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GEMEENTERAAD 

  

 
Zitting van 28 mei 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 vervoegt Kristel Andries, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 4 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Bert Meulemans, raadslid opnieuw de zitting. 
Vanaf de mondelinge vragen vervoegt Hans De Locht, schepen de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Algemeen kader aanwerving directeur GBS 
3. Plan van aanpak mobiliteit Schiplaken 
4. Kerkfabriek Sint Antonius-Abt - jaarrekening 2017 
5. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw - jaarrekening 2017 
6. Kerkfabriek Heilige Familie  - jaarrekening 2017 
7. Centrale kerkbestuur Boortmeerbeek - jaarrekening 2017 
8. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 5 juni 2018 
9. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 5 juni 2018 
10. Iverlek - mandatering algemene vergadering  tevens jaarvergadering 15 juni 2018 
11. Zefier - mandatering bijzondere algemene vergadering 28 juni 2018 
12. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 20 juni 2018 
13. IGO - mandatering algemene vergadering 22 juni 2018 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 28 april 2018 goed. 
 

Raadslid Kristel Andries vervoegt de zitting. 
2. Algemeen kader aanwerving directeur GBS 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de artikelen 19, 37bis§1, 40, 41 en 42 van het decreet rechtspositie personeelsleden 
gesubsidieerd onderwijs; 
 
Gelet op de artikelen 73 §1,1°, 2° en 6° van het decreet van 25 februari 1997 en latere wijzigingen 
betreffende het basisonderwijs; 
 
Gelet op artikel 102 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeentelijke rechtspositie zoals laatst gewijzigd in de gemeenteraad van 26 maart 2018; 
 
Overwegende evenwel dat de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel niet van toepassing 
is op de directeur van de gemeentelijke basisschool; 
 
Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving zeer weinig voorwaarden oplegt voor de 
aanstellingen van een nieuwe directeur; 
 
Overwegende dat de Vlaamse onderwijsregelgeving geen voorwaarden oplegt voor de selectie van 
een nieuwe directeur; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de gemeenteraad het algemene kader schetst voor 
de aanwerving van een directeur van de gemeentelijke basisschool; 
 
Gelet op het proces verbaal van niet verschijnen van de respresentatieve vakorganisatie op het 
afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité van 24 mei 2018; 
 
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, 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 en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Dit besluit is niet van toepassing op personeelsleden die tijdelijk aangesteld worden ter vervanging van 
een tijdelijk afwezige directeur. 
 
art. 2  
Er kan een wervingsreserve aangelegd worden voor de maximumduur van 3 jaar. Kandidaten blijven 
in de wervingsreserve opgenomen tot de duur verstrijkt of tenzij zij zelf vroegtijdig verzoeken 
geschrapt te worden. 
 
art. 3  
De aanvullende bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur van de gemeentelijke 
basisschool vast te stellen als volgt: 
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1° Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens vijf jaar verworven hebben 
in het gemeentelijk onderwijs van Boortmeerbeek als lid van het personeel van het kleuter-, lager of 
basisonderwijs 
2° In vast verband benoemd zijn, in het onderwijs in één van de wervings-, selectie- of 
bevorderingsambten voor ten minste een halve opdracht in hoofdambt; 
3° Beantwoorden aan het schoolspecifiek profiel van directeur; 
4° Een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat directeurs en /of beginnende directeurs en 
/of gevorderden bij OVSG (AVSG) kunnen voorleggen, uiterlijk op de vooravond van de vaste 
benoeming; 
5° Gunstige beoordeling van de ‘tijdelijke aanstelling in afwachting van vaste benoeming‘ (hierna 
verder proefperiode genoemd). 
 
art. 4  
Bij de aanstelling van een directeur basisonderwijs in een vacante betrekking steeds een proefperiode 
te voorzien. De maximale duur van deze proefperiode komt overeen met de maximale duur zoals 
bepaald in artikel 42, §1, c) van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs en 
kan worden verlengd conform de bepalingen van dit artikel. Voor de begeleiding en beoordeling van 
deze proefperiode kan het college een beroep doen op externen. 
 
