Gemeenteraad: zitting van 26 november 2015

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen,
Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Kris Peetermans: Schepen;
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, B1, M1, M2, M3, M4, M5, M6;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3, M4, M5,
M6;
Willy Cortens: Raadslid;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 29.10.2015;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 29.10.2015 worden goedgekeurd.

2

Algemene vergadering in buitengewone zitting Iverlek van 14.12.2015: goedkeuring agenda
en mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 15.09.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Iverlek op 14.12.2015, die volgende agenda heeft:
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest),
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba
(voorheen Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.

b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van
bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari
2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van
deze stukken verkrijgen.

c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de
algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en
de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen
01.01.2015 en de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling.
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar
zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna
kortweg Iverlek genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder
punt 1.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij
wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de
deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale
waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in
Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit
aardgas in Iverlek. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van
Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een
balans afgesloten op 30.06.2015, met inwerkingtreding per 01.01.2016, met dien
verstande dat alle sedert 01.07.2015 tot en met 31.12.2015 door de overgenomen
vereniging Iverlek gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31.12.2015
vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria
gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook
boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis
Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Iverlek te vrijwaren voor alle
vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en
voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder
punt 1.a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis
Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten
1.a. tot en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming
van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en
inzonderheid verlening van de machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;

-

het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa
en passiva per 31.12.2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de
verwezenlijking van de fusie door overneming.
3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2016.
5. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat in dit schrijven aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een
voorstel tot fusie van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer
Iverlek;
Overwegende dat voorliggend voorstel de overname van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op
01.01.2016 door de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd);
Overwegende dat aan de deelnemers eveneens wordt gevraagd om te beraadslagen over het
voorliggend statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek op
14.12.2015 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen
Gaselwest), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System
Operator cvba (voorheen Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van
bestuur en van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door
overneming door Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen,
bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA, Imewo,
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari
2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging
kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken
bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van
deze stukken verkrijgen.

c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de
algemene vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets (voorheen Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en
de commissaris van deze vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen

01.01.2015 en de datum van de ontbinding zonder invereffeningstelling.
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar
zetel dient te bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna
kortweg Iverlek genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder
punt 1.b., door overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij
wijze van overdracht door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest)
van de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de
deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale
waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één
nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in
Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit
aardgas in Iverlek. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de deelnemers van
Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een
balans afgesloten op 30.06.2015, met inwerkingtreding per 01.01.2016, met dien
verstande dat alle sedert 01.07.2015 tot en met 31.12.2015 door de overgenomen
vereniging Iverlek gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31.12.2015
vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria
gehanteerd voor de jaarrekening 2014, zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook
boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn van de overnemende vereniging Eandis
Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste Iverlek te vrijwaren voor alle
vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder invereffeningstelling te dragen, en
voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder
punt 1.a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis
Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten
1.a. tot en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming
van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en
inzonderheid verlening van de machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van
de fusie door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door
Eandis Assets zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa
en passiva per 31.12.2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat
nodig of nuttig kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de
verwezenlijking van de fusie door overneming.
3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG.
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting
2016.
5. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.
6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.
Het voorstel tot fusie door overneming van de opdrachthoudende vereniging Iverlek door de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd),
overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Iverlek op 01.01.2016 de algeheelheid van
haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets
uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets, mits toekenning
aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit elektriciteit, en
8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale waarde,
volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw
aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en
één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in
Iverlek wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De voorgestelde statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’, worden
goedgekeurd onder de opschortende voorwaarden van
- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van
06.07.2001 houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken
de kapitaaldeelname van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire
einddata van de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in
aandelen A;
- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gaselwest van een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging
in ‘Eandis Assets’;
- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in
Gaselwest maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van
de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 09.11.2019;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem
van de verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 09.11.2019;
- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot
Eandis Assets;
- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone
algemene vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statutenwijzigingen;
- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributienetbeheerder elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.
Art. 4.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van Iverlek van 14.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 5.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.
Art. 2.

3

Buitengewone algemene vergadering Cipal van 11.12.2015: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 11.12.2015,
die volgende agenda heeft:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers

2.

Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie)
3.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4.
Rondvraag
5.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 11.12.2015
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2016 (met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie)
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
4. Rondvraag
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
van 11.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

4

Buitengewone algemene vergadering Finilek van 14.12.2015: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 06.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 14.12.2015, die volgende agenda heeft:
1.
Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.
2.
Statutaire benoemingen.
3.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
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De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op
14.12.2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2016 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.
2.
Statutaire benoemingen.
3.
Statutaire mededelingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finilek van 14.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 22.12.2015: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 19.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 22.12.2015, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2015
2.
Vaststelling van het budget 2016
3.
Activiteiten 2016 en te volgen strategie
4.
Werking van het crematorium
5.
Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
22.12.2015 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2015
2.
Vaststelling van het budget 2016
3.
Activiteiten 2016 en te volgen strategie
4.
Werking van het crematorium
5.
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide van 22.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
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Bijzondere algemene vergadering Cipal van 11.12.2015: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 11.12.2015;
Overwegende dat de statuten van Cipal toelaten een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger aan te duiden voor de hele legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Geert Janssens (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
18
Neen:
6
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Geert Janssens
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Geert Janssens, wonende te
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van Cipal voor de resterende duur van de lopende legislatuur.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.
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Buitengewone algemene vergadering Finilek van 14.12.2015: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 06.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 14.12.2015;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
19
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1

Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders,
schepen, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Finilek op 14.12.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 22.12.2015: aanstelling van een
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 19.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 22.12.2015;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
18
Neen:
6
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGS Hofheide op 22.12.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
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Goedkeuring van de algemene politieverordening van de Stad Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op actie 3.1.1.1 “De huidige politiereglementen worden geëvalueerd, zonodig aangepast en
gecoördineerd” en 3.1.1.2 “De reglementen waarin gemeentelijke administratieve sancties zijn
opgenomen worden geëvalueerd, zonodig aangepast en gecoördineerd” van het meerjarenplan 20142019;
Gelet op de consultatie van diverse diensten en het managementteam en het overleg met de
politiezone Demerdal DSZ en de stad Diest;
Gelet op het gunstig advies van de milieuraad van 14.10.2015 en het gunstig advies van de jeugdraad
van 23.10.2015;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De algemene politieverordening van de stad Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd als
volgt:

Algemene politieverordening van de Stad
Scherpenheuvel-Zichem.
HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 1. Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van andere wetgeving.
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens de artikels 133 tot en met 135
van de nieuwe Gemeentewet, naleven.
Art. 2. § 1 Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare plaats» :
-

-

de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle
verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, trottoirs en de ruimten
aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het
parkeren van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de
rijbaan begrepen is;
de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de openbare
ruimte, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.

§ 2 Onder een «voor het publiek toegankelijke plaats» verstaat men in onderhavig reglement elke
plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang
hebben ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze
er toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
Art. 3. §1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar
afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet
aansprakelijk stelt.
Ze kunnen op ieder moment ingetrokken worden wanneer het algemeen belang het vereist.
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen
wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de wet van
24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en
erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare
veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.

Art. 4. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door
situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten

nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten
voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen,
kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende
partijen die de kosten hoofdelijk moeten dragen.
Art. 5. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door een
derde van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
Art. 6. § 1. Ieder die zich op de openbare plaats bevindt of in een voor het publiek toegankelijke
plaats, moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:
1.

de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;

2.
de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in
gevaar.
3.

het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.

Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden,
wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners
of in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Art. 7. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door de gemeente gemaakte kosten voor rekening
van de overtreder.

HOOFDSTUK II - DE OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID
Afdeling 1. Netheid van de openbare plaats
Art. 8. Het is verboden ieder voorwerp of de openbare plaats te bevuilen op gelijk welke manier,
door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of
waarover men zeggenschap heeft, zoals:
1) Ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de openbare
plaats;
2) Ieder onderdeel van het straatmeubilair;
3) galerijen en doorgangen op privaat domein die voor het publiek toegankelijk zijn;
4) openbare gebouwen en private domeinen;
5) voertuigen van derden.
De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen in de
omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige reinheid te
houden.
Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt, kan een bepaalde
reisweg worden opgelegd door de burgemeester.
De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens voor het
reinigen ervan.

Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen.
Art. 9. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen het
nodige te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun verkooppunt niet vervuilen.
De verkopers evenals de houders van kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun
kramen voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting, alle
papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt
weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de
voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk in orde brengen of reinigen.
Art. 10. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen, elders dan
in de daartoe bestemde plaatsen.
Het is verboden te spuwen op een openbare plaats.
Het is verboden het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en
onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien.
Diegene die deze bepaling overtreedt moet de door hem bevuilde openbare plaatsen onmiddellijk
reinigen.

Afdeling 2. Trottoirs, bermen en onderhoud van eigendommen
Art. 11. De trottoirs en (gelijkgrondse of verhoogde) bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en
terreinen dienen te worden onderhouden en proper gehouden. Deze verplichtingen berusten:
1) voor bewoonde gebouwen: op de eigenaar, de mede-eigenaars, vruchtgebruikers, huurders
of gebruikers van het gebouw of de personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud
van de gebouwen;
2) voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen
die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen;
3) voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht
op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van
een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
4) Voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud
ervan of deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze
persoon in gebreke blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping
en eerst op diegenen die aan de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de
gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op de bewoners van de eerste verdieping,
enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing,
vervuilende producten of materialen en het uitvoeren van alle herstellingen.
Trottoirs en (gelijkgrondse of verhoogde) bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest
aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust niet in het
gedrang te brengen.
Art. 12. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover dient gewaakt te worden
dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden afval, puin of welke zaken dan ook op de voormelde gronden te deponeren.
Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde braakgronden,
terreinen of eigendommen, zoals eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis
van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.

Art. 13. Onderhoud van private grachten
§ 1. Dit artikel is van toepassing op private (afwaterings-)grachten. Het is niet van toepassing op de
onbevaarbare waterlopen zoals bedoeld in de wet van 28.12.1967, noch op de baangrachten.
§ 2. Elke persoon die het genot heeft van een terrein (eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) moet
ervoor zorgen dat de zich op dat terrein bevindende private grachten goed functioneren. Indien nodig
moet hij die (laten) maaien of ruimen.
§ 3. In geval van dringende noodzaak (b.v. bij overvloedige regenval) kan het gemeentebestuur aan
de in § 2 bedoelde persoon of personen het bevel geven om onmiddellijk over te gaan tot de
hierboven genoemde werken. In dat geval hebben de door het gemeentebestuur aangeduide
personen toegang tot de eigendommen waarover de grachten lopen, om zich ervan te vergewissen
of de bepalingen van dit reglement werden nageleefd.
Indien de bevolen werken niet worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn, kan het
gemeentebestuur die ambtshalve laten doen op kosten van de in gebreke gebleven personen.
§ 4. Zo een voor de goede afwatering noodzakelijke gracht geheel of gedeeltelijk werd gedempt
zonder vergunning, zijn de in § 2 vermelde personen gehouden deze te (laten) herdelven.

Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen
Art. 14. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen of voor de afvoer van
regen- of afvalwater te versperren of enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen of
bevuilen. Zo is het onder meer verboden:



voor uitvoerders van werken om hun afval te lozen in de rioolputjes.
frietvet weg te gieten via de leidingen en/of rioolputjes.

Art. 15. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare plaats te ontstoppen,
schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt
gedemonteerd of uitgegraven.
Art. 16. Het is verboden het ijs dat zich gevormd heeft op stilstaand water en waterwegen, riolen en
rioolkolken te bevuilen door er gelijk welke voorwerpen of substanties op te werpen of in te gieten.
Art. 17. Het is verboden te baden in rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in
openbare plaatsen of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat in
onder te dompelen.

Afdeling 4. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen
Art. 18. Het gebruik van containers die door de gemeente of met toelating van de gemeente, op de
openbare plaats worden gezet, is strikt voorbehouden aan degene die de container heeft
aangevraagd. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren.
Art. 19. Het is verboden een drankblikje, papier, een zakje, een sigarettenpeuk of elk andere vorm
van afval op de openbare plaats te gooien.
Afvalrecipiënten mogen niet naast de daartoe voorziene container worden geplaatst.
Een recipiënt met huishoudelijk afval mag niet in een publieke vuilnisbak worden gedeponeerd.
Art. 20. De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met een
maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudelijk afval, moeten in die
overeenkomst de dag en het tijdstip van de ophaling preciseren. Ze dienen er tevens over te waken
dat de recipiënten met dit afval geen bron van hinder of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen
dieren kunnen aantrekken.
Wanneer de in het eerste lid beoogde ophaling 's morgens plaatsvindt, dienen de recipiënten te

worden klaargezet op de vooravond van de ophaling na 18 uur of de dag zelf, vóór de komst van de
vrachtwagen. Wanneer de ophaling 's avonds plaatsvindt, dienen de recipiënten te worden
klaargezet de dag zelf na 18 uur en vóór de komst van de vrachtwagen.
De burgemeester kan de in het tweede lid voorziene tijdstippen voor de plaatsing van de recipiënten
met afval wijzigen, wanneer die in strijd zijn met de voorschriften inzake openbare veiligheid, rust,
volksgezondheid en netheid.
Lege of niet meegenomen recipiënten moet de aanbieder dezelfde dag terug binnen nemen. Het is
niet toegestaan recipiënten ononderbroken op het openbare domein te laten staan.
Art. 21. Het ledigen van beerputten en septische putten, het vervoer en de verwijdering van hun
inhoud mag enkel gebeuren door een onderneming die overeenkomstig het VLAREMA geregistreerd
is als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar en als vervoerder van afvalstoffen.

