Gemeenteraad: zitting van 20 april 2018

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, M1, M2, M3;
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Peter Cras, Annelies Ooms: Raadsleden

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, opent de vergadering om 20.00 uur.

Openbare zitting

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 22/03/18;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 22/03/18 worden goedgekeurd.
0)
2

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 27.06.2018: 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 27.03.2018 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 27.06.2018, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december
2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

5. Werking van het crematorium
6. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
27.06.2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19
december 2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017
5. Werking van het crematorium
6. Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide van 27.06.2018 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.
Art. 0.
3

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 27.06.2018: 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 27.03.2018 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 27.06.2018;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
18
Neen:
4
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
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 buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 27.06.2018.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.

Art. 0.
4

Rapportering Interne Controle 2017.

Gelet op artikel 100 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005 dat bepaalt dat het intern
controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het
managementteam;
Gelet op artikel 101 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeentesecretaris instaat voor de
organisatie en werking van het interne controlesysteem en hierover jaarlijks dient te rapporteren aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op het overleg van het managementteam van 20.03.2018;
Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris van 20.03.2018;
Overwegende dat de rapportering 2017 over het interne controlesysteem is vastgelegd in het
document met referentie ”ICS 2017 KV”;
Overwegende dat de rapportering 2017 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De rapportering van het interne controlesysteem 2017 zoals opgenomen in het document
met referentie “ICS 2017 KV” wordt ter kennis genomen.
Art. 0.
5

Vaststelling jaarrekening 2017.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 171 tot en met 175;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 47 (Hoofdstuk 4 – De
jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uitspreekt over de
vaststelling van de jaarrekening;
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren:
‘De rekening is een belangrijk document om het werkjaar 2017 af te sluiten. De N-VA-fractie
beschouwt dit als een eindresultaat net zoals de bankuittreksels van de bankrekening. Over de cijfers
valt niets te zeggen. Ze zijn zoals ze zijn maar ze zijn correct opgesteld. We gaan het rapport van de
financiële rekening van 2017 dan ook goedkeuren.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Allessia Claes
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. De jaarrekening 2017, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.
Art. 0.
6

Goedkeuring van aanpassing nummer 9 van het meerjarenplan 2014-2020.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 147;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 11 tot en met 15;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 1 en 9;
Gelet op omzendbrief BB 2017/3 van 14.07.2017 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2017 in zitting van vandaag;
Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente, die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd,
wordt goedgekeurd.
Art. 0.
7

Goedkeuring van budgetwijziging nummer 1 van 2018.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 154;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 16 en 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 4/1;
Gelet op omzendbrief BB 2017/3 van 14.07.2017 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;
Gelet op wijziging nummer 1 van het budget 2018, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat het gewijzigde budget 2018 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2020,
zoals goedgekeurd door de raad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De wijziging nummer 1 van het budget 2018, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
Art. 0.

8

Rapporteringen van financieel beheerder over boekjaar 2017.

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder in
volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale
en niet-fiscale ontvangsten en daarover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 160 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat alle financiële verbintenissen,
die resulteren in een uitgaande nettokasstroom, onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de
financieel beheerder;
Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder
minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder
minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad rapporteert over de
uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen, zijnde het visum;
Gelet op de rapporteringen als bijlage;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de rapporteringen van de financieel beheerder met
betrekking tot 2017.
Art. 0.
9

Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van huisdierenstickers.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat er jaarlijks honderden huisdieren omkomen in een woningbrand; dat de
Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) een sticker lanceert om aan te geven dat er huisdieren
aanwezig zijn in de woning;
Overwegende dat de stad, op verzoek van de Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant), deze
huisdierenstickers aanbiedt en hiervoor een vergoeding dient te vragen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 02.05.2018 wordt een retributie geheven op de verkoop van huisdierenstickers.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de koper.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
per sticker
€ 4,00.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden bij de aankoop.
Art. 0.
10 Wijziging van het belastingreglement op de omgevingsvergunningen en de
natuurvergunningen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09.02.2017 tot vaststelling van het
belastingreglement op de omgevingsvergunningen en de natuurvergunningen;
Overwegende dat in de beslissing van de gemeenteraad van 09.02.2017 de belasting op een
aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest niet werd opgenomen;
Overwegende dat het instrument van stedenbouwkundig attest nog steeds voorzien is in de wetgeving
ruimtelijke ordening;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om ook een belasting te heffen op de aanvraag tot het
bekomen van een stedenbouwkundig attest;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Besluit:
Enig art. Vanaf 01.05.2018 wordt het belastingreglement van 09.02.2017 op de
omgevingsvergunningen en de natuurvergunningen als volgt gewijzigd:
in artikel 3 wordt toegevoegd:
10.
aanvraag stedenbouwkundig attest
€ 50,00.
Art. 0.
11 Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het organiek reglement van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.05.2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07.02.2013 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordigers van de politieke fracties van de gemeenteraad en van de gebruikers in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat Enzo Noels, vertegenwoordiger van de jeugdraad van Scherpenheuvel-Zichem in
het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, ontslag heeft genomen en zal vervangen worden
door Thomas Wittevrouw;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem:
- Thomas Wittevrouw, Veststraat 33/3, 3271 Zichem is aangesteld als
vertegenwoordiger van de jeugdraad van Scherpenheuvel-Zichem ter vervanging van
Enzo Noels.
Art. 0.
12 Goedkeuring van het reglement voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van
jeugdige leerlingen van de Hagelandse academie voor muziek en woord, vestiging
Scherpenheuvel-Zichem die zich aansluiten bij een plaatselijke fanfare en harmonie.
Overwegende dat het stadsbestuur jeugdige leerlingen wil stimuleren om zich aan te sluiten bij een
plaatselijke fanfare of harmonie door hen financieel te belonen en het inschrijvingsgeld van de
academie terug te betalen;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
§1 Dit reglement heeft tot doel het stimuleren van jeugdige leerlingen van de Hagelandse
academie voor muziek en woord om zich aan te sluiten bij een plaatselijke fanfare of
harmonie om het voortbestaan van deze verenigingen naar de toekomst toe te garanderen.
§2 Dit reglement heeft tot doel om het engagement van jongeren die zich aansluiten bij een
plaatselijke fanfare of harmonie financieel te belonen door hen gratis muziekonderwijs aan te
bieden.
Art. 2.
In dit reglement wordt verstaan onder:
- jongeren: jongeren tot 18 jaar
- fanfare of harmonie van Scherpenheuvel-Zichem : door de stad erkende fanfares en
harmonies
- Hagelandse Academie voor Muziek en Woord: vestiging te Scherpenheuvel-Zichem
Art. 3.
Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld moet men:
- leerling zijn van de HAMW, vestiging Scherpenheuvel-Zichem
- inwoner zijn van Scherpenheuvel-Zichem
- maximaal 18 jaar oud zijn
- instrumentles volgen op niveau middelbare 1 of hoger (vanaf 4de jaar instrument)
- één van de volgende instrumenten bespelen : altfluit – althoorn – altklarinet – altsax –
bariton – baritonsax – basfluit – basklarinet – bastrombone – bastuba – bugel –
contrabas – contrafagot – cornet – dwarsfluit - engelse hoorn – eufonium – fagot – hobo
- hobo d'amore – hoorn – klarinet - klarinet in ES – piccolo – sopraansax – slagwerk –
tenorsax – trombone – trompet – tuba – elektrische gitaar – basgitaar. De overige
instrumenten kunnen ook mits bevestiging van de muziekmaatschappij dat het
instrument bij hen gespeeld wordt door de leerling.
- zich bij de start van het werkjaar, d.w.z. begin september, aansluiten bij een erkende
fanfare of harmonie van Scherpenheuvel-Zichem
- na afloop van het werkjaar, d.w.z. eind augustus, aanwezig geweest zijn op minimaal de
helft van de repetities en optredens van de fanfare of harmonie waarbij men zich
aangesloten heeft.
Art. 4.
Elke persoon kan beroep doen op maximaal één terugbetaling per jaar, onafhankelijk van
het aantal fanfares/harmonies waar men zich bij aansluit.
Art. 5.
De terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na afloop van het schooljaar op basis van
een aanwezigheidslijst die door een verantwoordelijke binnen de fanfares en harmonies
wordt bijgehouden.
Art. 6.
Bij betwisting over, hetzij lidmaatschap, hetzij terugbetaling, beslist het College van
Burgemeester en Schepenen.
Art. 7.
De inschrijvingsgelden voor de HAMW worden jaarlijks opgelegd door het Departement
Onderwijs en zijn onderhevig aan aanpassingen aan het indexcijfer. De stad verbindt zich
ertoe om aan de leerlingen die in aanmerking komen het volledige bedrag van het
inschrijvingsgeld verminderd met eventuele kortingen terug te betalen. Onrechtmatig
verkregen terugbetalingen kunnen ten allen tijden teruggevorderd worden.
Art. 8.
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt het jaarlijkse budget dat vrijgemaakt
wordt voor de werking van dit reglement. Het maximale aantal terugbetalingen per jaar is
afhankelijk van dit budget. Het College van Burgemeester en Schepen behoudt zich het
recht om aanvragen te weigeren indien het voorziene krediet ontoereikend is. Indien het
aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen in
chronologische volgorde behandeld.
Art. 9.
Dit reglement treedt in werking vanaf de start vanaf het academiejaar 2018-2019.
Art. 0.