art. 5  
Het programma van de selectieproef bestaat uit ten minste een schriftelijk onderdeel en een 
mondeling onderdeel.  
 
art. 6 
§1 Tussen de bekendmaking van de vacature en de uiterste datum voor de indiening van kandidaturen, 
verlopen minstens veertien kalenderdagen. De dag van de bekendmaking van de vacature is niet in de 
termijn begrepen, de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen wel. Als de uiterste datum 
op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 
 
§2 De datum van ontvangst van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur 
is ingediend. 
 
§3 De datum van de poststempel geldt als datum van verzending 
 
§4 De uiterste datum van kandidaatstelling geldt op straffe van onontvankelijkheid. 
 
art. 8 
De vacature wordt intern aan alle betrokkenen bekendgemaakt. 
 
3. Plan van aanpak mobiliteit Schiplaken 
De voorzitter geeft als burgemeester toelichting bij dit agendapunt. Hij stelt dat in de pers fragmentair 
bericht werd over het grotere geheel van beleidsaanpak door het gemeentebestuur van de actuele 
verkeersproblemen in de gemeente. De situatie van het deelgebied Schiplaken is de laatste maanden 
inderdaad centraal komen te staan. Ook de gemeentelijke verkeerscommissie boog zich over de 
verschillende problemen die zich manifesteerden. Het is de bedoeling dat vanaf nu via een 
totaalaanpak binnen de procedures van het Vlaamse mobiliteitsbeleid het gemeentelijk 
mobiliteitsplan wordt geactualiseerd. Zo zal de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) worden 
opgeroepen en zal moeten rekening gehouden worden met nieuwe evoluties als de vervoersregio, de 
fietsstraten,… Uiteraard zal dit de ondersteuning vragen van een gespecialiseerd 
consultant/studiebureau. Tevens zal de bevolking goed moeten worden geïnformeerd en zal goed 
moeten gepolst worden wat de bevolking wenst. De burgemeester geeft aan dat het al enkele jaren, 
en niet alleen in Boortmeerbeek, zo is dat het sluikverkeer en de te hoge snelheid van het verkeer de 
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thema’s bij uitstek zijn die op de tafel van de lokale politici worden gelegd. Er worden en werden 
daarop verschillende antwoorden gegeven en het zal niet zo zijn dat de oplossingen te nemen of te 
laten zijn. Een goede dialoog moet daarbij worden gevolgd. 
De burgemeester beschrijft vervolgens het uitgangspunt dat de gemeente Boortmeerbeek een 
gemeente is met de problematiek van doorgaand verkeer. Het is een kenmerk waarmee rekening moet 
worden gehouden. Het kan niet gewist of ontkend worden, maar mag ook niet zonder antwoord 
blijven. Hij verwijst vervolgens naar het in gebreke blijven van de Vlaams overheid voor wat betreft de 
initiatieven op en langs de gewestwegen: rond het kruispunt TIP gebeurde niets concreets; de 
turborotonde te Kampenhout bleef uit en de brug aan Haacht-station heeft nooit een aanzet tot 
uitvoering gekregen. Hij verwacht dat de eerstvolgende 10 jaar er geen wijziging zal zijn omdat er geen 
financiële middelen zijn. Er zal alleen hier en daar worden hersteld, maar dan nog. Volgens de 
burgemeester vergeet de Vlaamse minister dat ook het centrum van het land economisch belangrijk 
is. 
Raadslid Bert Meulemans zegt het misplaatst te vinden dat de burgemeester stelt zich in de steek 
gelaten te voelen door de Vlaamse minister. Volgens hem werden er zes jaren verloren en is de trein 
der subsidies voorbij. Naar zijn zeggen, lag alles klaar en door niets te doen kon het bestuur niet op de 
bovengemeentelijke besluitvorming wegen; Dat kan alleen door een actieve deelname in het 
besluitvormingsproces met het opmaken van de mobiliteitsplannen en het planproces te respecteren. 
Daarvoor is het noodzakelijk het mobiliteitsplan in de breedheid te actualiseren en de huidige 