Afdeling 5. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen
Art. 22. Het is verboden in de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of
herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het
depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte
interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te
worden.
Het wassen van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet bezoldigd
goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de openbare plaats op
tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en gemakkelijke doorgang en de
openbare rust. Het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 uur gebeuren.
Het wassen en schoonmaken mag enkel plaatshebben voor het gebouw waar de eigenaar van het
voertuig woont of voor diens garage.
De producten en het gereedschap voor het herstellen of het wassen van het voertuig moeten
zorgvuldig verzameld worden zodat de doorgang van de voetgangers en de weggebruikers niet
wordt gehinderd.

Afdeling 6. Vuur, rook- en geurhinder - vuurwerk
Art. 23. Het is verboden vuur te maken op de openbare plaats, in weiden en in bossen. Het is
verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met
stof of projectielen van allerlei aard.
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door
verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook verboden, behoudens wanneer het gaat om
(cfr. art. 6.11.1. VLAREM II):
1) het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als
beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk
experiment, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet.
2) het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de burgemeester en
wanneer dit als uitzonderlijke beheermaatregel is opgenomen in het goedgekeurd
beheerplan.
3) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is.
4) het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur. Deze
activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de burgemeester.
5) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een

sfeerverwarmer. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de
burgemeester voor zover het gaat om een activiteit op een openbare plaats.
6) het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en
afgewerkte producten. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating
van de toezichthouder.
7) het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van
folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke
toelating van de burgemeester, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand van meer dan
100 meter van bewoning.
8) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik
van een barbecuetoestel. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating
van de burgemeester voor zover het gaat om een activiteit op een openbare plaats.

Art. 24. Het verbranden van ander materiaal dan onbehandeld droog hout, fossiele brandstoffen en
pellets die aan de wettelijk opgelegde normen voldoen in kachels en open haarden is verboden.
Art. 25. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het
verboden, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen
die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers,
thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en wensballonnen op te
laten.
De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken.
Art. 26. §1 Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of luchtverontreiniging
te veroorzaken.
§2 Indien men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen die
buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen ontstaan, is men ertoe gehouden alle
mogelijke maatregelen te treffen om de hinder naar de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk
te beperken.
§3 Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige basis te doen
ruimen. Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te
vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en wettelijke
feestdagen.
§4 De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. zijn ertoe gehouden alle
mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.

Afdeling 7. Overnachting en kamperen
Art. 27. Behoudens vergunning is het verboden op het hele grondgebied van de gemeente op de
openbare plaats langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een
caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen.
Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein in een tent, wagen,
een caravan of een daartoe ingericht voertuig te verblijven, of er te kamperen te verblijven in een
mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens
vergunning of toelating van de burgemeester.

Afdeling 8. Aanplakking
Art. 28. Door het stadsbestuur zijn er infozuilen voorzien op strategische plaatsen in de stad.
De inrichters van tijdelijke evenementen van socio-culturele aard, inclusief gemeentelijke diensten,
mogen gratis publiciteit maken op de infozuilen. Alle andere aankondigingen onder meer van
politieke of commerciële aard, zijn verboden op deze infozuilen.
Op de infozuilen mogen enkel aanplakbrieven van maximum 50cm op 70cm groot worden
gehangen. Zij mogen niet opgemaakt zijn met zwarte inkt op witte of gele achtergrond.
Verwijderingen worden uitgevoerd door de gemeentelijke diensten. Het is particulieren en
verenigingen strikt verboden andere aanplakkingen te overplakken, af te rukken, te bevuilen of te
beschadigen.
Op de aanplakbrieven dienen de verantwoordelijke uitgever (met naam, adres en telefoonnummer)
en de inrichtende persoon of vereniging vermeld te worden.
De aanplakbrieven mogen maximum 1 maand op voorhand opgehangen worden, na goedkeuring
van de bevoegde gemeentelijke dienst, die nakijkt of de aanplakbrieven voldoen aan de gestelde
voorwaarden.
Per infozuil mogen maximum 2 aanplakbrieven per activiteit aangebracht worden, meer bepaald 1
affiche per zuilkant.
Bij meerdere aanvragen voor aanplakking beslist de bevoegde gemeentelijke dienst welke activiteit
mag aangekondigd worden. Uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk activiteiten aan bod te laten
komen op de gemeentelijke infozuilen. In ieder geval zal voorrang gegeven worden aan de
verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.
De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste politiebevel verwijderd te
worden.
Overtreders van dit artikel kunnen voor zes maanden geweigerd worden nog affiches voor
aanplakking aan te bieden.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven,
plakkaten, opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger
niet gekend is, is de organisator van de aangekondigde activiteit aansprakelijk voor het niet
reglementair aanbrengen van de affiche en dergelijke of het niet reglementair plaatsen van het
plakkaat of spandoek.

Art. 29. Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en
plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare plaats op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken,
monumenten en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende
opstanden of op andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn
bestemd, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de burgemeester werd gegeven voor wat
betreft het openbaar domein, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn
akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.
De overtreder moet de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de daders van de in onderhavig
artikel beschreven feiten nalaten aan het politiebevel gevolg te geven, zal de gemeente ambtshalve
overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de overtreder.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de opschriften en dergelijke
verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de organisator van de aangekondigde
activiteit aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen ervan.
Art. 30. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op
enigerlei wijze onleesbaar te maken.

HOOFDSTUK III - DE OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE
DOORGANG
Afdeling 1. Samenscholingen, betogingen, optochten
Art. 31. Samenscholingen, optochten, betogingen en alle andere manifestaties op de openbare weg
zijn enkel toegelaten mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de burgemeester.
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging
of een eis kenbaar te maken.
Enkel bij een vergund carnavalsevenement is het dragen van maskers en vermommingen
toegelaten. Gemaskerde en vermomde personen moeten hun masker afnemen en zich kenbaar
maken op het eerste verzoek van de politie.
Art. 32. Elke kennisgeving van samenscholingen, betogingen, en optochten moet schriftelijk
geschieden, ten minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging, samenscholing of
optocht. Deze kennisgeving moet volgende inlichtingen bevatten:
- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en)
- het voorwerp van het evenement
- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst
- de geplande route
- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval
de ontbinding van de optocht
- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement
- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen
- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of bij gewichtige redenen (zoals gevaar om
wanordelijkheden te verwekken, openbare rust te verstoren, een gevaar of belemmering van het
verkeer inhouden,…) kan hij de samenkomst, optocht, betoging of andere manifestatie verbieden.
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te
steken of te verwonden, evenals het dragen van helmen of schilden, is gedurende hogervermelde
manifestaties verboden.
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare weg dient zich te schikken
naar de bevelen van de politie.
Het is verboden de openbare weg te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het
publiek gehinderd wordt.
Kwaadwillige samenscholingen kunnen verboden worden door de burgemeester, wanneer deze
gericht zijn op een verstoring van de openbare orde en risico’s voor de gemeenschap in haar geheel
kunnen meebrengen.

Afdeling 2. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare plaatsen
Art. 33. Het is verboden in openbare plaatsen behoudens vergunning van de bevoegde overheid,
over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het
gedrang kan brengen, zoals:
1) gooien, stoten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan hinderen of bevuilen of dat
andermans eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van toepassing
op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties worden verricht;
2) klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen, constructies of allerhande installaties;
3) gewelddadige spelen of oefeningen doen;
4) allerhande werken verrichten;

5) artistieke prestaties leveren.
Art. 34. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van vogels
bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is enkel toegestaan na schriftelijke
toelating van de burgemeester.
De aanvraag wordt gemotiveerd en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te
beoordelen.
Luchtdrukkanonnen mogen enkel opgesteld worden op meer dan 300 meter van de dichtstbij
gelegen woning en 200 m van de openbare weg.
De opening van het kanon dient steeds in de meest gunstige richting te worden geplaatst ten
aanzien van de hindergevoelige plaatsen.
Het is verboden deze toestellen te laten werken tussen 19:00u en 9:00u.
De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 knallen per uur.
De toelating kan maximaal voor een duur van 3 weken na mekaar worden toegestaan uitsluitend in
de periode van 15 april tot 15 juni.
Verder gebruik vereist het indienen van een nieuwe aanvraag.
De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien overmatige hinder wordt vastgesteld of de
bepalingen van dit artikel wordt overtreden.
Art. 35. Voor de toepassing worden in dit artikel de werkzaamheden bedoeld die buiten de
openbare weg uitgevoerd worden en die de openbare weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de
gemakkelijkheid van doorgang kunnen belemmeren.
De burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven.
Werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende eigendommen kunnen
verspreiden mogen pas aangevat worden nadat er schermen of zeil/banner/spandoek aangebracht
zijn.
De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden
op de hoogte te brengen van de aanvang.
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem
onverwijld opnieuw schoonmaken.
Art. 36: Voorwerpen die door hun val of door ongezonde uitwasemingen kunnen schaden, mogen
niet op de openbare weg geworpen, geplaatst of achtergelaten worden.
Art. 37. Het is verboden voor ieder persoon die op de openbare plaats een activiteit uitoefent,
ongeacht of hij hiervoor een toelating heeft gekregen:
1) de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken te belemmeren;
2) vergezeld te zijn van een agressief dier;
3) zich dreigend op te stellen;
4) de doorgang van voorbijgangers te verhinderen;
5) deze activiteit op de rijbaan uit te oefenen behoudens in uitzonderlijke gevallen zoals b.v.
een autoloze zondag.
Art. 38. Onverminderd de wegcode, is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en
dergelijke enkel toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt
gebracht. De bevoegde overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Art. 39. Behoudens toelating van de bevoegde overheid is het verboden in openbare plaatsen:
1) inzamelingen en inzamelingen door middel van verkoop te houden;
2) te zorgen voor vermakelijkheden zoals fuiven, bals, tentoonstellingen, spektakels of
feestelijke verlichting;

3) garageverkopen en rommelmarkten te organiseren.
De toelatingsaanvragen moeten ingediend worden ten minste dertig werkdagen voorafgaand aan de
activiteit.
Art. 40. Onverminderd de andere bij onderhavig reglement voorziene bepalingen mag niemand, ook
niet tijdelijk, goederen in de openbare plaats uitstallen zonder toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 41. Het is verboden zonder toelating van de burgemeester reclame te maken, drukwerken of
om het even welke tekeningen uit te delen in openbare plaatsen of er een bedrijf of beroep uit te
oefenen. Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk in verband met
verkiezingen, politiek, filosofie of met religieus karakter.
De personen die optreden als omroeper, verkoper of verdeler van kranten, publicaties, tekeningen,
gravures, advertenties en reclame en allerhande drukwerken in straten en andere openbare
plaatsen, mogen voor de uitoefening van die activiteit zonder toelating geen materiaal gebruiken dat
het verkeer op de openbare weg of de doorgang op de openbare plaats belemmert, behalve indien
zij een standplaats op de openbare markt hebben.
De verdelers van kranten, documenten, tekeningen, gravures, advertenties en drukwerken zorgen
ervoor dat wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, opgeraapt wordt.
Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of
reclame:
1) reclame of drukwerk op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de
burgemeester,
2) voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.
3) stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare plaats of op de drempel
van deuren en vensterbanken van gebouwen.
Indien de overtreder van deze bepalingen geen toelating heeft moet hij, de zaken onmiddellijk
reinigen of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op
risico van de overtreder.
Art. 42. Het is verboden buiten de zalen voor spektakels of concerten en plaatsen voor
sportbijeenkomsten of vermakelijkheden, de voorbijgangers op de openbare plaats aan te klampen
om hun inkomkaarten te koop aan te bieden of om hun uit te leggen hoe ze er zich kunnen
aanschaffen.
Het is eveneens verboden voor handelaars of restauranthouders alsook voor personen die ze
tewerkstellen, cliënten aan te spreken of te roepen teneinde ze aan te sporen om naar hun zaak te
komen.
Art. 43. Het is verboden op welke manier dan ook ieder concert, spektakel, vermakelijkheden en
bijeenkomsten op de openbare plaats, toegelaten door de gemeentelijke overheid, te storen.
Het is verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, concerten of sport in de
gemeente:
1) zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, sportlui of
organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook zich toegang te
verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die voor de artiesten of
sportlui voorbehouden zijn;
2) voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door hun val
of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars kunnen storen.
3) De stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door hun
gedrag.

