schoolstraat met 
voetweg nr. 87) zoals aangeduid op het plan van landmeter F. Geens, positief te beoordelen. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven het dossier samen te stellen en 
aan de provinciale dienst Mobiliteit over te maken. 
 
art. 4 
De deputatie te verzoeken de verbreding van de betrokken delen van buurtweg nr. 43 en nr. 87, 
alsook de bijhorende rooilijnen, definitief vast te stellen. 
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Schepen Annick DeKeyser verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet de 
zitting. 

5. Goedkeuring tracé der wegen VK2017/00013 - Jan Foqué - Venstraat 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat het dossier duidelijk conform de voorwaarden werd 
opgesteld, maar zij vraagt zich af waarom de afwatering wordt verlegd. Onderhoud is dringend nodig 
want er zijn veel problemen met stilstaand water door de uitgediepte beek. Zo verwacht zij dus veel 
waterproblemen. 
De voorzitter antwoordt dat Infrax advies heeft gegeven en dat het bestuur daarop betrouwt. 
 
Gelet op de aanvraag van 2 augustus 2017  door Jan Foque, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek in 
naam van mevrouw Maria Heers, de heer Julien DeKeyser, de heer Roger DeKeyser, mevrouw Paula 
DeKeyser, de heer Alfons Joostens en mevrouw Maria Swiggers voor het bekomen van een 
verkavelingsvergunning voor het kadastraal perceel Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie B en 
perceelnummer 356D, 369B, 357 en 355B; 
 
Overwegende dat een strook grond wordt afgestaan om te worden ingelijfd in het openbaar domein 
van de gemeente; 
 
Gelet op het bij de aanvraag tot verkavelen gevoegd verkavelingsplan met aanduiding van de 6 
bouwloten en het over te dragen deel van het perceel, aangeduid als lot 7; 
 
Overwegende dat lot 7, 10 are en 66 centiare groot, voorgesteld wordt te worden ingelijfd bij het 
openbaar domein; 
 
Overwegende dat het ontwerp ook voorziet in de aanleg van alle nutsvoorzieningen en dat daarom 
op 12 september 2017 een brief aan al de nutsmaatschappijen werd gericht om hun adviezen uit te 
brengen; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden van 8 oktober 2017 tot en met 6 november 
2017; 
 
Overwegende dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek twee bezwaarschriften werden 
ingediend; 
 
Gelet op de behandeling van de bezwaarschriften door en het advies van de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar;   
 
Overwegende dat de ruimtelijke ontwikkeling en de ruimtelijke draagkracht van de omgeving door 
de niet bijkomend worden geschaad zoals artikel 1.4.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
voorschrijft; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 17 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Hans De 

Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans en Marc Usewils. 
1 onthouding: Rudi Renders. 
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art. 1 
Het tracé der wegen zoals voorgesteld op het bijgevoegde plan goed te keuren. 
 
art. 2  
Het wegentracé en -ontwerp van verkaveling met referentie VK2017/00013 Venstraat, zoals 
aangeduid op bijgevoegd plan met name lot 7 met een oppervlakte van 10 are en 66 centiare goed te 
keuren.  
 
art.3  
Het verkavelingsattest af te leveren aansluitend op het verlijden van de notariële akte van de 
kosteloze grondafstand. 
 

Schepen Annick DeKeyser vervoegt opnieuw de zitting. 

6. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 8 februari 2018 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 27 december 2017 voor de algemene vergadering van 
6 febrtuari 2018 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
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, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
 

art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
6 februari 2018:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 5 december 2017 
3. Goedkeuring dotatie Haacht correctie bedragen begroting voor 2018: 356.320,00 EUR in plaats 

van 349.234,00 EUR en 907,00 EUR (privacywetgeving) 
4. Goedkeuring dotatie Boortmeerbeek correctie bedragen begroting voor 2018: 332.101,00 EUR 

in plaats van 325.133,00 EUR en 773,00 EUR (privacywetgeving) 
5. Varia 

 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 
handelingen te stellen. 
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art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 

Raadslid Francine De Becker vervoegt de zitting. 

7. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 6 februari 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 27 december 2017 voor de algemene vergadering van 
6 februari 2018 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 15 ja en 5 neen 
- Alex De Coninck   met 18 ja en 2 neen 
- Kristel Andries   met 15 ja en 5 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 19 ja en 1 neen 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 17 ja en 3 neen 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 19 ja en 1 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 6 februari 2018 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, Kristel Andries, Marie-
Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 6 februari 2018 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
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art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 

Raadslid Kristel Andries vervoegt de zitting. 