mobiliteitsstromen juist in te schatten in functie van deze juist te kanaliseren. Wat het dossier Haacht-
station betreft vindt het raadslid dat het nu een totale miskleun is en zegt als schepen alles gedaan te 
hebben om het te doen slagen en daarbij te voorzien in een financiering voor ¾ gesubsidieerd en voor 
het resterende deel gedeeld met de gemeente Haacht. Het is daarom spijtig tot er geheel niets 
gebeurde terwijl er nog slechts uitvoering te geven viel. 
De burgemeester verwijst in zijn repliek naar het dossier TIP waarmee niets werd gedaan en stelt vast 
dat er zoveel instanties bij betrokken zijn dat er slecht immobilisme te constateren valt. De aanpassing 
van Kampenhout-sas is van latere datum en, wat Haacht-station betreft, stelt de burgemeester dat de 
subsidiëring vandaag nog steeds kan. Er mag echter niet worden vergeten dat het dossier van de 
trambedding de realisatie doorkruiste en dat de geplande onteigeningen voor discussie zorgden. Het 
is de uitdrukkelijke wil van deze meerderheid dat die onteigeningen vermeden worden. Volgens de 
burgemeester waren de meningen daarover onderling tegenovergesteld. Er werd daarom opdracht 
gegeven aan het studiebureau om het plan aan te passen op basis van een situatie zonder 
onteigeningen.  
Schepen Annick DeKeyser vult aan dat hierover al geregeld werd samengezeten met de Vlaamse 
overheid en dat de opdracht al meerdere keren werd gegeven, maar dat er geen gevolg aan wordt 
gegeven. Dit vindt zij ongehoord. 
Raadslid Bert Meulemans antwoordt dat het dossier zonder de onteigeningen onmogelijk kan leiden 
tot veilige fietspaden; Het gaat bovendien volgens hem over slechts 3 woningen die geen eigen parking 
meer zouden hebben. Wat het dossier TIP betreft, weet het raadslid dat het vooral het niet verkrijgen 
van een stedenbouwkundige vergunning is dat parten speelt. 
De burgemeester brengt aan dat verschillende burgemeesters de uitleg van de Vlaamse minister 
hebben gehoord over de aanwending van de Vlaamse middelen en dat de gemeente zeer veel eigen 
infrastructuur kon moderniseren tijdens de voorbije jaren. Schepen Annick DeKeyser wijst erop dat 
deze legislatuur toch een veiliger oversteek aan de Bieststraat op de N26 effectief werd uitgevoerd.  
De burgemeester sluit het debat af met de mededeling dat de gemeentelijke begeleidingscommissie 
zal worden opgeroepen en dat het louter de bedoeling was de gemeenteraad in te lichten en te 
betrekken bij het debat. 
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Ingevolge het artikel 27§1 van het Vlaamse Gemeentedecreet verlaat raadslid Bert Meulemans 
de zitting. 

4. Kerkfabriek Sint Antonius-Abt - jaarrekening 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 28 februari 2018; 
 
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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 en Rudi 
Renders. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 

exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 35.464,43 EUR 

-uitgaven 30.072,67 EUR 
-saldo 5.391,76 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 5.391,76 EUR 
-overschot exploitatie 2016 30.375,88 EUR 

-exploitatietoelage 0,00 EUR 
-saldo 35.767,64 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 187.500,00 EUR 
-uitgaven 592.646,96 EUR 
-saldo 
-Financiering 

-405.146,00 
EUR 

700.000,00 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 

-saldo 294.853,00 EUR 
-overschot exploitatie 2016 0,00 EUR 
-saldo 294.853,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
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5. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw - jaarrekening 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op de rekening dienstjaar 2017 vanwege de Onze Lieve Vrouw Hever zoals goedgekeurd door de 
kerkraad op 20 maart 2018; 
 