13 Wijziging en coördinatie stedelijk terrasreglement.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het stedelijk terrasreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.11.2010,
zoals gewijzigd op 30.06.2011; 16.02.2012 en 27.10.2016;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 24.11.2016 waarbij een gemeentebelasting
vastgesteld wordt op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar
domein;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 19.03.2018 houdende
voorstel tot uitbreiding van de (semi-)permanente terrassen in het stadscentrum tijdens de dagen dat
de kern afgesloten is voor het verkeer;
Overwegende dat de uitbreiding de plaatselijke horeca ten goede komt, tegelijk inkomsten genereert
voor de Stad en er geen tegenindicaties zijn (politie, brandweer);
Overwegende dat het aangewezen is een gecoördineerde versie van het stedelijk terrasreglement van
25.11.2010 te redigeren, waarbij ook twee actualiseringen gebeuren: de overgangsmaatregel van art.
9.5. wordt geschrapt wegens achterhaald geworden en in de artikelen 18.3 en 22 wordt de huidige
benaming van de bevoegde Vlaamse overheden gebruikt : Agentschap Wegen en Verkeer, resp.
Agentschap Onroerend Erfgoed;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In art. 4 “terrasdiepte” van het stedelijk terrasreglement van 25.11.2010 wordt als voorlaatste
zin volgende tekst bijgevoegd: “Met onbelemmerde doorgang wordt bedoeld een
straatbreedte van 3 meter.”
Art. 2.
De actuele wijziging (art. 4 “terrasdiepte”) en de wijzigingen van 30.06.2011, 16.02.2012 en
27.10.2016 worden geïntegreerd in een gecoördineerde versie.
De overgangsmaatregel van art. 9.5 wordt opgeheven en in de artikelen 18.3 en 22 wordt de
actuele benaming van de bevoegde Vlaamse overheden vermeld : Agentschap Wegen en
Verkeer, resp. Agentschap Onroerend Erfgoed .
Art. 3.
Gecoördineerde versie van de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen
van terrassen op het openbaar domein voor handels- en horecazaken:

I. Algemeen
Art. 1
De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op een tijdelijke –
weliswaar niet-occasionele – en duidelijk begrensde privatieve ingebruikname van het openbaar
domein door terrassen van handels- en horecazaken en van andere natuurlijke of rechtspersonen die
een activiteit uitoefenen die aanleiding geeft tot een inschrijving in de Kruispuntbank der
ondernemingen.
Art. 2.1
Het is verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toelating van het College van
burgemeester en schepenen om het even welk voorwerp op het openbaar domein te plaatsen.
Art. 2.2
De uitbaters vermeld in art. 1 kunnen tijdens het seizoen gebruik maken van het
openbaar domein gelegen voor de gevel van hun zaak onder de voorwaarden van onderhavig
reglement. Deze vergunning draagt de naam ‘semi-permanente terrasvergunning’.
Art. 2.3
Buiten het seizoen kunnen de houders van een semi-permanente terrasvergunning
slechts gebruik maken van het terras onder de volgende voorwaarden:
- er kunnen enkel losse elementen geplaatst worden en dit binnen het kader van de semipermanente terrasvergunning – zowel naar ruimtelijke als inhoudelijke omschrijving

-

het terras mag niet vroeger dan 06u00 opgesteld worden; uiterlijk om 22u00 zal het terras
vrijgemaakt zijn; er blijft geen enkel element buiten staan
de inname is occasioneel; de uitbater oordeelt zelf over de gelegenheid
gebruik van parkeerplaatsen buiten seizoen is uitgesloten

Art. 2.4
Wanneer de Stad over het openbaar domein wenst te beschikken voor eigen
activiteiten of voor activiteiten van derden waarvoor het College van burgemeester resp. de
burgemeester toelating heeft verleend, zullen de vergunde terrassen op het eerste verzoek
vrijgemaakt worden zonder enige schadevergoeding en zonder restitutie van de stedelijke belasting.
Behoudens hoogdringendheid worden de betreffende terrashouder(s) voorafgaandelijk en schriftelijk
in kennis gesteld.
Art. 3
Het reglement is van toepassing voor het volledig grondgebied ScherpenheuvelZichem.