Afdeling 3. Privatieve ingebruikname van de openbare plaats
Art. 44. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid en onverminderd de wettelijke en
reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
1. Iedere privatieve bezetting van de openbare weg op het niveau van de begane grond, alsook
erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, geplaatst of achtergelaten voorwerp, dat
schade kan berokkenen aan de veiligheid of het gemak van doorgang.
2. De installatie op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die
gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare weg.
Zijn vrijgesteld van deze bepaling: de voorwerpen die geplaatst werden op vensterbanken en
vastgehouden worden door een stevig bevestigde en niet uitstekende voorziening.
Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel voorwerp, zelfs
gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid volledig moet verzekerd
zijn, verbergen.
Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was dat maar gedeeltelijk, de deuren of ramen van
gebouwen langs de openbare weg verbergen.
De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen,
dienen op het eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo
niet zal daar ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Art. 45. Behoudens toelating van het college van burgemeester en schepenen is het verboden
terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalrekken, of reclameborden en dergelijke te
plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de openbare plaats uit te stallen.
De voorwaarden en modaliteiten betreffende het plaatsen van terrassen en dergelijke, zijn
vastgelegd in een afzonderlijk politiereglement.
Art. 46. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het
verboden spandoeken, wimpels en vlaggen op of over de openbare weg te hangen zonder toelating
van de bevoegde overheid.
Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor
een algemene toelating of een toelating van de gemeente verkregen werd.
Art. 47. Zonder de toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid mogen op de openbare plaats
geen laad- of hijstoestellen, containers of ander bouwwerfmateriaal geplaatst worden.
Art. 48. Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden dat iedere
tak die over de openbare weg hangt:
- zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevindt en het uiteinde ervan zich op
minstens 1 meter afstand van de rijbaanweg bevindt;
- de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengt;
- het normaal uitzicht op de openbare weg niet belemmert.
Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan de politie andere afmetingen opleggen en de
voorgeschreven werken dienen binnen de gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht
te worden. Indien er aan onderhavige bepaling geen gevolg wordt gegeven, zullen de werken door
de wegbeheerder verricht worden op kosten en risico van de in gebreke blijvende partij.
Art. 49. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van een gebouw op
de openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de
veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen.
Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van
buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse verdieping
geplaatst zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn die aan de openbare weg grenst
Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of haken op

hun plaats te worden gehouden.
De pallen en haken moeten steeds stevig vastgemaakt zijn zodanig dat ze de voorbijgangers niet
kunnen verwonden of de veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen.

Afdeling 4. Het gebruik van gevels van gebouwen
Art. 50. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de dienst bevolking toegekende
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. In flatgebouwen moet elk
appartement op de ingangsdeur een nummer dragen dat overeenstemt met het nummer van de
brievenbus.
Het is verboden op welke manier dan ook de huisnummers en straatnaamborden te verbergen, af te
rukken, te beschadigen of te doen verdwijnen.
In geval van wijziging van nummer dient het oude nummer onmiddellijk te worden vervangen door
het nieuwe nummer.
Als werken aan het gebouw de verwijdering van het huisnummer vereisen, dient dit nummer ten
laatste acht dagen na de beëindiging van de werken te worden hersteld.
Art. 51. Eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken
van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de
gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval
eventueel langs de straatkant, het aanbrengen toe te staan van:
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2° alle verkeerstekens.
3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van belang zijn voor de openbare
veiligheid.
Art. 52. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich
ervan verzekeren dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust is,
zich in perfecte staat bevindt van bewaring, onderhoud en werking, teneinde de openbare veiligheid
niet in het gedrang te brengen.

Afdeling 5. Algemene maatregelen inzake openbare veiligheid
Art. 53. Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel
bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden.
Art. 54. De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette
gebouwen te verhinderen.
De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde terreinen
begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig vastgemaakt zijn
opdat ze, zelfs door krachtige windstoten, niet kunnen wegwaaien of vallen. De stabiliteit en
verankering moeten regelmatig nagekeken worden.
Art. 55. Enkel de daartoe bevoegde personen mogen kranen van leidingen of kanaliseringen,
schakelaars van de openbare verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook
uitrustingen voor telecommunicatie die zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare
gebouwen bedienen.

Afdeling 6. Brandpreventie
Art. 56. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden
voor het blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Art. 57. Als een evenement zoals een fuif, dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd wordt in
een voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat de
plaats beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, o.a. toepassing van de regelgeving inzake

brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie het etablissement
doen evacueren en sluiten.
Art. 58. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die
voor het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te
hangen die de doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen
leiden, hinderen of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.

Afdeling 7. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen
bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel
Art. 59. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte trottoirs moeten vrij of slipvrij gemaakt worden zodat een
vlotte doorgang voor de voetgangers mogelijk is.
Deze verplichting berust op de (mede-)eigenaars, huurders of (vrucht)gebruikers.
De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Art. 60. Het is verboden op de openbare weg:
1) water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
2) glijbanen aan te leggen;
3) sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van private domeinen.
Art. 61. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde overheid.

Afdeling 8. Ontspanningsactiviteiten en –plaatsen
Art. 62. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speel- en
skateterreinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid en rust niet in het gedrang
komen. De terreinen mogen niet gebruikt worden na 22 u.
Fietsen en bromfietsen zijn verboden op deze terreinen; eveneens is het verboden toestellen te
verplaatsen of eigen constructies op te zetten.
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt worden
voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden.
Kinderen onder de 7 jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de persoon aan wiens
hoede ze werden toevertrouwd.
De toestellen op de skateterreinen mogen slechts worden gebruikt door personen vanaf 8 jaar.
Honden zijn niet toegelaten op skateterreinen.

Afdeling 9. Verhuizingen, laden en lossen
Art. 63. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22 en 7 uur
zonder toelating van de gemeente.
Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de openbare
weg moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers niet verplicht worden
het trottoir te verlaten, dat ze zich nergens tegen stoten of dat ze zich niet verwonden, dat noch de
veiligheid van alle weggebruikers noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang
komen.
Art. 64. Het is verboden voor het cliënteel van winkelcentra, winkelkarren op de openbare plaats
achter te laten. De uitbaters van winkelcentra zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen die de

naleving van deze bepaling vrijwaren; bovendien dienen zij te zorgen voor herkenbare winkelkarren.

HOOFSTUK IV - DE OPENBARE RUST
Afdeling 1. Hinderlijke activiteiten
Art. 65. Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke bestemd zijn of
gewoonlijk dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te stellen die storend zouden zijn
voor de uitoefening van de religieuze diensten of de bijwoning ervan.
Art. 66. Het college van burgemeester en schepenen kan verbieden, met het oog op de handhaving
van de openbare rust, iedere tentoonstelling, verspreiding en handel van boeken, audiovisuele
middelen of van ieder ander voorwerp dat vrijwillig aanzet tot geweld, haat en/of in strijd is met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Afdeling 2. Geluidsoverlast
Art. 67. Het is dag en nacht verboden geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder reden of
zonder noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en de rust
van de inwoners in het gedrang brengt.
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.
Art. 68. § 1 Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk
door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is verboden, wanneer het
zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en
wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
§ 2 Het is verboden op de openbare weg in voertuigen geluid te veroorzaken, dat het niveau van het
straatgeluid overschrijdt.
Art. 69. Behoudens toelating van de burgemeester zijn op de openbare plaats verboden:
1) stem, instrumentale of muzikale uitvoeringen die de openbare rust verstoren
2) parades en kermismuziek
3) Geluid voortbrengende middelen te gebruiken voor verkiezingspropaganda, het maken van
reclame of om de aandacht te trekken op de verkoop van een product of het verlenen van
een commerciële dienst.
In deze toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd.
Art. 70. § 1. Het is verboden op de openbare weg kaarten of andere voorwerpen te koop aan te
bieden zonder schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid.
§2. Het is verboden op de openbare plaats:
- te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van voorbijgangers;
- bij het bedelen gebruik te maken van dieren en/of kinderen;
- aan deuren te bellen of kloppen met als doel een aalmoes te bekomen;
- door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of
belemmeren;
- te bedelen op de rijbaan of ten aanzien van de bestuurders of passagiers van voertuigen op de
rijbaan, onder meer op of in de nabijheid van kruispunten.
Art. 71. § 1. De bepalingen van onderhavig artikel zijn van toepassing op de etablissementen die
gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde voorwaarden
toegelaten.
§ 2. Het is verboden voor uitbaters van voor het publiek toegankelijke etablissementen, café-,
cabaret-, restauranthouders en uitbaters van danszalen en in het algemeen degenen die wijn, bier

of andere dranken verkopen, hun etablissement te sluiten zolang er zich een of meer klanten
bevinden.
§ 3. De politie kan de voor het publiek toegankelijke etablissementen laten ontruimen en sluiten als
wanorde of lawaai wordt vastgesteld die de openbare rust of de rust van de omwonenden kan
storen.

Afdeling 3. Gebruik van werktuigen
Art. 72. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 21 uur.
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.

Afdeling 4. Lichtpollutie
Art. 73. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden
gebruik te maken van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen
of projecteren, hetzij rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing, van lichtbundels van laserlicht of
gelijkaardig licht.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering moet elke uitbater de
nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. De verlichting is dermate geconcipieerd
dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Klemtoonverlichting
mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale
intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

HOOFDSTUK V - DIEREN
Art. 74. De eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd
laten rondlopen op een openbare plaats. Aangelijnd houdt in dat de dieren effectief aan de leiband
worden gehouden.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde
begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
De begeleider van dieren moet deze dieren op elk ogenblik beletten om personen of dieren te
intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te betreden.
Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder controle kunnen
houden.
Art. 75. De begeleiders van honden zijn verplicht:
1) te beletten dat hun hond de openbare plaats bevuilt;
2) in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep;
3) op de openbare plaats, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen;
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en
reinigen door de gemeente aan de overtreder aangerekend.

Art. 76. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden
door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs, of een ander aanhoudend geluid.
Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester een
passende maatregel nemen zoals laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het te laten
plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de

houder van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen
hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Art. 77. Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen,
is het verboden op de openbare plaats eender welke materie voor de voeding van zwervende dieren
of duiven achter te laten, te deponeren of te werpen, met uitzondering van voedsel voor vogels bij
vriesweer.
De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten de plaatsen waar duiven nesten
zouden kunnen bouwen permanent afschermen, alsook bevuilde gebouwen doen schoonmaken en
ontsmetten.
Art. 78. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de
bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op
het politieambt en de wet op de dierenwelzijn.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de houder van het dier.
Art. 79. Het doden of verwonden van dieren die aan een ander toebehoren, veroorzaakt door het
laten rondzwerven van zijn dier, is verboden.
Art. 80. Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek toegankelijke
etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van een intern reglement dat
aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die dat duidelijk maken met
uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden of andere mensen met een handicap
te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de
hygiëne van de lokalen en de personen in de voedingssector.
Art. 81. Het is verboden alle soorten duiven, die niet aan prijskampen deelnemen, te laten uitvliegen
op de dagen dat er duivenwedstrijden worden ingericht, zolang die wedvluchten niet beëindigd zijn
en dit van 1 maart tot en met de laatste zondag van oktober.
Ingeval van overmacht, slecht weer of andere oorzaken waardoor de vluchten niet op de voormelde
dagen kunnen doorgaan, geldt dit verbod voor de daarop volgende dag. In dergelijke gevallen zijn
de medekampende liefhebbers gehouden dit kenbaar te maken aan de inwoners en het
gemeentebestuur.
Alle handelingen of middelen die kunnen aangewend worden om tijdens prijskampen de duiven te
laten schrikken of hun aandacht af te leiden en die daardoor de duivenliefhebbers schade kunnen
toebrengen, zijn verboden.

HOOFDSTUK VI - KLEIDUIFSCHIETEN
Art. 82. Het kleiduifschieten, evenals het elektronisch kleiduifschieten mag slechts georganiseerd
worden tussen 14u en 19u en mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating daartoe van de
burgemeester.
Deze schriftelijke toelating moet aanwezig zijn op de plaats van het gebeuren en dient door de
organisatoren voorgelegd te worden aan de politie wanneer deze daarom verzoekt.
Onverminderd artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 en de wapenwet van 8 juni 2006,
kan in geval van overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel het college van
burgemeester en schepenen de administratieve schorsing of de administratieve intrekking van de
toelating uitspreken.

HOOFDSTUK VII - AMBULANTE HANDEL EN MARKTEN
Art. 83. Personen die hun beroep uitoefenen op de door het college van burgemeester en
schepenen toegelaten staanplaatsen, mogen er hun aanwezigheid niet aankondigen door geroepen
of gesproken boodschappen of met andere middelen op een wijze die de openbare orde of rust
verstoort.
In geval van overtreding van onderhavig artikel kan het college van burgemeester en schepenen de
toegekende vergunning intrekken of schorsen.
Art. 84. De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, mogen de
openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en gezondheid niet in het
gedrang brengen.
Onverminderd artikel 33 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemene
regeling van de politie op het wegverkeer, mogen deze handelaars, om het cliënteel van hun komst
te verwittigen, geen gebruik maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren.
Art. 85. Het is verboden:
1) een kermis te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op een voor het publiek
toegankelijk privaat terrein zonder toelating van de bevoegde overheid;
2) een kermisattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten de voorziene
plaatsen en data voor iedere kermis of foor, alsook in de gevallen dat de overheid de
intrekking van de concessie of de vergunning beveelt;
3) voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur aangeduide
plaatsen.
De kermisattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige bepaling moeten
verplaatst worden bij het eerste politiebevel. Bij ontstentenis zal het bestuur ertoe overgaan op
kosten en risico van de overtreder.
De specifieke regelgeving inzake de organisatie van de kermissen wordt door de gemeente
vastgelegd in een afzonderlijk politiereglement.
Art. 86. De openbare markten worden alleen door het gemeentebestuur ingericht. De specifieke
regelgeving inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de gemeente vastgelegd in
een afzonderlijk politiereglement.
Art. 87. Na het sluiten van de verkoop mogen gesloten kramen niet op de openbare weg
achtergelaten worden.
Ten laatste 1 uur na het sluiten van de verkoop moet de marktkramer het marktplein verlaten
hebben met zijn goederen, kramen en voertuigen.