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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 en Rudi 
Renders. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 

exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 8.657,08 EUR 
-uitgaven 33.513,57 EUR 
-saldo -24.856,49 EUR 
-overboekingen -144.472,75 EUR 
-saldo -169.329,24 EUR 
-overschot exploitatie 2016 24.856,45 EUR 
-exploitatietoelage 183.751,12 EUR 
-saldo 39.287,33 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 183.751,12 EUR 

 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 6.620,00 EUR 
-uitgaven 151.092,75 EUR 
-saldo -144.472,75 EUR 
-overboekingen 144.472,75 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
-overschot exploitatie 2016 0,00 EUR 
-saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
6. Kerkfabriek Heilige Familie  - jaarrekening 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
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Gelet op de rekening dienstjaar 2016 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken zoals 
goedgekeurd door de kerkraad op 3 maart 2018; 
 
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: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 en Rudi 
Renders. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 

exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 8.942,71 EUR 

-uitgaven 26.322,18 EUR 
-saldo -17.379,47 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo -17.379,47 EUR 
-overschot exploitatie 2016 22.290,87 EUR 
-exploitatietoelage 40.066,52 EUR 
-saldo 44.977,92 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 40.066,52 EUR 

 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 EUR 

-uitgaven 9.863,92 EUR 
-saldo -9.863,92 EUR 
-overboekingen 0,00 EUR 
-saldo 
-financiering 

-9.863,92 EUR 
9.863,92 EUR 

-overschot exploitatie 2016 2.000,00 EUR 
-saldo 2.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 

 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
7. Centrale kerkbestuur Boortmeerbeek - jaarrekening 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek van 22 maart 2018; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
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Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
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, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 en Rudi 
Renders. 

 
art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2017 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
• saldo 1 januari 2017 1.346,91 EUR 
• ontvangsten 750,00 EUR 
• uitgaven 132,44 EUR 
• saldo 31 december 2017 1.964,47 EUR 
 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 

Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
8. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 5 juni 2018 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 27 april 2018 voor de algemene vergadering van 5 juni 
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: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, 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 en Rudi Renders. 

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

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 6 februari 2018 
3. Goedkeuring jaarrekening 2017: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 
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4. Goedkeuring jaarrekening 2017: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 
5. Kwijting aan de bestuurder aan de revisor 
6. Goedkeuring werkingsverslag 2017 
7. Aanstellen revisor (D.I.S., art. 61) 
8. 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. 
 
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. 
 
9. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 5 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 27 april 2018 voor de algemene vergadering van 5 juni 
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 14 ja, 5 neen en 1 ongelding 
- Alex De Coninck   met 17 ja en 3 neen 
- Kristel Andries   met 15 ja en 5 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 19 ja en 1 neen 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 20 ja 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 20 ja 
 
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 5 juni 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. 
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art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 5 juni 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. 
 
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. 
 
10. Iverlek - mandatering algemene vergadering  tevens jaarvergadering 15 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 19 april 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 15 juni 2018; 
 
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 gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten mevrouw 
Audrey Bogaerts (effectief) en de heer Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te 
duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van Iverlek die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
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, 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 en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van Iverlek op 15 juni 2018:  

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek, 
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over 
lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 
maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van 
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 
20192024. 
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3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met 
staat van activa en passiva per 31 december 2017 - in het kader van artikel 413 wetboek van 
vennootschappen - ter verantwoording van de wijziging van het doel 
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen 

4. Inkanteling van deel Finilek - Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden. 
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen. 
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System 

Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' - bevestiging van participatie 
van Iverlek in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig 
artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het 
boekjaar 2017. 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans, 
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking 
tot het boekjaar 2017 

13. Statutaire benoemingen 
14. Benoeming van een commissaris 
15. Statutaire mededelingen. 

 
art. 2  
• een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire 

einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 
(*); 

• een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten 
die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*); 

• zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende 
vereniging Iverlek; 

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet 
over het lokaal bestuur; 
 
art. 3  
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. 4  
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. 
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11. Zefier - mandatering bijzondere algemene vergadering 28 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Zefier; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 mei 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 2018; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, 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 en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene vergadering van 
Zefier op 28 juni 2018:  
1. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 
31 december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest 
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten 
van Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het 
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de 
Energievoorziening in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingern 
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingern DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingern DV; 
10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV 

over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 
13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- 
en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 
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15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor 
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 
 
art. 2  
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. 
 