II. Definities
Art. 4
Openbaar domein: de ruimte buiten particuliere percelen, meestal binnen de rooilijn. Het zijn de
onroerende goederen die zonder onderscheid tot het gebruik van allen bestemd zijn. Iedereen kan er
gebruik van maken mits hij de bestemming ervan in acht neemt en zich gedraagt naar de bepalingen
die het collectief gebruik ervan regelen
terras: ruimte in de openlucht ingenomen door zitmeubilair, tafels, koopwaar en toebehoren zoals
elementen die de dienstverlening faciliteren bv. fietsrekken, hondenpaaltje, decoratieve elementen, …
seizoen: de periode die loopt van 15 maart t.e.m. 15 november
gevelterras: terras dat wordt opgesteld direct aansluitend aan de gevel van een horeca- of
handelszaak
Als gevelterras wordt eveneens beschouwd het terras op de parkeerplaatsen die zich bevinden vóór
de horeca- of handelszaak – al dan niet gescheiden van de gevel door een voet- en/of een fietspad –
en waarvan de ingebruikname als terras door de gewestelijke en/of de gemeentelijk overheid werd
vergund.
terraszone: de toegelaten oppervlakte van het openbaar domein voor het plaatsen van terrassen
individuele terraszone: de oppervlakte van de terraszone toegestaan aan een bepaalde uitbater en
gelegen vóór de gevel van de éigen zaak (behoudens uitzondering toegestaan door het College van
burgemeester en schepenen en met instemming van de gebruiker van het andere pand)
terrasdiepte: de afstand hetzij tussen de gevel en de buitenkant van de voetgangerszone verminderd
met 1,5 m, hetzij tussen de gevel en de vaste constructies (bloembakken, zitbanken,…) die de Stad
wenst aan te brengen eveneens verminderd met 1,5 m; in een afgesloten straat wordt de terrasdiepte
enkel beperkt door de ruimte die moet vrijgelaten worden voor een onbelemmerde doorgang van de
hulpdiensten.
Met onbelemmerde doorgang wordt bedoeld een straatbreedte van 3 meter.
Voor gevelterrassen die niet gelegen zijn aan de straatkant, wordt de begrenzing vastgelegd door het
College van burgemeester en schepenen rekening houdend met de aard en de bestemming van het
openbaar domein.
terraslengte: de lengte van het terras gemeten vanaf de eindpunten van de loodlijnen op de
gevelpunten. Voor gevelterrassen die niet gelegen zijn aan de straatkant mag hiervan afgeweken
worden.
gevellengte: de lengte van de gevel. Voor gevelterrassen die niet gelegen zijn aan de straatkant mag
hiervan afgeweken worden.
terrasoppervlakte: de oppervlakte tussen de gevellengte, de terraslengte en de loodlijnen op de
gevelpunten;
ingeval van overlappende terrasoppervlaktes wordt de overlappende driehoek middendoor verdeeld
over de belendende terrassen; ingeval van vrije ruimte tussen twee belendende terrassen wordt de
scheidingslijn op de zelfde wijze gevormd door de vrije driehoek middendoor te delen.
Ingeval van inname van parkeerplaatsen als terras: de oppervlakte van de parkeerplaatsen
verminderd met een vrije veiligheidsstrook van 70 cm langs de kant van de rijweg.
schutsel: vertikaal element dat het terras afbakent en dat gewoonlijk bescherming biedt tegen wind,
lawaai en dergelijke
luifel: oprolbaar scherm boven raam- en/of deuropeningen dat aan de klanten bescherming biedt
tegen zon en regen, al dan niet over de volledige breedte van de gevel, zonder steunpunt op de grond

occasionele ingebruikname: de ingebruikname van het openbaar domein ter gelegenheid van
evenementen georganiseerd of toegelaten door het Stadsbestuur

III. Gevelterrassen
Art. 5

Bij een terrasdiepte minder dan 50 cm kan geen terras worden geplaatst.

Art. 5. bis
Op plaatsen waar de voetgangerszone wordt afgezoomd door leibomen,
mag er één stoepbord tussen de stammen worden gezet – maximale diepte 70 cm. Dit stoepbord
wordt niet aangerekend voor de gemeentelijke belasting op de inname van het openbaar domein
zoals ingesteld bij de beslissing van de Gemeenteraad d.d. 20.12.2010 voor zover de uitbater beschikt
over een vergunning voor terras aansluitend aan de gevel van de zaak.
Art. 6
Het College van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het
aanbrengen van markeringen die de individuele terraszones weergeven.
Art. 7
Alle elementen of koopwaren die binnen de terraszone worden aangebracht, moeten
stabiel zijn zodat ze geen gevaar betekenen; ze belemmeren niet het zicht (max. hoogte 1m60) of de
vrije doorgang.
Art. 8.1
Het is toegestaan een terras dat onmiddellijk aansluit aan de gevel, af te schermen via
een schutsel met een maximumdiepte van 4 meter; het schutsel bevindt zich op de scheidingslijn
zoals beschreven in de definitie van terrasoppervlakte in art. 4; de terraslengte blijft in elk geval open.
Het schutsel mag enkel aan de gevel verankerd worden – niet in de grond, behoudens uitdrukkelijke
toelating van het College van burgemeester en schepenen om redenen van stabiliteit; bij dergelijke
toelating wordt de verankering uitgevoerd door de stedelijke diensten – dus niet door de exploitant
zelf.
Op parkeerplaatsen die worden ingenomen als terras, worden verplicht schutsels geplaatst over de
diepte van de parkeerstrook tot maximum 70 cm van de rand van de rijweg. De schutsels worden
aangebracht zodanig dat een U-vorm ontstaat met de opening van de U aan de gevelzijde. Het
College van burgemeester en schepenen kan toelating verlenen tot verankering in de grond om
redenen van stabiliteit; bij dergelijke toelating wordt de verankering uitgevoerd door de stedelijke
diensten – dus niet door de exploitant zelf.
Bij gevelterrassen die niet aan de straatkant liggen, heeft een schutsel een maximumdiepte van 4
meter; het bevindt zich op de lijnen die de terrasdiepte en/of terraslengte afbakenen. Het schutsel mag
enkel aan de gevel verankerd worden – niet in de grond, behoudens uitdrukkelijke toelating van het
College van burgemeester en schepenen om redenen van stabiliteit; bij dergelijke toelating wordt de
verankering uitgevoerd door de stedelijke diensten – dus niet door de exploitant zelf.
Art. 8.2
De hoogte van de terrasschutsels wordt beperkt tot 1m60, de dikte
wordt beperkt tot 8 cm.
Art. 8.3
De schutsels zijn volledig doorzichtig, m.u.v. het onderste gedeelte van max 75 cm
hoogte. Het doorzichtig gedeelte wordt uitgevoerd in splintervrij glas; de bovenrand van het schutsel
vormt een rechte lijn.
Art. 8.4