8. Nieuwjaarswensen fracties 
De gemeenteraadsfracties formuleren hun nieuwjaarswensen voor het volgende werkjaar. 
 
De CD&V-fractie wenst iedereen een gezond en succesvol 2018. Het zal een belangrijk politiek jaar 
zijn waarvoor iedereen succes in een positieve campagne gewenst wordt. De fractie hoopt dat een 
toekomstig college van burgemeester en schepenen met een duidelijke visie zal werken, iets waar de 
fractie momenteel wat mee op haar honger zit. De fractie hoopt dat, alhoewel op parlementair vlak 
er dikwijls fricties zijn, er door de fracties aan hetzelfde zeel kan worden getrokken. Zo zijn de 
verkozenen er voor de burger die trots kan zijn in een bruisend Boortmeerbeek te wonen. 
 
Raadslid Dirk Bernagie, die ook het woord neemt voor de raadsleden Francine De Becker en Marita 
Palstermans, wenst iedereen en alle partners van de gemeente een fijn 2018. Nieuwjaarswensen 
kunnen gemakkelijk als cliché klinken, maar ze vormen wel een tegengewicht voor het dagelijks 
gemor. In het verkiezingsjaar wenst hij alle democratische partijen succes en hoopt dat het nieuwe 
bestuur zich correct zal inzetten voor het algemeen belang van de inwoners op alle beleidsdomeinen. 
Hij hoopt op bestuurders die zich ten dienst van de burgers opstellen en Boortmeerbeek tot een 
voorbeeld maken. 
 
Raadslid Rudy Renders, sprekend voor de NV-A-fractie wenst iedereen een goede gezondheid en 
hoopt dat in het verkiezingsjaar de belangen van de inwoners voorop zullen staan zodat iedereen 
graag in Boortmeerbeek zal wonen. In een terugblik noemt hij de tax-shift een goed initiatief van de 
regering waardoor er meer vertrouwen kan komen. Hopelijk heeft dit ook lokaal gevolgen en kan de 
gemeente er vruchten van plukken. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet formuleert haar wensen poëtisch en verwijst naar de 
wenskaarten waarop de meest uiteenlopende positieve wensen worden geformuleerd. Het is niet 
eenvoudig al die wensen na te streven en te realiseren. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan 
en dat luidt voor haar de tijd in om afscheid te  nemen als raadslid van de oppositie. Zij wenst de 
inwoners van de gemeente te danken voor het vertrouwen en de vriendschap die zij altijd heeft 
mogen ervaren. Zij hoopt later toch nog in adviesraden een nuttige vertegenwoordiger te mogen 
zijn. 
 
De sp.a-fractie wenst iedereen vreugde en gezondheid in 2018. Zekerheid en veiligheid zijn hogere 
doelen om na te streven en helaas heersen nog steeds verdeeldheid en racisme. Dat blijven volgens 
de fractie zeer belangrijke opdrachten voor de lokale besturen om er daadwerkelijk iets aan te doen. 
In tegenstelling tot andere plaatsen draait de coalitie nog steeds goed en dat verheugt de fractie. Zij 
wenst tot slot iedereen veel succes met de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
De Open VLD-fractie zegt vooruit te willen blikken. Af en toe moet men sterk zijn om iets los te laten 
en gezondheid bepaalt veel in het leven. Voor de verkiezingen wenst men iedereen succes. In het 
verleden werd veel geleerd door vallen en opstaan, maar het heeft goede herinneringen en 
ervaringen opgeleverd. Vooral is men blij voor het respect dat iedereen steeds heeft betoond voor 
elkaars andere gedachten en het voortdurend samen streven naar een beter Boortmeerbeek. Dat 
daarbij keuzes moeten gemaakt worden is logisch, maar de fractie hoopt dat niemand daarbij zichzelf 
moet kwijtraken. 
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De voorzitter sluit de wensen af met de bedenking dat de afgelopen jaren er goed samen bestuurd 
werd. Verschillen kwamen naar boven en verantwoordelijkheden werden genomen. Zo moet dat, 
aldus de voorzitter, want zo wordt het belang van de burger best gediend. Nu de 
gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, begint er elektriciteit in de lucht te hangen, maar er moet 
verder gewerkt worden tot het einde van de legislatuur. We moeten elkaar attent houden, vindt de 
voorzitter. Hij somt vervolgens de blikvangers van de voorbije legislatuur op waaronder de lage 
belastingen die gebleven zijn, de lage werkloosheidsgraad, de opvallende openbare werken, de acties 
van het klimaatactieplan, de maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en de komende 
fietsstraten in het bijzonder, de digitalisering waarbij de gemeente de innovatie bewust nastreeft en 
het komende samengaan van gemeente en OCMW waarvoor tegen de publicatie van het decreet 
lokaal bestuur op 15 februari 2018 de nodige voorbereidingen goed op gang gekomen zijn. 
 
Na iedereen een goede gezondheid gewenst te hebben, nodigt hij de heer Julien Dekeyser om het 
erediploma van de titel van ereburgemeester in ontvangst te nemen. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