11.b Zefier – Aanduiden afgevaardigden bijzondere algemene vergadering 28 juni 2018 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Zefier; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 3 mei 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 2018; 
 
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 gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten schepen 
Steven Michiels (effectief) en raadslid Marie-Ange Henderix (plaatsvervanger) aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de bijzondere algemene vergaderingen van Finilek die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op de brief van 27 april 2018 houdende de beslissing eind december 2017 van de algemene 
vergaderingen van de Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Pinea, Fingern, Finilek en Finiwo tot 
volledige opsplitsing van hun activiteiten. Alle participaties in milieuvriendelijke energieprojecten 
zouden daarbij overgedragen worden aan de nieuwe holding Zefier CVBA; 
 
Overwegende dat het gevolg van de splitsing is dat Zefier nieuwe aandelen uitgeeft aan de vennoten 
van de gesplitste financieringsverenigingen, waaronder Boortmeerbeek, waardoor de gemeenteraad 
wordt gevraagd opnieuw vertegenwoordigers aan te duiden; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: schepen Steven Michiels met 16 ja en 4 neen 
Plaatsvervangend volmachtdrager: raadslid Marie-Ange Henderix met 17 ja, 2 neen en 1 
ongeldig 
 
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 bijzondere algemene vergadering van Zefier op 28 juni 2018. 
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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 bijzondere algemene vergaderingen van Zefier op 28 juni 2018. 
 
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. 
 
12. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 20 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 20 april 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 20 juni 2018; 
 
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 gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten Karin 
Derua (effectief) en Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf die zullen plaatsvinden 
in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
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, 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 en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van EcoWerf op 
20 juni 2018:  

1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 22 november 2017 
3. Jaarverslag 2017 

* Verslag van de activiteiten 
* Jaarrekening per 31/12/2017 - verslag van de commissaris 
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels 

4. Decharge bestuurders en commissaris 
5. Vervanging bestuurders 
6. 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. 
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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. 
 
13. IGO - mandatering algemene vergadering 22 juni 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging IGO; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 7 mei 2018 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering van IGO op 16 juni 2017; 
 
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 gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten schepen 
Karin Derua (effectief) en schepen Remi Serranne (plaatsvervanger), aan te duiden als volmachtdragers 
van de gemeente op de algemene vergaderingen van IGO die zullen plaatsvinden in de periode tot en 
met 31 december 2018; 
 
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, 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 en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van IGO op 16 
juni 2017:  

1. Goedkeuring verslag vergadering 22 december 2017 
2. Goedkeuring jaarverslag 2017 
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 + voorstel om positief saldo over te dragen naar een 

voorziening voor de verhuis naar De Vunt 12. 
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde 

provincie Vlaams-Brabant) 
5. Varia: prijs aandeel categorie "andere leden" 