Tussen twee aangrenzende terrassen mag slechts 1 schutsel worden aangebracht.

Art. 8.5

De schutsels zijn stabiel en betekenen geen gevaar.

Art. 9.1
Er kan worden toegestaan een terras af te schermen met een luifel, behalve op de
parkeerplaatsen die als terras worden ingenomen.
In een zone met erfgoedwaarde moet rekening gehouden worden met het gevelritme, de
oorspronkelijke perceelbreedte, de oorspronkelijke gevelopbouw en de oorspronkelijke gevelbreedte.
Wanneer in dergelijke zone een luifel kan worden toegestaan, mogen enkel de neutrale kleuren
grijs, ecru, donkergroen, grijsblauw of bordeauxrood gebruikt worden.
Art. 9.2

Enkel rolluifels bevestigd aan de gevel zijn toegestaan.

Art. 9.3

De minimale doorgangshoogte bedraagt op elk punt minstens 2,11 meter.

Art. 9.4
De rolluifel bestaat uit brandvertragend zeildoek, behorend minimaal tot de klasse A2
vermeld in bijlage 5 bij het KB van 7.07.1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie
van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Art. 10
Plantenbakken, bloempotten, andere sierelementen zijn toegestaan binnen de
terraszone voorzover ze stabiel zijn, het zicht niet belemmeren (max. 1m60 hoogte) en geen gevaar
betekenen voor de vrije doorgang. Het stadsbestuur kan te allen tijde een gedeelte van de terraszone
benutten voor het aanbrengen van plantenbakken, meer bepaald op de schutselvrije scheidingslijn
tussen twee individuele terraszones.
Art. 11
Het meubilair wordt uitgevoerd in duurzame en kwaliteitsvolle materialen. Er dient
steeds rekening gehouden te worden met de esthetiek en de uniformiteit van het terras. Het meubilair
moet een lange levensduur hebben, bestand zijn tegen weersinvloeden en geschikt zijn voor publieken buitengebruik.
Art. 12
Verlichtings- en verwarmingselementen kunnen worden toegestaan mits ze voldoen
aan de geldende voorschriften, het KB van 10.03.1981 (AREI) resp. het gemeentelijk horecareglement
met betrekking tot de brandveiligheid in de horecazaken (punt 6.1.2.2, punt 6.1.2.3 en punt 8.2.).
De reikwijdte van verwarming en verlichting wordt beperkt tot het eigen terras.
In zones met erfgoedwaarde kunnen dergelijke elementen mogelijk geweigerd worden.
Art. 13.1

Het gebruik van parasols is toegestaan.

Art. 13.2
De parasols mogen het zicht niet belemmeren; ze zullen in open stand niet
verder reiken dan de toegestane terraszone.
Er geldt een obstakelvrije hoogte van min. 2,11 meter.
Art. 13.3

Het scherm van de parasols wordt uitgevoerd in zeildoek.

Art. 13.4
Alle parasols van eenzelfde individuele terraszone hebben dezelfde vormgeving en
kleur; in een zone met erfgoedwaarde worden de parasols onderworpen aan een neutraal
kleurenpalet (grijs, ecru, donkergroen, grijsblauw of bordeauxrood); indien in een zone met
erfgoedwaarde een luifel wordt aangebracht, zijn de parasols van dezelfde kleur.
Art. 13.5

De parasol moet stabiel zijn en mag geen gevaar betekenen voor o.m. doorgang.