HOOFDSTUK VIII - BIJZONDERE BEPALINGEN UIT HET
STRAFWETBOEK
Art. 88. Onderstaande gedragingen, zoals beschreven in het strafwetboek, kunnen bestraft worden
met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek of met een administratieve geldboete
van maximum 350 euro.
Vernielen of beschadigen van goederen van openbaar nut (b.v. grafstenen, monumenten,
standbeelden, kunstvoorwerpen) (art. 526 Sw);
Kwaadwillig vernielen of omhakken van bomen of vernielen van enten ( art. 537 Sw );
Opzettelijk beschadigen of vernielen van roerende goederen (art. 559,1 Sw);
Nachtlawaai of nachtrumoer (art. 561,1° Sw)
Beschadigen van landelijke of stedelijke afsluiting (art. 563, 2 Sw);

Feitelijkheden of lichte gewelddaden (art. 563,3 Sw).

HOOFDSTUK IX - SANCTIES, PROCEDURE EN
SLOTBEPALINGEN
Art. 89. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om
de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van
alle overtredingen vervat in dit politiereglement.
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013.

Art. 90. §1 Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of
reglementen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze
verordening gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni
2013:
1° een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder
minderjarig of meerderjarig is;
2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.
§2 Alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kunnen
worden opgelegd: de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de
overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te
herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren.
§3 Een procedure van ouderlijke betrokkenheid kan worden voorzien voorafgaand aan het aanbod
tot bemiddeling, tot gemeenschapsdienst of desgevallend, de oplegging van een administratieve
geldboete.
Art. 91. De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene
maximum van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip
van de feiten kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro.
De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van de zwaarte van de
inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij dit reglement voorgeschreven
administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze boete het
wettelijke voorziene maximum mag overschrijden.
Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk binnen
de vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
Art. 92. Wanneer een overtreding van een bepaling is begaan met een motorvoertuig wordt bij
afwezigheid van de bestuurder de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de
kentekenplaat van het voertuig. De houder van de kentekenplaat mag met alle middelen aantonen
wie op het ogenblik van de feiten met het voertuig reed. Zo de door de houder van de kentekenplaat
aangeduide persoon de inbreuk niet afdoend weerlegt of ontkent, wordt de administratieve
geldboete hem ten laste gelegd.
Art. 93. Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van
het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot
minderjarigen.
Art. 94. Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 NGW worden toegezonden aan de
deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie
van de politierechtbank.

Art. 95. Volgende politieverordeningen worden opgeheven met ingang van 1 januari 2016:











Politiereglement van 01.02.1980 inzake uitvliegen van duiven.
Politiereglement van 28.04.1983 op de ruiming en het onderhoud van de waterlopen en
grachten, welke niet vallen onder het beheer van de wet van 28.12.1967
Algemene politieverordening van 06.07.1984, inclusief latere wijzigingen.
Politiereglement inzake duivenwedstrijden van 27 april 1990, inclusief latere wijzigingen.
Politiereglement van 26.03.1993 betreffende het houden van wilde dieren.
Politiereglement van 28.05.1993 betreffende geluidshinder.
Politiereglement van 01.07.1994 met betrekking tot het stoken met allesbranders.
Politiereglement van 30.06.1995 op het stoken in open lucht.
Politiereglement van 02.06.2005 houdende invoering van gemeentelijke administratieve
sancties.
Politiereglement van 03.06.2008 met betrekking tot verwijdering en bestrijding van
everzwijnen.

Art. 96 Huidige verordening treedt in werking op 1 januari 2016.
Art. 2.

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, het Parket van de Procureur des Konings, de politiezone Demerdal DSZ, de
provinciegouverneur en de sanctionerend ambtenaar.

10 Goedkeuring van het bemiddelingsreglement in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op actie 3.1.1.1 “De huidige politiereglementen worden geëvalueerd, zonodig aangepast en
gecoördineerd” en 3.1.1.2 “De reglementen waarin gemeentelijke administratieve sancties zijn
opgenomen worden geëvalueerd, zonodig aangepast en gecoördineerd” van het meerjarenplan 20142019;
Gelet op de in huidige zitting goedgekeurde algemene politieverordening;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het bemiddelingsreglement in het kader van gemeentelijke administratieve sancties wordt
goedgekeurd als volgt:
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 4 §2, 2° van de Wet van 24
juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Er kan gesteld worden dat de
inbreuk die bestraft kan worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, de aanleiding is tot
bemiddeling. De procedure van bemiddeling en de daarmee gepaard gaande nadere regels worden
bepaald in het Koninklijk besluit van 28.01.2014 houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten
voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties
(GAS).
Artikel 2

Wanneer de GAS-procedure wordt opgestart, moet verplicht een bemiddelingsaanbod gedaan worden
aan overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar. Wat betreft de meerderjarige
overtreders, is dit aanbod facultatief en wordt het aan de sanctionerende ambtenaar ter beoordeling
voorgelegd.
De overtreder wordt gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces en wordt
aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Artikel 3 Advocaat voor minderjarigen vanaf 16 jaar
In het geval dat de procedure ten laste van een minderjarige die op het moment van de feiten de
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, lopende is, kan deze bijgestaan worden door een advocaat die door
de stafhouder van de balie van de orde van advocaten of door het Bureau voor Juridische Bijstand
wordt aangeduid.
Zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers worden eveneens op de hoogte gebracht
van de administratieve procedure en bij het geding betrokken per aangetekend schrijven.
Artikel 4 Principes van bemiddeling
Voor elke bemiddeling geldt het beginsel van vrijwilligheid van deelname. De overtreder aan wie de
bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de procedure aanvaarden of weigeren. Dit geldt ook
voor de benadeelde partij.
De bemiddelaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van onafhankelijkheid, neutraliteit en
vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij/zij zich strikt aan het beroepsgeheim wat betreft de identiteit van
de betrokken partijen en de onderzoeksgegevens in het dossier.

Hoofdstuk 2 : Uitvoering van de bemiddelingsprocedure
Ontvangst van het mandaat
De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Vervolgens maakt
hij/zij de vereiste elementen voor de opstart van de bemiddeling over aan de bevoegde bemiddelaar
van de gemeente/stad.
De bemiddelaar ontvangt het bemiddelingsdossier van de sanctionerende ambtenaar. Vervolgens kijkt
de bemiddelaar na of alle vereiste gegevens aanwezig zijn in het dossier (naam, adres van
betrokkene, soort inbreuk op het politiereglement, datum van het feit, identificatiegegevens van het
slachtoffer, pv).
Het dossier wordt geregistreerd en per individueel dossier wordt een map gemaakt waarin alle
documenten met betrekking tot deze bemiddeling worden bijgehouden. Er wordt ook een
‘contactenblad’ opgemaakt waarop alle stappen/contacten van de bemiddeling worden geregistreerd.
Planning van de bemiddelingsprocedure
Vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het mandaat stuurt de bemiddelaar een uitnodigingsbrief naar de
overtreder. Wanneer de overtreder minderjarig is, wordt deze brief ook aan de ouders gericht. Indien
het slachtoffer in het dossier een natuurlijk persoon betreft, wordt ook het slachtoffer per brief
uitgenodigd. Deze brieven zijn niet aangetekend, omdat de brief van de sanctionerend ambtenaar
aangetekend is verstuurd en hierin reeds melding is gemaakt van het bemiddelingsaanbod.
Wanneer de overtreder positief reageert op het aanbod en het slachtoffer betreft een organisatie of
stad/gemeente zal de bemiddelaar contact opnemen met de gemeentesecretaris of de desbetreffende
dienst om in een vertegenwoordiging van het slachtoffer te voorzien. De vertegenwoordiging van een
politieambtenaar of vertegenwoordiger van de stad/gemeente zorgt voor een symbolische
vertegenwoordiging van de maatschappij. Dit contact verloopt via e-mail of telefonisch.
Wanneer beide partijen ingaan op het aanbod kan zowel een directe als een indirecte bemiddeling
plaatsvinden, al is indirecte bemiddeling eerder de uitzondering. De datum van het
bemiddelingsgesprek wordt vastgesteld in overleg met beide partijen.
Wanneer de overtreder niet aanwezig is op de afspraak, zonder voorafgaande verwittiging, wordt er
geen tweede uitnodigingsbrief verstuurd. De sanctionerend ambtenaar wordt schriftelijk ingelicht dat er
geen bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Indien de betrokkene de bemiddelaar op voorhand
verwittigt dat de voorgestelde datum niet past, maar hij/zij wel wenst deel te nemen aan een
bemiddelingsgesprek, wordt een andere datum vastgelegd in samenspraak met de benadeelde partij.
De mogelijkheid bestaat dat de betrokkene op voorhand laat weten niet op het bemiddelingsaanbod te
willen ingaan en de voorkeur geeft aan het betalen van de administratieve geldboete. Dit gegeven
maken we schriftelijk over aan de sanctionerend ambtenaar.

Contact met advocaat
Wanneer de overtreder minderjarig was op het ogenblik van de inbreuk, heeft de overtreder recht op
een advocaat dewelke dan instaat voor de juridische zekerheid van de jongeren. De gegevens van de
advocaat worden door de sanctionerend ambtenaar aan de bemiddelaar per e-mail bezorgd. Wanneer
de bemiddelaar over deze gegevens beschikt alvorens de uitnodigingsbrief is verstuurd, wordt dit mee
in de brief opgenomen.
De bemiddelaar licht de advocaat na ontvangst van diens gegevens in over het feit dat er een
bemiddelingsaanbod aan diens cliënt wordt gedaan en licht deze tevens in over de voorgestelde
datum van het bemiddelingsgesprek. Dit contact verloopt informeel via e-mail of telefonisch. Het staat
de advocaat vrij om al dan niet op het bemiddelingsgesprek aanwezig te zijn.
Na het bemiddelingsgesprek wordt de advocaat ingelicht over het bereikte resultaat. Wanneer het tot
een overeenkomst is gekomen, wordt een kopie voor nazicht bezorgd aan de advocaat. De
bemiddelaar licht de advocaat in over de beslissing van de sanctionerend ambtenaar per e-mail.
Wanneer een minderjarige overtreder niet reageert op het bemiddelingsaanbod wordt de advocaat
hiervan in kennis gesteld. Een wachttijd van veertien dagen wordt in acht genomen waarna dit, zonder
tegenbericht van de advocaat, in een verslag aan de sanctionerend ambtenaar wordt overgemaakt en
het dossier wordt afgesloten door de bemiddelaar.
Voorafgaand(e) individueel gesprek(ken) met elk van de partijen
Individuele gesprekken zijn facultatief als beoordeeld wordt dat dit nuttig is en indien de benadeelde
partij een natuurlijk persoon is.
De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te komen. Indien
nodig vindt er een gesprek plaats met de overtreder en het slachtoffer afzonderlijk. Indien nodig vindt
er meer dan één individueel gesprek plaats. De bemiddelaar maakt een nieuwe afspraak na het
eerste gesprek, of telefonisch, of schriftelijk.
Tijdens het eerste gesprek wordt naast de rolverklaring van de bemiddelaar en de gemeentelijke
administratieve sanctie, de bemiddelingsprocedure uiteengezet. De bemiddelaar werkt naar een
rechtstreekse ontmoeting tussen beide partijen toe en benadrukt het vrijwillig karakter van de
bemiddeling. Indien één van de partijen een rechtstreekse ontmoeting weigert, vindt er een
onrechtstreekse, indirecte bemiddeling plaats. Dit houdt in dat de informatie van de ene partij door de
bemiddelaar wordt doorgespeeld aan de andere partij, mits akkoord.

Het gezamenlijk gesprek met de 2 partijen
Wanneer beide partijen aanwezig zijn, verduidelijkt ieder zijn standpunt ten aanzien van de feiten en
diens verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling. Nadien wordt door de partijen onderhandeld
over de eventuele vorm van schadevergoeding/herstel/compensatie. In het geval van bemiddeling in
kader van de gemeentelijke administratieve sancties spreken we eerder in termen van
responsabilisering, opnemen van verantwoordelijkheid, bewustmaking waarom een boete wordt
opgelegd voor bepaalde gedragingen, namelijk in functie van de leefbaarheid van de samenleving.
In het geval van een minderjarige overtreder kunnen ook de ouders op het gesprek aanwezig zijn.
Opmaken en overhandigen van de bemiddelingsovereenkomst tussen dader en slachtoffer
De bemiddeling kan resulteren in een overeenkomst wanneer het tot een akkoord is gekomen tussen
dader en slachtoffer over een mogelijke vorm van herstel voor de gepleegde inbreuk. In de
overeenkomst kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de overtreder een prestatie van algemeen
nut zal verrichten, een ‘sorry-brief’ zal opmaken, zijn excuses zal aanbieden, verantwoordelijkheid zal
opnemen, of de schade zal herstellen. De oplossing voor het probleem tussen dader en slachtoffer
wordt aangereikt door de beide partijen en niet door de bemiddelaar. De partijen zoeken dus zelf naar
oplossingen waarbij het opnemen van verantwoordelijkheid door de overtreder centraal staat.
Aan beide partijen wordt een exemplaar van de bemiddelingsovereenkomst bezorgd. Deze
overeenkomst wordt afhankelijk van de mogelijkheden tijdens het bemiddelingsgesprek opgemaakt en
ondertekend of wordt later aan de betrokkene partijen bezorgd met de vraag deze ondertekend terug
te bezorgen aan de bemiddelaar.
De bemiddelaar dient vóór de uitvoering van de overeenkomst in het bezit te zijn van de door beide
partijen ondertekende overeenkomst. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk wanneer de uitvoering van
de overeenkomst snel volgt op het bemiddelingsgesprek. In dat geval wordt een regel toegevoegd aan
de overeenkomst, namelijk dat het mondelinge akkoord tussen de partijen, bepaald tijdens het
bemiddelingsgesprek, geldt als schriftelijk akkoord.