 
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. 
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Schepen Hans De Locht vervoegt de zitting. 
Mondelinge vragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet herinnert aan de vraag die zij samen met raadslid Bert Meulemans 
stelde over de beschadiging van de verkeerslichten aan de kruising van de Pontstraat met de N26 en 
meldt dat nu de lichten ook op rood zouden blijven branden. 
Raadslid Marie-Ange Henderix zegt uit ondervinding van dagelijks gebruik te weten dat deze lichten 
toch werken. Schepen Annick DeKeyser zegt dat er actie aan de bevoegde instanties werd gevraagd. 
Raadslid Rudy Renders tracht vervolgens uit te leggen wat de vraag van raadslid Nieke Deleebeeck-
Baudet precies was waarop de voorzitter besluit dit te laten nakijken. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet herhaalt haar vraag om na een ongeval op de gewestwegen 
mogelijke glasscherven te laten opruimen. 
De voorzitter zegt dat dit niet op de gemeenteraad hoeft en best onmiddellijk aan de diensten wordt 
gemeld. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt om in de Sint-Antoniusstraat het snelle verkeer in te tomen door het 
plaatsen van verkeersremmers. 
Na debat over een mogelijke ongerijmdheid met de eerdere vragen van het raadslid om op de 
Wespelaarsebaan verkeersremmers te verwijderen, wijst de voorzitter erop dat er in elke straat wel 
zulke vragen rijzen, maar dat men in de praktijk er dikwijls op terugkomt. Het lijkt hem weinig 
waarschijnlijk dat deze oplossing in deze doodlopende straat wenselijk zou zijn. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt of de werken in de Bredepleinstraat al afgerond zijn en wat dan de status 
is van de situatie ter hoogte van de kapel aan de Hollestraat. 
Schepen Annick DeKeyser zegt dat de werf momenteel nog afgewerkt wordt. Na een eerste rondgang 
waren er nog teveel opmerkingen om tot oplevering te kunnen overgaan. Er is dus nu nog plaatselijk 
verkeer. Aquafin nv is echter in zekere zin gehaast omdat daardoor ook hun subsidiëring uitblijft. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet klaagt aan dat de Vaartdijk niet volgens het bermbeheersplan 
gemaaid zou worden. Zij vraagt dat met de bevoegde overheid contact wordt opgenomen dat maaien 
voor 15 juni niet mag. 
De voorzitter zegt dat de gemeente het bermbeheersplan volgt en daardoor meerdere keren per jaar 
en buiten de wettelijke periodes op bepaalde plaatsen mag maaien. De Vaartdijk valt buiten de 
bevoegdheid van de gemeente en dus ook buiten het gemeentelijk bermbeheersplan. Er mag vanuit 
gegaan worden dat de Vlaamse overheid of haar aangestelde ook een bermbeheersplan heeft en dit 
naleeft. Vandaar wellicht het verschil in maairitme op de dijk te Kampenhout en te Boortmeerbeek. 
 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt welke verkeersregeling nu juist van toepassing is op het kruispunt 
Bieststraat met de Karabiniersstraat. Voortdurend zijn er conflicten met de voorrangsregeling. 
Schepen Remi Serranne zegt dat het een gekend probleem is en dat in een zone 30 voorrang van rechts 
geldt. De burgemeester besluit dat er navraag bij de politie wordt gedaan om elke vergissing uit te 
sluiten. 
 
Raadslid Steven Van Loock wijst op de gevaarlijke situatie voor voetgangers aan de overweg aan het 
station in Boortmeerbeek en vraagt dat de gemeente de oversteekplaats zou aanleggen of druk op 
Infrabel zou uitoefenen. 
De burgemeester stelt dat de overweg net werd aangepast door Infrabel en dat er nog verbetering 
werd aangekondigd. 
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Raadslid Kristel Andries vraagt om de overwoekerde fietspaden te maaien en of het mogelijk is voor 
burgers om ergens te consulteren wat de planning van de gemeente is om zo het maaiwerk te kunnen 
volgen en te zien wanneer men in de buurt is. 
Schepen Annick DeKeyser antwoordt dat er geen opvolgingssysteem mogelijk is omdat er teveel 
wisselvallige factoren zijn die de planning verstoren. Best kunnen problemen gemeld worden zodat ze 
snel kunnen worden opgevolgd. 
De burgemeester besluit met de opmerking dat het niet langer toegelaten zijn van het gebruik van 
sproeistoffen het niet mogelijk maakt overal het onkruid weg te houden. Een mentaliteitswijziging 
dringt zich op. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