Art. 14
Per individuele terraszone is 1 enkel menubord toegestaan;
dit bord heeft de gangbare afmetingen en belemmert het zicht niet (max. 1m60 hoogte).
Art. 15
Een mobiele koel-, servies- en/of bestekkast, een mobiele toog zijn
toegestaan voor zover ze het zicht niet belemmeren (max. 1m60 hoogte).
Art. 16

Niet toegestaan in de terraszone zijn

- installaties voor het bereiden van voeding of het schenken van dranken zoals tapinstallaties,
braadspitten, barbecuestellen
- andere installaties bv. drank- of snoepautomaten
- het aanbrengen van vloeren of vloerbekleding; om reden van toegankelijkheid kan het College van
burgemeester en schepenen hiervoor afwijking verlenen – onverminderd eventuele andere
toelatingen.
- (zonne)tenten
- reclamevoering op luifels, parasols, schutsels en meubilair is niet toegestaan behoudens wat betreft
de luifels en de parasols: op de boord (de ‘volants’), wat betreft de schutsels: op het onderste – niet
doorzichtige - gedeelte.
- vaste constructies door de uitbater aangebracht in de bodem
- lichtreclame

IV andere terrassen

Art. 17
Ter gelegenheid van occasionele evenementen kan het College van burgemeester en
schepenen de privatieve ingebruikname van het openbaar domein regelen. Andere types van terras
dan gevelterras zijn dan mogelijk. Deze innames zijn niet onderworpen aan de bepalingen van
onderhavig reglement.

V. de aanvraag
Art. 18.1
Het aanvraagdossier bevat:
1. het aanvraagformulier
2. een plattegrondtekening van de bestaande toestand van het straatdeel waar het gewenste
terras wordt ingericht. Op deze bestaande toestand wordt aangegeven waar het gewenste
terras wordt ingepland.
Door het aanbrengen van voldoende meetlijnen zal uit deze tekening duidelijk blijken:
a. de juiste inplanting van het gewenste terras t.o.v. de bebouwing in de
omgeving, t.o.v de rijweg, het voetpad, het fietspad, de verkeerslichten
en t.o.v. de horecazaak waarvoor het terras wordt aangevraagd zelf
(gevellengte, terrasdiepte, terraslengte, terrasafmetingen op parkeerplaatsen).
b. de juiste inplanting van eventuele luifels en schutsels
3. minstens drie duidelijke kleurenfoto’s. Elk van deze foto’s zal de plaats van het terras
weergeven. De eerste foto wordt getrokken loodrecht op de gevel van de horecazaak, de twee
andere geven het voetpad aan: één naar links en één naar rechts.
4. technische fiche betreffende luifels, parasols, verwarmings- en verlichtingselementen
(beschrijving t.o.v. de vereiste criteria)
Art. 18.2
Het College van burgemeester en schepenen kan bijkomende bewijsstukken of
inlichtingen vragen die pertinent zijn in relatie tot onderhavig reglement.
Art. 18.3
Wijzigingen, toevoegingen of vervangingen van terraselementen of –afmetingen die bij
onderhavig reglement behandeld worden, zijn vergunningsplichtig.
In afwijking van art. 17.1 moeten enkel de bewijsstukken die betrekking hebben op de wijzigingen,
toevoegingen of vervangingen, bij het aanvraagformulier worden gevoegd.
Elke wijziging van vergunning langs een gewestweg moet voor advies aan het Agentschap Wegen en
Verkeer worden voorgelegd en te allen tijde moeten de algemene en bijzondere voorwaarden van
genoemd agentschap langs een gewestweg worden nageleefd.
Elke wijziging van vergunning in een zone met erfgoedwaarde moet voor advies aan het Agenschap
Onroerend Erfgoed worden voorgelegd en te allen tijde moeten de algemene en bijzondere
voorwaarden van genoemd agenschap worden nageleefd.
Art. 18.4
Voor bestaande terrassen beschikt de uitbater over een termijn van 3 maanden na de
inwerkingtreding van onderhavig reglement overeenkomstig art 33 om een aanvraag in te dienen. De
bepalingen van art. 17 zijn van toepassing.

VI. Behandeling van de aanvraag
Art. 19
Het Stadsbestuur bevestigt de ontvangst van de vergunningsaanvraag binnen een
termijn van 10 kalenderdagen.
Art. 20
De vergunningsaanvraag wordt binnen een termijn van 40 kalenderdagen vanaf
ontvangstbevestiging behandeld. Indien gerechtvaardigd kan het College van burgemeester en
schepenen deze termijn één maal verlengen met dezelfde duur.
Verplichte adviesaanvragen aan andere overheden schorsen de behandelingstermijn.
Wanneer het aanvraagdossier onvolledig is, stelt het Stadsbestuur de aanvrager binnen de
behandelingstermijn ervan in kennis dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt
binnen een termijn van 40 kalenderdagen en dat het ontbreken van de gevraagde informatie de
weigering van de vergunning tot gevolg heeft. Indien het Stadsbestuur de aanvraag niet heeft
beantwoord binnen de bepaalde termijn wordt de vergunning geacht te zijn toegekend.