Stopzetting van de bemiddelingsprocedure
Bij afsluiting van een bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties maakt
de bemiddelaar een kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend ambtenaar. In dit verslag
informeert de bemiddelaar de sanctionerend ambtenaar over het verloop van de bemiddeling. Er wordt
verduidelijkt of de bemiddeling werd geweigerd, heeft gefaald of tot een akkoord heeft geleid. Na het
weigeren of falen van de bemiddeling kan de bemiddelaar in het verslag vermelden dat een
gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze beschrijven.
Wanneer de bemiddeling tot een akkoord heeft geleid en de modaliteiten van de
bemiddelingsovereenkomst tot uitvoer zijn gebracht, is de bemiddeling afgerond. De bemiddelaar
verduidelijkt het type akkoord en vermeldt of dit akkoord al dan niet werd nageleefd. Eventueel voegt
de bemiddelaar attesten, betalingsbewijzen en/of andere verificatiestukken toe om de uitvoering van
de bemiddelingsovereenkomst aan te tonen.
De evaluatie wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd uiterlijk één maand voor de wettelijke
einddatum dat een GAS moet worden opgelegd. M.a.w. wanneer de inbreuk op 01.06.2014 werd
vastgesteld, dient de evaluatie uiterlijk op 01.05.2015 te worden overgemaakt aan de sanctionerend
ambtenaar (wettelijke termijn van beslissing van de sanctionerend ambtenaar is twaalf maanden als er
een bemiddelingsaanbod wordt gedaan). Er wordt echter steeds getracht het dossier zo snel mogelijk
af te ronden. Op vraag van de sanctionerend ambtenaar wordt steeds geprobeerd het
evaluatieverslag door te sturen binnen de vijf maanden nadat de sanctionerend ambtenaar het dossier
ontvangen heeft.
Een geslaagde bemiddeling is gelijk aan een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord heeft geleid,
of tot een akkoord waarvan de niet-uitvoering niet toe te schrijven is aan de overtreder. De
sanctionerend ambtenaar wordt door het evaluatieverslag gehouden aan de vaststelling van de
weigering van het aanbod, het falen of het slagen van de bemiddeling. Wanneer uit het
evaluatieverslag van de bemiddelaar blijkt dat de bemiddeling geslaagd is, kan de sanctionerend
ambtenaar geen GAS boete meer opleggen.
Kennisname beslissing sanctionerend ambtenaar
Wanneer de bemiddelaar in kennis wordt gebracht over de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar, brengt de bemiddelaar de benadeelde partij hiervan op de hoogte indien dit vooraf werd
afgesproken. De sanctionerend ambtenaar zal de beslissing, onder bepaalde voorwaarden, eveneens
overmaken aan de benadeelde partij.
Afsluiting van de bemiddelingsprocedure
De bemiddelaar registreert het dossier en sluit het af.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Leuven, het Parket van de Procureur des Konings, de politiezone Demerdal DSZ, de
provinciegouverneur en de sanctionerend ambtenaar.

11 Stand van zaken betreffende opvang van vluchtelingen in het Peeterskasteel.
De voorzitter meldt dat het actiecomité voorafgaandelijk aan de zitting een petitie overhandigd heeft.
De burgemeester geeft een stand van zaken.
‘Momenteel zijn er 168 vluchtelingen in het Peeterskasteel: 40% zijn Syriërs, 40% zijn Iraniërs, 20 %
zijn Afghanen, Albanezen en mensen uit Libanon. Van die 168 zijn er bijna de helft (81) kinderen en
jongeren, jonger dan 18 jaar. Het zijn dus vooral gezinnen en veelal jonge gezinnen. Ze zijn
toegekomen in 4 groepen: 3 groepen rechtsreeks uit Brussel en de laatste groep uit Polleur, de
camping in Wallonië, waar zij verbleven sinds september.
Naar veiligheid toe is onze politie gericht op het asielcentrum. Er is bijzondere aandacht hiervoor. Een
officier, de coördinator van de wijk en de wijkagent leggen de contacten rechtstreeks met het
opvangcentrum dus met Caritas. Dagelijks gaat de politie ter plaatse op bezoek. Het centrum van
Scherpenheuvel en de omgeving van het opvangcentrum zitten in het vast parcours van de
interventieploegen. De mensen in de wijk zullen al wel gezien hebben dat er hier een verhoogde
aandacht is. Er wordt ook gewerkt volgens het protocol. Het protocol dat Binnenlandse Zaken voorziet
bevat een aantal onderrichtingen. Er wordt een register van de bewoners bijgehouden, een register
van de bezoekers wordt bijgehouden. Er wordt ook het nodige gedaan om de immatriculatiekaarten bij

zich te hebben. De dienst bevolking is bezig iedereen in te schrijven. Binnen enkele dagen tot weken
zal iedereen die kaart hebben.
Er zijn enkele kleinere incidenten geweest tussen vluchtelingen en bewoners. Dat is zeer, zeer
beperkt geweest. Meestal was dit gebaseerd op misverstanden, die voortspruiten uit een verschillende
cultuurachtergrond. Er waren zeker geen misdrijven. Er zijn geen misdrijven vastgesteld door de
politie. Als er een melding komt, gaat dit onmiddellijk nagecheckt worden door de politie. Dat kan een
melding zijn uit het centrum, uit de buurt of van andere bewoners.
Ik besef dat er heel veel geruchten de ronde doen over misdrijven, al dan niet onregelmatigheden.
Een aantal van die geruchten gaat over zaken die zich zouden voordoen in handelszaken. De politie is
gestart met handelszaken te bezoeken over die geruchten. Men stelt echter vast dat er van die
geruchten niets van aan is of dat er zwaar overdreven wordt.
Wat communicatie/informatie betreft kan men terecht op de website van de stad. Deze wordt zoveel
mogelijk geüpdatet. Een aantal veel voorkomende vragen staan daar op met een antwoord. Men kan
steeds terecht op de mailadressen van Caritas en de stad als men vragen heeft. Ook een aantal
berichten worden up to date gehouden.
Wat betreft de contacten met de buurt is er een overlegvergadering geweest met een delegatie van
het actiecomité, het buurtcomité ‘achter de meule’ en een delegatie van de vrijwilligers.
Er is informatie uitgewisseld: Caritas heeft haar werking voorgesteld, over de groep van vluchtelingen,
over het veiligheidsaspect. De politie was daar ook. Uit dat buurtoverleg is de conclusie gekomen om
de contacten onmiddellijk te leggen. Als iemand uit de buurt vragen heeft, dat men in eerste instantie
contact opneemt met het asielcentrum, met Caritas zelf. In tweede instantie kan daar, indien nodig, de
politie bij betrokken worden.
Een tweede conclusie was ook dat we de buurtwerkgroep zullen samenroepen als het nodig is. We
hebben niet gezegd ‘we gaan om de 14 dagen samenzitten’. De overgrote meerderheid opteerde er
voor om het op die manier te doen.
Ik vond het persoonlijk een zeer constructieve vergadering met een aantal voorstellen zowel van
Caritas als uit de buurt. Er zijn veel gegevens uitgewisseld en er is zeer veel goede wil getoond.
Eén van de acties was dat de mensen uit de buurt een flyer zouden uitdelen aan de andere mensen
uit de buurt met de contactgegevens, mail en telefoonnummer van Caritas.
Van de groep van de vluchtelingen zijn er 81 minderjarigen, 67 onder hen zijn schoolplichtig. Ik neem
de groep van de schoolplichtigen: er zijn 21 kleuters, 29 lagere schoolkinderen en 17 secundaire
schoolkinderen. Er zijn dus 14 niet schoolplichtige kinderen.
Voor het secundair onderwijs werd een geschikte school buiten onze stad gevonden: de StJozefschool in Betekom. Zij zullen daar deelnemen aan OKAN onderwijs, dit is een onthaalklas voor
anderstalige nieuwkomers. Ze zijn vandaag ingeschreven en ze zullen volgende maandag de lessen
kunnen aanvatten.
Wat betreft de 21 kleuters en 29 lagere schoolkinderen hebben we een overleg opgestart met alle
scholen op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Wij zijn twee keer samen gekomen. De
kinderen kunnen terecht in één van de scholen van onze gemeente. Caritas was uiteraard betrokken
bij het overleg dat zeer constructief verlopen is. Uiteindelijk is het zo gelopen dat de Vrije basisschool
van Averbode en de Vrije Basisschool van Okselaar geen kinderen zullen opnemen door
omstandigheden, aantallen en afstanden. Zij hebben zich volledig geschaard achter die oplossing. Op
het Bijzonder onderwijs in de Michel Janssenstraat zouden we beroep doen als zou blijken dat daar
nood aan is voor sommige kinderen. Gisteren is er dan toch nog een idee gekomen om zo veel
mogelijk te centraliseren. Er werd dan geopperd om dat te doen in het kasteel zelf of ergens in
Scherpenheuvel. We hebben dat nu even on hold gezet en zullen maandag bekijken wat mogelijk is.
Het kasteel zelf kan al die kinderen ook niet opvangen. Maandag zullen we bekijken of we voor de
gespreide vorm gaan of voor centralisatie.
Bij de dienst bevolking hebben al 90 asielzoekers zich gemeld. Dat gebeurt onder begeleiding van
Caritas. Zij worden dan ingeschreven en dit met het oog op het bekomen van het immatriculatie-attest.
Eerst wordt echter nog een woonstcontrole uitgevoerd door de politie.
De stuurgroep zal haar werk verder zetten zolang als nodig. We gaan niet samenkomen als het niet
nodig is. We hebben nu vergaderd om de 2 weken, de volgende vergadering is binnen drie weken. De
groep bestaat uit gemeente, OCMW, politie, Caritas, Fedasil en de Parochiale Werken. Het belang
van de stuurgroep is om te stroomlijnen en te coördineren op vlak van veiligheid, communicatie,
buurtwerking, werking van het centrum.’
Raadslid B. Vangelder:

‘Ik hoor dat de incidenten die zich hebben voorgedaan soms te wijten zijn aan de culturele
achtergrond. Krijgen de vluchtelingen geen uitleg over het reilen en zeilen hier, over de manier waarop
het hier werkt?’
De burgemeester:
‘Dat is zeker de bedoeling van Caritas om daar werk van te maken. Om de gewoonten van hier verder
uit te leggen. Naar aanleiding van bepaalde voorvallen gebeurt dat nu ook. Hoe dat men een winkel
bezoekt, hoe dat men de markt bezoekt. Dat zijn totaal andere omgangsvormen dan wat wij gewend
zijn. Men heeft daar aandacht voor en men moet die mensen ook voor een stuk inwerken. Caritas doet
dat, zij zijn daar als NGO in gespecialiseerd.’
Raadslid B. Vangelder:
‘De politiepatrouilles zijn in het ruime centrum van Scherpenheuvel. Wat bedoelt u juist?’

De burgemeester:
‘Men patrouilleert niet alleen in de onmiddellijke buurt maar ook in het centrum, de kern van
Scherpenheuvel, de bebouwde zone.’
Raadslid B. Vangelder:
‘Worden er nog mensen bij verwacht?’
De burgemeester:
‘Nee, er worden geen mensen bij verwacht. Zoals het nu is ingedeeld en in overeenstemming met de
brandweerverslagen, zal het bij die 168 blijven. Er is nog ruimte om bij te plaatsen maar men zit nu
met gezinnen per kamer. Soms is dit een gezin van 4 in een kamer van 5 plaatsen. Zo zijn plaatsen
niet ingevuld. Maar Caritas wil het daarbij houden. Men kan in principe gaan tot 200. Maar als Fedasil
morgen zegt dat er toch asielzoekers moeten bijkomen dan zullen er andere indelingen moeten
gebeuren. En dan zal Caritas die ook moeten aanvaarden.’
Raadslid B. Vangelder:
‘Wat betreft de tijdsbesteding: wordt er voor gezorgd dat die mensen een nuttige tijdsinvulling
hebben?’
De burgemeester:
‘Dat is inderdaad een zeer belangrijk aspect. Voor de kinderen is het de bedoeling dat zij binnenkort
naar school gaan, zoals eerder gezegd. Voor de volwassenen gaat men binnen het kader van
volwassenenonderwijs met CVO ‘s samenwerken om die een taalcursus te geven en lessen te laten
volgen om te kunnen inburgeren.
Ook de samenwerking met vrijwilligers is hier zeer belangrijk. Ze gaan ook een infoavond organiseren
om vrijwilligers te rekruteren. De vrijetijdsinvulling kan cultureel zijn, dat kan sport zijn,.. Er is iemand
van Caritas die daar werk van maakt.’
Raadslid H. Verboven:
‘Ik heb de indruk dat het schepencollege de laatste weken zeer veel tijd heeft besteed aan de
vluchtelingenopvang, net zoals de politie en de dienst bevolking. Tijd is geld. Heeft u enig idee
hoeveel dat het de stad zal kosten: wat is de kostprijs van de uren van de politie en de stadsdiensten
in het vluchtelingendossier?’
De burgemeester:
‘Dat is ook zo dat er extra tijd van de politie en de stadsdiensten gaat naar het opvangcentrum. Dat is
tijd die je niet aan andere dingen kunt besteden. Dan zouden we de uren effectief moeten gaan tellen.
Ik kan er geen cijfer op plakken. Men moet dat niet onderschatten. Daarom dat de bijdrage van
federaal ook terecht is: 247,5 euro per plaats per jaar.’
Raadslid H. Verboven:
‘Ik denk niet dat als men dat maal 168 doet dat men daar een VTE kan van betalen. Dat is eigenlijk
peanuts.’
De burgemeester:

‘Ja dat klopt. Maar als je met dat gegeven geconfronteerd wordt, moet de politie het nodige doen,
moet bv. de dienst bevolking het nodige doen.’
Raadslid H. Verboven:
‘Het geeft ons een wrang gevoel dat een andere partij de stad op deze kosten heeft gejaagd.’
De burgemeester:
‘Daar kun je over discussiëren maar als morgen de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie het
spreidingsplan vastlegt en zegt, voila gemeente, je moet er zoveel opnemen dan is dat ook zo. Dan
heb je ook geen keuze.’
Raadslid H. Verboven:
‘Dan komt het van federaal, een democratisch verkozen regering, dat is het verschil.’
De burgemeester:
‘Het resultaat is hetzelfde. En pas op, we zijn nog niet aan het einde van ons latijn als de toestroom
blijft zoals nu. Zeker niet als men die toestand in Syrië niet opgelost krijgt. We kunnen beter de koe bij
de horens vatten dan het werk proberen af te stoten.’
Raadslid A. Claes:
‘Ik heb de burgemeester horen praten over verschillende vergaderingen, overleg met het buurtcomité,
overleg met de vrijwilligers, overleg van het onderwijs, een overkoepelend orgaan.’
De burgemeester:
‘Dat is de stuurgroep, daarin zitten alle diensten die erbij betrokken zijn: de gemeente, het OCMW, de
politie, Caritas, fedasil.’
Raadslid A. Claes:
‘Zitten de vrijwilligers daar ook in?’
De burgemeester:
‘De vrijwilligers zitten daar niet in omdat het meer een strategische groep is. Het gaat om mensen die
daarbij betrokken zijn als dienst. Daar worden de lijnen uitgezet. Met de vrijwilligers is het belangrijk
dat er contact gehouden wordt, zij zijn opgenomen in het buurtoverleg. Caritas hecht heel veel belang
aan vrijwilligerswerk. Die zullen zeker aan hun trekken komen. Het zal zelfs een probleem zijn omdat
er zeer veel mensen zich melden. Caritas gaat die niet allemaal een plaats kunnen geven. Dat is een
soort luxeprobleem.’
Raadslid A. Claes:
‘Het zou misschien wel een meerwaarde kunnen zijn voor het buurtoverleg als zij problemen
gesignaleerd krijgen dat zij die kunnen overmaken.’
De burgemeester:
‘Dat is mogelijk. De stuurgroep kan ook occasioneel mensen uitnodigen. Als we het morgen willen
hebben over de vrijwilligerswerking, kan er altijd iemand uitgenodigd worden.’
Raadslid A. Claes:
‘Komt het initiatief voor de werkgroep van Caritas?’
De burgemeester:
‘Het initiatief komt vanuit de gemeente.’
Raadslid A. Claes:
‘Het is misschien een interessant voorstel om een opendeurdag te houden?’
De burgemeester:
‘Die kans ga je krijgen. Men gaat een opendeurdag plannen. De datum ligt nog niet vast. Men gaat
ook een aantal activiteiten doen rond Sinterklaas. Maar men gaat nu eerst de vrijwilligerswerking op
poten zetten en naar de buurt toe werken. Dan kunnen ze de volgende stap zetten.’

Raadslid J. De Vriendt:
‘Misschien heb ik het niet goed begrepen maar ik dacht gehoord te hebben dat er 168 mensen in het
opvangcentrum zijn: 40% uit Syrië en 40% Iraniërs. Ik vermoed dat u Irakezen bedoeld?’
De burgemeester:
‘Inderdaad, ik bedoel Irakezen.’
Raadslid J. de Vriendt:
‘En dan 20 % Afghanen, Albanezen en Libanezen. Zijn deze Afghanen hoofdzakelijk onbegeleide
minderjarigen of mannen?’
De burgemeester:
‘Het gaat hoofdzakelijk om gezinnen.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘De stuurgroep is de groep die de zaken een beetje bestiert. Men heeft ook gezegd dat het buurt- en
actiecomité een petitie heeft afgegeven. Ik heb nog niet het standpunt gehoord van het college over
de concrete vraag of ze een afvaardiging krijgen in de stuurgroep of niet of ze al dan niet inspraak
krijgen in de stuurgroep.’
De burgemeester:
‘Wel, ik heb er eigenlijk al op geantwoord. We hebben daar ook al op geantwoord aan het actiecomité.
De stuurgroep bepaalt de strategische doelstellingen. We hebben vanuit de stuurgroep geoordeeld
dat het beter was om de buurt in een aparte werkgroep te betrekken. Dat was dan het buurtoverleg en
daar dan een aparte regeling voor uit te werken. Zoals het nu is, is er geen delegatie voorzien van het
actiecomité maar ook niet van de andere geledingen van de buurt. Er is ook nog een ander
buurtcomité. De vergadering van het buurtoverleg is ook goed verlopen.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Voor de vrijwilligers is er gezegd dat er af en toe de mogelijkheid kan zijn om eventueel uitgenodigd te
worden voor de stuurgroep. Kan u dan ook overwegen van af en toe iemand van het actiecomité of
buurtoverleg uit te nodigen?’
De burgemeester:
‘Als daar noodzaak aan is en de stuurgroep oordeelt dat het noodzakelijk is, dan zullen we dat doen.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Wie zit er in het buurtoverleg?’
De burgemeester:
‘Caritas, het actiecomité, het buurtcomité, de vrijwilligers, de politie en de stadsdiensten. Je moet die
dingen uit elkaar houden. Het buurtoverleg was een zeer goede vergadering. Maar ik stel dan ook
vast, als dat naar de pers toegaat, dat sommige dingen anders worden uitgelegd dan dat ze daar zijn
gezegd. Als we een bepaald compartiment uitnodigen voor de stuurgroep die een bepaald belang
heeft dan moeten we iedereen uitnodigen die een bepaald belang heeft. Dat is moeilijk. We moeten
zorgen dat het werkbaar blijft.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Ik zou die laatste uitspraak van de burgemeester geacteerd willen zien: ‘Als het nodig is en de
stuurgroep het aangewezen acht, dat een afvaardiging van de vrijwilligers of van het buurtcomité of
van het buurtoverleg kunnen uitgenodigd worden op de stuurgroep.
Een ander thema is het thema veiligheid. Ik heb een belangrijke zin van u genoteerd. ‘Er zijn geen
misdrijven vastgesteld.’ Dan begint u over melding van geruchten en de politie die de handelszaken
bezoekt. U heeft het over kleine incidenten en misverstanden op basis van culturele verschillen. Ik
denk dat waar ook ter wereld je een handelszaak bezoekt en je steekt zaken in uw rugzak en gaat met
één flesje water aan de kassa staan en je rugzak steekt vol dat dat toch overal in de wereld bekend
staat als een misdrijf, een poging tot diefstal, ondanks de culturele verschillen.’
De burgemeester:
‘Waar was dit? Ik heb daar niets van gehoord? Is er aangifte van gedaan?’

Raadslid J. De Vriendt:
‘Er zijn een aantal zaken gebeurd maar ze zijn niet vastgesteld omdat de politie om een of andere
reden geen PV opmaakt. Dan vraag ik mij af wat zijn de instructies op dat vlak? Als de politie
opgeroepen wordt, gaat men uitleggen hoe men met die mensen moet omgaan, wordt daar de wenk
gegeven van laat ze maar een beetje doen en pas maar op want anders krijg je misschien nog een PV
voor racisme aan uw broek.
Wordt elke poging tot diefstal geacteerd? Dat is toch belangrijk, mensen die hier komen onder het
statuut van asielzoeker, dan moet dat toch opgenomen worden in het dossier.
Ik vind het ook heel bedroevend dat nog maar iets meer dan de helft van de mensen een kaart
hebben. Dat zou volgens mij veel sneller moeten kunnen gaan. Zoals oorspronkelijk voorzien in het
protocol zouden zij die kaart toch vrij zichtbaar moeten dragen. Zij moeten snel identificeerbaar zijn en
bij het minste vergrijp zou dit geacteerd moeten worden, er zou zerotolerantie moeten zijn door de
politie.’
De burgemeester:
‘De instructies voor het vaststellen van misdrijven worden gegeven door het parket. Die worden niet
door mij of de gemeente gemaakt. Ik neem aan dat die procedure niet anders is voor welke groep dan
ook. Het is de gerechtelijke component die de procedures bepaalt. Dat is nu eenmaal de scheiding der
machten. Dat gaat hier niet anders gebeuren dan in de rest van het arrondissement Leuven. Voor die
informatie moet u zich wenden tot het parket.
Daarnaast zegt u dat ze herkenbaar moeten zijn. De badge is facultatief. Wat ze moeten bijhebben is
hun immatriculatiekaart zoals u uw identiteitskaart.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Wij moeten ons stante pede kunnen identificeren of we mogen mee naar de bureau. De helft van hen
heeft nog niet eens een kaart. Ze zeggen gewoon ‘ik heb nog geen kaart’, ‘Me know nothing’.’
De burgemeester:
‘U moet dit niet dramatiseren. De mensen zijn ook gescreend in Brussel. We kennen de groep. De rest
is materieel en zullen we zo snel mogelijk in orde maken.’
Raadslid J. de Vriendt:
‘Dit had al lang moeten gebeurd zijn en dat had ook gekund, daar ben ik van overtuigd.
Ik denk ook dat u als hoofd van de politie wel degelijk kan stellen dat er een zerotolerantie moet
ingesteld worden. Ik denk niet dat u uw verantwoordelijkheid moet ontvluchten.’
De burgemeester:
‘Ik denk toch dat ik duidelijk geweest ben. De houding die u daar aanneemt is gebaseerd op een
bepaalde ideologie en dat is uw goed recht, zoals ik daar ook bepaalde meningen over heb.
Nogmaals, alles wat gerechtelijk is, is het parket van Leuven, is de procureur.’
Raadslid R. Jacobs:
‘Al die mensen krijgen geen AI, attest van immatriculatie A of B duurtijd 1 of 3 maand. Het kan ook
perfect zijn dat ze een bijlage 26 bis krijgen, dan hebben ze geen AI.’
De burgemeester:
‘We volgen hier de regelgeving. Zij krijgen een woonstcontrole net als iedereen.’

12 Vaststelling van het retributiereglement op de afgifte van huisvuilzakken voor de
gemeentelijke zalen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat op 01.01.2016 gestart wordt met DifTar huis-aan-huis ophalingen;
Overwegende dat het afval aan de gemeentelijke zalen ook moet worden opgehaald via het
DifTarsysteem;

Overwegende dat er aan de gemeentelijke zalen een aantal restafvalcontainers zullen geplaatst
worden;
Overwegende dat de huurders van de gemeentelijke zalen huisvuilzakken van 60 liter van de stad
kunnen kopen voor hun restafval. Deze huisvuilzakken moeten in de restafvalcontainers van de zalen
gedeponeerd worden;
Overwegende dat de huisvuilzakken per stuk kunnen worden aangekocht en gefactureerd worden via
de zaalverhuur;
Overwegende dat het belastingreglement van 21.03.2013, gewijzigd op 27.11.2014, op de afgifte van
verplicht gestelde zakken en stickers voor het ophalen van huisvuil, GFT en PMD wordt opgeheven op
01.01.2016;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12.10.2015
betreffende het ophalen van afval aan de gemeentelijke zalen vanaf het invoeren van DifTar.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2016 wordt een retributie geheven op de verkoop van huisvuilzakken voor de
gemeentelijke zalen.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld op € 2,50 per huisvuilzak.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor agendapunt
13 tot en met 30.
‘Tot nu toe heeft onze fractie zich bij de stemming van de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken niet
akkoord verklaart en wij zullen datzelfde standpunt aannemen en ‘neen’ stemmen.’
Raadslid P. Boschmans vraagt namens de sp.a-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 13 tot en met 30.
‘De sp.a-fractie onthoudt zich voor deze agendapunten omdat wij van mening zijn dat het niet de taak
is van de gemeente, de gemeenschap om de kerkfabrieken te steunen.’