VII. De vergunning
Art. 21
De vergunning heeft een onbeperkte looptijd.
Het College van burgemeester en schepenen beslist over de aanvraag. De aanvrager wordt binnen
de behandelingstermijn bedoeld in art. 19 op de hoogte gebracht van de beslissing.
Art. 22
Wanneer het terras gelegen is langs een gewestweg wordt er eerst aan het
Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid advies gevraagd, dat binnen de 30 dagen
wordt afgeleverd. Er kan door de gemeente geen vergunning worden afgeleverd zonder gunstig
advies van het Agentschap Wegen en Verkeer.
Wanneer het terras gelegen is in een zone met erfgoedwaarde wordt er eerst advies gevraagd aan
het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er kan door de gemeente geen vergunning worden afgeleverd
zonder het gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Wanneer een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt/blijft de gemeentelijke terrasvergunning
verleend onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van deze vergunning.
Art. 23
Ingevolge het advies van o.m. politie, brandweer, stedelijke diensten (stedenbouw en
openbare werken, verkeer, middenstand) en de hogere overheden kunnen in de vergunning
beperkingen en/of voorwaarden worden opgelegd.
Art. 24
Het terras mag pas opgesteld worden nadat door het College van burgemeester en
schepenen een vergunning werd afgeleverd en onverminderd de bepalingen van dit reglement.
Het College van burgemeester en schepenen levert bij de vergunning een plan met de afmetingen van
de individuele terraszone.
Art. 25
De toelating kan worden geweigerd, geschorst, ingetrokken of gewijzigd om redenen
van openbare orde, rust en veiligheid, uitvoering van openbare werken, werken van het Agentschap
Wegen en Verkeer, werken van nutsmaatschappijen, hogere regelgeving of naar aanleiding van
evenementen georganiseerd of toegestaan door het Stadsbestuur.
Deze maatregelen verlenen de vergunninghouder geen recht op schadevergoeding, onder welke vorm
ook.
Art.26.
De vergunning wordt verleend aan de exploitant en is strikt persoonlijk en
plaatsgebonden. Ze is niet overdraagbaar aan derden.
Elke nieuwe exploitant moet bijgevolg een nieuwe aanvraag indienen.
Art. 27
De vergunninghouder is gehouden het College van burgemeester en schepenen
onverwijld kennis te geven wanneer hij de ingebruikname van het openbaar domein stopzet.

VIII. Bepalingen m.b.t. de openbare orde en rust
Art. 28
Het is verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het terras aan te
brengen. De vergunninghouder moet het geluidvolume van de muziek in zijn horecazaak beperken
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zodat de openbare rust in de omgeving niet wordt
gestoord.
Art. 29
De vergunninghouder is te allen tijde verplicht alle eventueel afval te verwijderen op
het wegdek alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras.
Hij staat in voor een goed onderhoud van het eigen terras.
Art. 30
Uiterlijk aansluitend op het verstrijken van het toegestane sluitingsuur moet het terras
worden opgeruimd. Het opruimen van het terras dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde de
nachtrust niet te storen.
Wanneer het terras gesloten is, moeten parasols en luifels dicht zijn.

IX. Bepalingen m.b.t. de verantwoordelijkheid
Art. 31.1
De vergunninghouder dient erop toe te zien dat de begrenzing van de individuele
terraszone steeds gerespecteerd wordt.

Hij draagt er zorg voor dat de doorgangen op het terras te allen tijde vrij blijven.
Art. 31.2
Hij moet erop toezien dat doorgangen, het trottoir of andere vrije ruimtes rondom het
terras niet worden ingenomen door cliënteel, fietsen, bromfietsen of andere obstakels en dat zijn
cliënteel de voorbijgangers niet hindert of lastig valt.
Art. 31.3
Hij is aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door het rechtmatig en
onrechtmatig gebruik van de vergunning. Hij is o.m. aansprakelijk voor alle schade en ongevallen aan
derden of aan het openbaar domein die het gevolg zouden zijn van het plaatsen, het uitbaten of het
verwijderen van het terras.
Hij is verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van onderhavig reglement.
Hij blijft te allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor het meubilair, de schutsels, de
luifels, de parasols,…