13 Aanpassing van meerjarenplanwijziging 2014-2019 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;

Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat de tussenkomst van de kerkfabrieken van Sint-Michiel Messelbroek en van Heilig
Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar niet is opgenomen in de meerjarenplanwijziging waardoor
er een investeringstekort ontstaat van € 3.333,34;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt aangepast als volgt: de tussenkomst van € 3.333,34 voor de nieuwe
archiefruimte is niet opgenomen in de meerjarenplanwijziging waardoor er een
investeringstekort ontstaat van € 3.333,34. De tussenkomst wordt voorzien op post 329 van
de investeringsontvangsten.
Art. 2.
De aangepaste meerjarenplanwijziging wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

14 Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budgetwijziging 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
vandaag;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 24.08.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 zoals
gewijzigd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van vandaag;
Overwegende dat de kerkfabriek de goedkeuring door de kerkraad van de meerjarenplanwijziging niet
heeft verwerkt in het boekhoudprogramma waardoor in de budgetwijziging de bedragen van het
oorspronkelijke meerjarenplan, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 08.10.2013 en aangepast
door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013, worden overgenomen;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan in 2015 werd goedgekeurd door de kerkraad en
door de gemeenteraad zodat de bedragen van de meerjarenplanwijziging van 2015 definitief zijn;

Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

15 Kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

16 Goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad op in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad op in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

17 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budgetwijziging 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 24.08.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en die als bijlage bij
dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

18 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat het budget 2016 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 zoals
gewijzigd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van vandaag;
Overwegende dat de kerkfabriek de goedkeuring door de kerkraad van de meerjarenplanwijziging niet
heeft verwerkt in het boekhoudprogramma waardoor in het budget 2016 de bedragen van het
oorspronkelijke meerjarenplan, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 19.09.2013 en door de
gemeenteraad in zitting van 05.12.2013, worden overgenomen;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan in 2015 werd goedgekeurd door de kerkraad en
door de gemeenteraad zodat de bedragen van de meerjarenplanwijziging van 2015 definitief zijn;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

19 Goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en dat als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en dat als bijlage
bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

20 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budgetwijziging 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 zoals
gewijzigd door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van vandaag;
Overwegende dat de kerkfabriek de goedkeuring door de kerkraad van de meerjarenplanwijziging niet
heeft verwerkt in het boekhoudprogramma waardoor in de budgetwijziging de bedragen van het
oorspronkelijke meerjarenplan, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 14.10.2013 en door de
gemeenteraad in zitting van 05.12.2013, worden overgenomen;
Overwegende dat de wijziging van het meerjarenplan in 2015 werd goedgekeurd door de kerkraad en
door de gemeenteraad zodat de bedragen van de meerjarenplanwijziging van 2015 definitief zijn;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Onze-LieveVrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en die als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

21 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: aanpassing budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 21.09.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past het budget 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, aan als volgt: er wordt geen exploitatietoelage voorzien in 2016.
Art. 2.
De aangepaste exploitatietoelage en investeringstoelage bedragen voor 2016 respectievelijk
€ 0,00 en € 166.158.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

22 Goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 02.09.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 02.09.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

23 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: goedkeuring budgetwijziging 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 27.08.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad geen akte kan nemen van de budgetwijziging aangezien het
totaal van de uitgaven van de hoofdfunctie ‘financiering’ van de investeringen wordt vermeerderd met
€ 20.000 voor de terugbetaling van de renteloze lening aan de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 27.08.2015 en die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, goed.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

24 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;

Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 28.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 28.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

25 Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: goedkeuring budgetwijziging
2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 15.12.2014 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.04.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat de kerkfabriek de budgetwijziging al in april 2015 voor advies heeft overgemaakt
aan het bisdom, zonder voorafgaand overleg daarover tussen gemeente en centraal kerkbestuur, wat
indruist tegen wat bepaald is in de afsprakennota, namelijk: “Van alle documenten die moeten
ingediend worden bij het erkend representatief orgaan en/of bij de gouverneur moeten er
voorafgaandelijk ontwerpen worden ingediend bij de gemeente. Die ontwerpen worden dan besproken
tijdens het overleg tussen gemeente en het centraal kerkbestuur.”;
Overwegende dat de gemeenteraad geen akte kan nemen van de budgetwijziging aangezien de
afspraken van het meerjarenplan, zoals opgenomen in de afsprakennota, niet werden gerespecteerd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en SintAntonius van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 15.12.2014 en
die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de

kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

26 Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius Okselaar: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 31.08.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius
van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 31.08.2015 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

27 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming
budgetwijziging 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 04.06.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en

Art. 2.

Antonius van Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
04.06.2015 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

28 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 04.06.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van
Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 04.06.2015 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

29 Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
21.04.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.04.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

30 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: akteneming budget 2016.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 30.07.2015 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
10.06.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 06.10.2015 van het erkend representatief orgaan over budget 2016
van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 10.06.2015 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

31 Goedkeuring van de beheersovereenkomst van de Maagdentoren van Zichem met het
Vlaams Gewest.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de actie 006.003.001.002, er wordt een beheersovereenkomst gesloten met de Vlaamse
Overheid over de Maagdentoren, van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 betreffende de goedkeuring van de
beheersovereenkomst van de Maagdentoren van Zichem met de Vlaamse Overheid;
Gelet op het nieuwe ontwerp van beheersovereenkomst van de Maagdentoren van Zichem dat de
Vlaamse Overheid heeft toegestuurd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Enig art. De overeenkomst zoals goedgekeurd in zitting van 14.09.2015 wordt vervangen door:
TUSSEN ONDERGETEKENDE PARTIJEN:
Het Vlaams Gewest, Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend
Erfgoed, agentschap Onroerend Erfgoed, intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid, van wie de kantoren gelegen zijn te 1210 Brussel, Koning Albert IIlaan 19, bus 5, vertegenwoordid door de administrateur-generaal van het agentschap
Onroerend Erfgoed, mevrouw Sonja VANBLAERE;
Het Vlaamse Gewest, Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur, agentschap Facilitair Bedrijf,
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, van wie de kantoren
gelegen zijn te 1000 Brussel, Boudewijnlaan 30 bus 60, vertegenwoordigd door de
administrateur-generaal van het agentschap Facilitair Bedrijf, de heer Frank GEETS;
De opeenvolgende eigenaars van de Maagdentoren,
Hierna “Vlaams Gewest” genoemd.
EN
De stad Scherpenheuvel- Zichem, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, A.Nihoulstraat
13-15, hier vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Verdeyen, secretaris, en de heer
Manu Claes, burgemeester, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 14 september
2015,
Hierna “de Stad” genoemd.
Deze worden hierna elk afzonderlijk de “Partij” of gezamenlijk “de Partijen” genoemd.
OVERWEGENDE DAT:
1. De Maagdentoren bij Koninklijk Besluit van 21 september 1962 om redenen van
historische waarde als monument werd beschermd.
2. De Maagdentoren bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1999 werd overgedragen
door de federale Overheid aan het Vlaams Gewest.
3. De geschiedenis van deze toren en de omschrijving ervan in de inventaris van het
bouwkundig erfgoed is opgenomen.
4. De toren decennialang verkommerd was en op 1 juni 2006 gedeeltelijk instortte. De
toren werd gestabiliseerd (einde werken 1 juni 2007) en stond sindsdien in de
steigers. De volgende restauratiefase begon begin 2011 en zal afgerond worden in
september 2015.
5. De gerestaureerde Maagdentoren op 13 september 2015 officieel zal worden
geopend door Minister-President Geert Bourgeois.
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
Artikel 1. Situering, planologische context en eigendom van de Maagdentoren
1.1. Situering
De Maagdentoren is gelegen te Scherpenheuvel- Zichem, Ernest Claesstraat zonder
nummer, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, met perceelnummer 473 langsheen een
wandel- en fietspad langs de Demer.
1.2.

Planologische context

De percelen waarop de Maagdentoren is gelegen, bevinden zich volgens het Gewestplan
Aarschot-Diest in een natuurgebied.
1.3.

Eigendom

Bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1999 werd het eigendom van de Maagdentoren door de
federale Overheid aan het Vlaams Gewest overgedragen.
Op de datum van ondertekening van deze overeenkomst is het agentschap Onroerend
Erfgoed eigenaar van de Maagdentoren. Er is intussen een principieel akkoord tussen het
agentschap Onroerend Erfgoed en het agentschap Facilitair Bedrijf dat die eigendom
kortelings zal overgedragen worden aan het agentschap Facilitair Bedrijf. Tot aan de datum
van ondertekening van die akte van administratieve overdracht door de Vlaamse minister
bevoegd voor Bestuurszaken, hebben de rechten en plichten verbonden aan deze
overeenkomst betrekking op het agentschap Onroerend Erfgoed. Daarna worden die
rechten en plichten overgedragen aan het agentschap Facilitair Bedrijf.
Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst beoogt de afspraken vast te leggen die de Partijen dienen na te
leven met het oog op het beheer van de Maagdentoren. Deze afspraken worden verder
gespecifieerd onder artikel 4.
Artikel 3. Aanvang, duur van de overeenkomst en beëindiging van de overeenkomst
Onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.
Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door beide partijen
worden opgezegd door middel van een aangetekend schrijven met respectering van een
opzegtermijn van zes maanden
Zowel bij de aanvang als bij het beëindigen van de overeenkomst zal door de partijen een
gemeenschappelijke plaatsbeschrijving worden opgesteld, ondertekend voor akkoord.
Artikel 4. Omschrijving van de afspraken
4.1. Afspraken die door het Vlaams Gewest moeten worden nageleefd
- De controle en opvolging van de restauratieve werken aan de toren (historisch
interieur, exterieur) zullen op regelmatige basis opgenomen worden door het Vlaams
Gewest.
- Grote reparaties, onder meer de reparaties aan de ruwbouw, het schilderwerk en
schrijnwerk buiten, vallen ten laste van het Vlaams Gewest. Is de uitvoering van grote
reparaties noodzakelijk, dan moet de Stad dit onverwijld melden aan het Vlaams
Gewest.
4.2.

Afspraken die door de Stad moeten worden nageleefd

4.2.1. Goed beheer van de Maagdentoren
De Stad staat in voor een “goed beheer” van de Maagdentoren. Onder “goed beheer”
dient te worden begrepen dat de Stad instaat om de Maagdentoren in goede staat te
bewaren en het vrijwaren voor beschadiging en/ of vernieling door:
- een regelmatig onderhoud van de Maagdentoren, met inbegrip van kleine
herstellingswerken die uitgevoerd worden om de Maagdentoren toegankelijk te
houden voor het publiek; de herstellingswerken waarvoor de stad moet instaan zijn
deze naar analogie met art. 1754 en 1755 B.W.;
- een regelmatige controle van de Maagdentoren op rondslingerend afval, nakijken van
ijzerwerken, verwijderen van insecten of dierlijke resten, etc. ;
- onderhoud van de elektrische voorzieningen;
- onderhoud van het omgevingsgroen, meer bepaald een onderhoud van de gracht
rond de Maagdentoren, het verwijderen van begroeiing dat de Maagdentoren zou
ontsieren
De stad neemt tevens de elektriciteitskosten te zijner laste (overname van de teller).

4.2.2. Openstellen van de Maagdentoren aan het publiek
De Stad staat in voor het openstellen van de Maagdentoren aan het publiek tijdens de
toeristische periodes en aanvullend op aanvraag via de dienst Toerisme.
De toeristische periodes zijn de volgende:
- vanaf 1 april tot 31 oktober op zater-, zon- en feestdagen van 10u tot 17u;
- in juli en augustus op elke weekdag van 10u tot 17u.
Tussen 1 november en 31 maart is de toren enkel op aanvraag te bezoeken.
4.2.3. Verzekering
De Stad dient als beheerder van de Maagdentoren een brandverzekering, een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering tegen vandalisme aan de
binnenzijde van de toren af te sluiten, die vergelijkbaar is met een verzekering
huurdersaansprakelijkheid.
De stad is gehouden zich behoorlijk te laten verzekeren, voor de volledige duur van de
overeenkomst, tegen risico’s zoals brand, waterschade en glasbraak.
Artikel 5. Financiële gevolgen van de overeenkomst
De Partijen zullen de kosten dragen verbonden aan de afspraken zoals beschreven in
voorliggende Overeenkomst, ieder voor het deel dat hem toegewezen werd.
Artikel 6. Deelbaarheid
De nietigheid van één van de artikelen van onderhavige overeenkomst of van een deel
ervan tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikelen van deze
overeenkomst niet aan. De overige artikelen blijven integraal van toepassing.
Artikel 7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.
Voor geschillen betreffende deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven
bevoegd.

32 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone en de bijzondere algemene
vergadering van EcoWerf op 16.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 17.09.2015 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere en de buitengewone
algemene vergadering van EcoWerf op 16.12.2015 vanaf 19u30, die volgende agenda’s hebben:
1. de bijzondere algemene vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 17.06.2015
3. Budgetten 2016
4. Werkingsbijdragen 2016
5. Diversen

2. de buitengewone algemene vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda’s voor de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering van
EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging, op 16.12.2015 en de daarbijhorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden
goedgekeurd:
1. de bijzondere algemene vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 17.06.2015
3. Budgetten 2016
4. Werkingsbijdragen 2016
5. Diversen
2. de buitengewone algemene vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de bijzondere en de buitengewone
algemene vergadering van EcoWerf van 16.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

33 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene en de algemene vergadering
van Interleuven op 23.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 24.09.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene en de
algemene vergadering van Interleuven op 23.12.2015 (19u00 en 19u30), die volgende agenda’s
hebben:
1. De buitengewone algemene vergadering (19u00)
a. Samenstelling van het bureau.
b. Statutenwijziging – vennootschapsbelasting – statutair verbod dividentuitkeringen.
2. De algemene vergadering (19u30)
a. Samenstelling van het bureau.
b. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27.05.2015.
c. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016.
d. Begroting 2016.
e. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel – cfr. art. 15 van de
statuten.

f. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de
streekontwikkelingsintercommunale Haviland.
g. Diversen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda’s voor de bijzondere algemene en de algemene vergadering van
Interleuven, een dienstverlenende vereniging, op 23.12.2015 en de daarbijhorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden
goedgekeurd:
1. De buitengewone algemene vergadering (19u00)
a. Samenstelling van het bureau.
b. Statutenwijziging – vennootschapsbelasting – statutair verbod dividentuitkeringen.
2. De algemene vergadering (19u30)
a. Samenstelling van het bureau.
b. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27.05.2015.
c. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016.
d. Begroting 2016.
e. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel – cfr. art.
15 van de statuten.
f. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de
streekontwikkelingsintercommunale Haviland.
g. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 23.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

34 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 18.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de email van 27.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 18.12.2015, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 19.06.2015,
2.
Goedkeuring jaarverslag 2016,
3.
Goedkeuring jaarrekening 2016,
4.
Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur,
5.
Varia;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,

Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 18.12.2015 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 19.06.2015,
2.
Goedkeuring jaarverslag 2016,
3.
Goedkeuring jaarrekening 2016,
4.
Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur
5.
Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 18.12.2015 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

35 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone en de bijzondere
algemene vergadering van EcoWerf op 16.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 17.09.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone en bijzondere
algemene vergadering van EcoWerf op 16.12.2015;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de buitengewone en bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
16.12.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

36 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene en de
algemene vergadering van Interleuven op 23.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 24.09.2015 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene en
dealgemene vergadering van Interleuven op 23.12.2015 (19u00 en 19u30);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de buitengewone algemene en de algemene vergadering van Interleuven op
23.12.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

37 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
18.12.2015.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de email van 27.10.2015 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 18.12.2015;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGO op 18.12.2015.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

38 Wijziging van het inrichtingsplan 'Poort Averbode' van het landinrichtingsproject 'De
Merode, prinsheerlijk platteland'.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43, §6 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uit maakt van het Merode-project;
Gelet op het landinrichtingsproject: “Het Plattelandsproject De Merode”, opgericht ter ontwikkeling van
diverse landinrichtingsprojecten in het Merodegebied;
Gelet op het M.B. van 23.10.2008 houdende de oprichting van de planbegeleidingsgroep voor het
landinrichtingproject De Merode, prinsheerlijk platteland;
Gelet op het advies uitgebracht door de gemeenteraad van 24.10.2011 m.b.t. het ontwerpinrichtingsplan “Poort Averbode”;
Gelet op de goedkeuring van het inrichtingsplan “Poort Averbode” door de gemeenteraad van
16.02.2012;
Gelet op het K.B. van 19.10.2012 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan “Poort Averbode
– fase 1”;
Gelet op het K.B. van 27.02.2013 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan “Poort Averbode
– fase 2”;
Overwegende dat n.a.v. de openbare aanbesteding voor de uitvoering van de werken, de kosten per
partner dienen te worden aangepast;
Overwegende dat het gemeentelijk aandeel stijgt van 110.595,72 euro naar 188.094,50 euro;
Gelet op de motiveringsnota ‘Wijziging van het inrichtingsplan Poort Averbode’ (oktober 2015)
opgesteld door de VLM;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van het bestek VLB/2015/L4200604/01 en het ontwerp “IP poort
Averbode – herinrichting voorplein en Abdijstraat”.
Art. 2.
De wijziging van het inrichtingsplan Poort Averbode (oktober 2015) zoals voorgesteld door
de VLM, inclusief het aangepast gemeentelijk aandeel van 188.094,50 euro, wordt
goedgekeurd.
Art. 3.
De Vlaamse Landmaatschappij Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven
wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

39 Goedkeuring van het gemeentelijk klimaatactieplan van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26.05.2014 betreffende de ondertekening van het
burgemeestersconvenant;
Overwegende dat de stad tegen einde november 2015 over een klimaatactieplan moet beschikken;
Gelet op het voorstel van ontwerp klimaatactieplan dat werd opgemaakt door een werkgroep,
samengesteld uit enkele belangstellende inwoners, leden van de milieuraad en van transitie
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 24.08.2015 betreffende de principiële goedkeuring
van de klimaatacties;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 09.11.2015 betreffende de principiële goedkeuring
van het gemeentelijk klimaatactieplan, inclusief de bijlagen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Marc Decat, Arlette Sannen, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt

Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het gemeentelijk klimaatactieplan van Scherpenheuvel-Zichem, omvattende het
klimaatactieplan, de klimaatacties en het overzicht van de uitgevoerde en de geplande
energiebesparende acties en werken, wordt goedgekeurd.

B1 Snelheid van vrachtwagens tijdens wegenwerken.
Raadslid P. Boschmans geeft namens de sp.a-fractie toelichting bij onderstaand ingediend
agendapunt.
‘Tijdens de wegenwerken aan de Testeltsebaan te Messelbroek zijn er heel wat klachten geweest van
de bewoners van de Maasstraat over de snelheid van de vrachtwagens in hun straat.
In deze straat is er voorrang van rechts. De vrachtwagens denderden er voorbij tegen ongehoorde
snelheden. Er kwamen scheuren in woningen en er was veel gevaar voor personen die hun voorrang
namen, want een truck die 70 km per uur rijdt kan niet tijdig stoppen.
Daarom wil ik vragen om in de toekomst bij werken een verplicht te volgen traject op te leggen aan de
vrachtwagens en daar de snelheid voor de duur van de werken te beperken tot 50 km per uur.
Een vrachtwagen mag immers 60 km per uur rijden. Snelheidscontroles zijn dan ook noodzakelijk.
Deze maatregel zal de veiligheid van de weggebruikers verhogen en de buurtbewoners minder last
bezorgen.
Bij mijn mondelinge vraag hierover was ik verkeerd ingelicht over de toegelaten snelheid van
vrachtwagens. Daarom willen wij dit belangrijk punt op de agenda zetten. Graag willen wij hierover
een stemming.’
De burgemeester:
‘We hebben die vraag in het college besproken met advies van onze diensten, de verkeersdienst en
de technische dienst. Het gaat hier om een terechte bekommernis.
In het advies staat dat het niet logisch is om bij alle werken een omleiding voor vrachtwagens te
voorzien. Er zijn immers verschillende wegenwerken. Er zijn grote wegenwerken als die van
Messelbroek, Steenweg Diest die langer aanslepen maar je hebt ook kleinere werken waar
nutsmaatschappijen bezig zijn.’
Raadslid P. Boschmans:
‘We bedoelen de werken met een serieuze impact.’
De burgemeester:
‘Daarnaast moet je om eventuele routes voor vrachtwagens te kunnen vastleggen op voorhand weten
van waar naar waar dat ze rijden. Het gaat om grondverzet en vervoer materialen. Op het ogenblik
van het afleveren van de signalisatievergunning is dit niet altijd geweten.
Bij grotere werken is het wel mogelijk om met de aannemer samen te zitten en te bekijken hoe zij hun
vrachtwagens het best kunnen laten rijden. Bij grotere werken kan men dan afspraken maken.
Als het nodig geacht wordt, kan er dan een snelheidslimiet opgelegd worden.
Er zijn in het verleden al werken geweest waar we 30 km per uur hebben opgelegd, voorbeeld de
Engelenberg.
Het is moeilijk om daar nu over te stemmen om daar een algemene regel van te maken. Waar we wel
kunnen over akkoord gaan is dat de grote werken telkens bekeken worden en dat de diensten
hierover adviseren aan het college: bijvoorbeeld ‘wij zien dat traject en die omleiding met die
snelheidsbeperking’.’
Raadslid P. Boschmans:
‘Het invoeren van snelheidsbeperkingen alleen is niet voldoende, er moeten ook gerichte controles
worden gedaan.’
Schepen N. Bergmans:
‘We willen ingaan op uw bezorgdheid maar een algemeen reglement maken en alle eventualiteiten
opvangen, dat zien we niet zitten. Maar per groot project bekijken, samen met de aannemer, wat is het
traject, welke weg zal er afgelegd worden, daar zijn we mee akkoord.’

Raadslid P. Boschmans:
‘Als dat zo genoteerd kan worden.’

M1 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende schade aangebracht in het
centrum van Messelbroek tijdens afbraakwerken.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ze zijn in Messelbroek begonnen met het klinkeren aan de kerk. Dat klinkeren is stopgezet omdat de
school moest afgebroken worden. Door het zwaar vervoer zijn er stukken gemaakt aan de klinkers die
er al lagen. De kapotte klinkers zijn verwijderd en er worden nieuwe gelegd. Dit zal toch ook een
kostprijs hebben. Wie betaalt dit?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De aannemer die de afbraakwerken heeft uitgevoerd zal dit betalen. Het is wel de aannemer van de
werken die de klinkers legt. Er zijn geen kosten voor de gemeente.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de wekelijkse markt op zaterdag
26 december 2015.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De wekelijkse markt gaat op 26.12.2015, tweede kerstdag, niet door. Een aantal marktkramers
hebben ons gevraagd om die markt toch te laten doorgaan. Ze zeggen dat er vorig jaar inderdaad
weinig marktkramers waren op die markt maar dat lag aan het feit dat het toen gesneeuwd had en niet
omdat het toen een feestdag was. Daarnaast brengt de markt ook een hoop volk met zich mee wat
ook de horeca ten goede komt. Plus de stad heeft er ook rechtstreekse inkomsten van via het
standgeld. Dit zijn toch allemaal elementen die het herbekijken van die beslissing waard maken.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben die vraag ook gekregen. Vorige week hebben we een aantal marktkramers van de
marktcommissie ontvangen daarover. Vorig jaar was het inderdaad slecht weer maar ook de jaren
daarvoor is er op die momenten weinig belangstelling geweest. De dienst had dan ook geadviseerd
om die markt niet te laten doorgaan. Die beslissing is ook al ergens in september genomen.
Met de mensen is afgesproken om naar volgend jaar toe een enquête te doen of de marktkramers al
dan niet zouden meedoen.’
Raadslid P. Boschmans:
‘Het is niet elk jaar dat de wekelijkse markt op tweede kerstdag valt. Er wordt niet terug gekomen op
de beslissing?’
De burgemeester:
‘Nee, dat klopt maar er zijn wel gelijkaardige situaties geweest in het verleden. Tot nader orde wordt er
niet terug gekomen op die beslissing.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Ik wil even aansluiten op die vraag. Ik vind de houding een beetje defensief. Waarom gaan we niet
eens proactief te werk. Het is een feestdag en we zouden er een feesteditie kunnen van maken.
Waarom niet gaan samenzitten met de marktkramers en de handelaars om iets extra te doen i.p.v. ze
af te schaffen? We zouden het stadscentrum toch juist aantrekkelijk moeten maken net tijdens die
feestdagen. Misschien is het kort dag maar is dat dit jaar toch nog mogelijk.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘In het gesprek met de marktkramers is dat ook aangehaald om er volgend jaar een feesteditie van te
maken. Dat was zeker een goede suggestie.
We doen veel inspanningen voor de markt. We hebben een goede markt en moeten dat ook zo
houden.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende het al dan niet afsluiten van de
weg ter hoogte van de Abdij tijdens de inrichtingswerken.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb nog een vraag m.b.t. Poort Averbode. Die weg is de enige rechtstreekse verbinding van die
kant van de gemeente met de oprit 23 in Geel west. Ik hoop dat men die weg niet gaat afsluiten? Er
zijn geen alternatieven.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Neen. Dat gaat met de aannemer bekeken moeten worden. Dat is een aandachtspunt.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Het kan ook over de Hoornblaas. Als je een beetje richting Averbode rijdt, gaat de GPS je zo sturen
naar Geel.’
Raadslid J. De Vriendt:
‘Dan ben je een kwartier langer onderweg. Ik noteer dat het met de nodige aandacht gaat opgevolgd
worden.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de wekelijkse markt te Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb ook een vraag i.v.m. de wekelijkse zaterdagmarkt in Scherpenheuvel. Tot hoe laat mogen de
marktkramers zich begeven op de standplaats?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik denk tot 13.00 uur want de markt begint om 14.00 uur. We zullen het opzoeken en laten weten.’
Raadslid P. Cras:
‘Nee, het gaat om het volgende. Ik heb zelf enkele weken vastgesteld geleden dat om 14.25 uur nog
marktkramers toekomen en die rijden op een vrij agressieve manier de markt op. Kan hier toezicht op
gehouden worden dat ze na 13.00 uur/14.00 uur de markt niet meer oprijden?’
De burgemeester:
‘De losse rijden natuurlijk later op maar normaal niet meer na 14.00 uur. We zullen dit doorgeven aan
de marktleider om daar op toe te zien.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de Maagdentoren.
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb ook een vraag i.v.m. de Maagdentoren te Zichem. Ik vind dit een geslaagd project. Ik ben de
Maagdentoren al enkele keren gaan bezoeken en ik mis daar eigenlijk nog iets. Ik heb dat ook al in
het buitenland gezien. Ik denk dat er elektriciteit is. Men zou de mogelijkheid kunnen bekijken om er
een muziekinstallatie te zetten. Een stem zou dan iets kunnen inspreken over de geschiedenis van de
Maagdentoren. Het zou dan kunnen afgespeeld worden terwijl de toezichter aanwezig is. Dat zou een
meerwaarde betekenen. Misschien ook met een banier links of rechts op te hangen, of met een schild
te plaatsen. Het gewoon binnen iets meer aankleden, zou een meerwaarde zijn.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is zo dat zowel binnen als de omgeving van de Maagdentoren helemaal wordt aangepast. Buiten
is dat een project van de VLM. Voor binnen is dat een goede suggestie.’
Raadslid J. De Vriendt:

‘Wordt de vzw daarbij betrokken?’
Schepen M. Van Meeuwen:
‘De vzw is ontbonden. Maar de mensen worden nog wel betrokken.’
De burgemeester:
‘De heemkring wordt ook betrokken.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de kostprijs van de omheining van de
kerk.
Mondelinge vraag van raadslid P. Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Dan heb ik nog een persoonlijke mening. Ik vind het jammer dat het bestuur 141.000,00 euro kan
bijdragen aan een afsluiting waarvan we weinig nut hebben. Ik had liever gezien dat het bestuur die
141.000,00 euro had voorzien voor de ondersteuning van jeugdlokalen. Het zijn de jeugdverenigingen
die zorgen dat op zondag de kinderen van de straat blijven.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Voor de jeugdbewegingen gebeuren er ook inspanningen. Je haalt er één element uit maar als je het
jeugdbeleidsplan bekijkt, gebeuren er heel wat inspanningen.’
Raadslid P. Cras:
‘Er gebeuren inspanningen maar niet genoeg.’

De vergadering wordt gesloten om 23.00 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