X. Strafbepalingen
Art. 32.1
Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorzien, wordt elke overtreding
van dit politiereglement gesanctioneerd hetzij met:
- een administratieve geldboete met een maximum van 250 euro
- een administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven vergunning
- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van het terras
De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.
De schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het College van burgemeester en
schepenen.
De keuze en de omvang van de sanctie zal proportioneel zijn in functie van de ernst van de inbreuk en
van eventuele herhaling.
Volgende inbreuken worden bestraft met een administratieve geldboete:
- een inbreuk op art. 7 i.g.v. (elementen, koopwaren: stabiel, zicht, doorgangen)
- een inbreuk op art. 10 (slecht geplaatste plantenbakken,..)
- een inbreuk op art. 13.2 (parasols – obstakels)
- een inbreuk op art. 13.5 (slecht geplaatste parasols)
- een inbreuk op art. 14 (menu-bord)
- een inbreuk op art. 16 (verscheidene verboden behalve die op vaste constructies
en lichtreclame)
- een inbreuk op de bepalingen van Hoofdstuk VIII
- een inbreuk op art. 31.2 (vrije ruimtes, hinder)
Volgende inbreuken worden bestraft met een administratieve schorsing of intrekking van de
terrasvergunning:
- een inbreuk op de artn. 2.1 t.e.m. 2.4 (niet-vergunde elementen, negeren van de voorwaarden voor
occasionele inname buiten het seizoen, (niet) tijdig vrijmaken op verzoek)
- een inbreuk op art. 8.1 t.e.m. 8.5 (schutsels)
- een inbreuk op art. 9.1 t.e.m. 9.5 (luifels)
- een inbreuk op art. 11 (meubilair)
- een inbreuk op art. 12 (verwarmings- en verlichtingselementen)
- een inbreuk op art. 13.3 (parasols – materiaal)
- een inbreuk op art. 13.4 (parasols – uniformiteit)
- een inbreuk op de twee laatste punten van art. 16 (vaste constructies en
lichtreclame)
- een inbreuk op art. 31.1 (begrenzing en doorgangen)
- afwezigheid van overige vergunningen (andere overheid, andere sectoriële regelgeving) wanneer
vereist
- niet of niet-tijdige betaling van de verschuldigde gemeentelijke retributie
Het voornemen tot administratieve schorsing of intrekking van de vergunning wordt bij aangetekende
brief ter kennis gebracht van de uitbater. De sanctie kan pas worden opgelegd nadat de uitbater werd
uitgenodigd voor zijn verdediging. De beslissing houdende administratieve schorsing of intrekking van
de vergunning wordt eveneens aangetekend ter kennis gebracht.

Art. 32.2
Terrassen en voorwerpen die niet volgens de reglementaire voorwaarden zijn
opgesteld, moeten worden opgeruimd ten laatste op de datum die in de schriftelijke ingebrekestelling
wordt vermeld.
Deze ingebrekestelling wordt per aangetekende brief aan de overtreder verstuurd.
Indien de verwijdering niet is gebeurd op de vastgestelde datum wordt deze de volgende werkdag
uitgevoerd door de stedelijke diensten of door een door het Bestuur aangestelde aannemer.
De verwijdering gebeurt op kosten van de exploitant zonder dat hij eventuele schade of winstderving
kan verhalen op de Stad.
De kosten van verwijdering worden bepaald conform het retributiereglement d.d. 27.12.2007 –
retributie op de prestaties uitgevoerd door stadspersoneel ten behoeve van derden.
De verwijderde goederen worden door de Stad administratief in beslag genomen en verbeurd
verklaard.

XI. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Art. 33.1
Het College van burgemeester en schepenen bepaalt de datum van inwerkingtreding
- geheel of gedeeltelijk - van onderhavig reglement.
In functie van omstandigheden i.h.b. openbare werken, kan een verschillende ingangsdatum worden
vastgesteld voor bepaalde locaties van het grondgebied.
Art. 33.2
Voor permanente terrasconstructies op het openbaar domein waarvoor in het verleden
een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, kan een domeinconcessie worden verleend
voor de constructie in de bestaande toestand, afmetingen en vorm.
Het gaat om een bestaande constructie, die in de bestaande toestand, afmetingen en vorm behouden
en onderhouden wordt en waarvoor de stad in elk geval over het eigendomsrecht beschikt ingevolge
het recht van natrekking.
De concessie wordt aangegaan bij overeenkomst.
De concessieovereenkomst met de houder van het zakelijk recht op het gebouw waartegen een afdak
of veranda wordt aangebouwd, doet geen afbreuk aan de verplichting vanwege de uitbater van een
(semi-)permanent terras om te beschikken over een vergunning onder onderhavig reglement en er de
verplichtingen van na te komen.
14 Straatnaamgeving Verkaveling Vorststraat - Dopheide.
Gelet op het Gemeentedecreet 17.05.2005;
Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen;
Overwegende dat aan de toegangsweg naar het woonproject pastorie te Okselaar’ (inrit
Brabantsebaan naast de pastorie) een naam moet toegekend worden;
Overwegende dat bij de vaststelling van de naam bij voorkeur wordt geput uit gegevens van de
plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde;
Overwegende dat de Stedelijke Cultuurraad en de vzw Heemkundige kring Averbode om advies werd
gevraagd;
Overwegende dat het voornemen tot straatnaamgeving gepubliceerd werd aan het gemeentelijk
uithangbord op 12.02.2018 en dat tegelijkertijd advies ingewonnen werd bij de Heemkundige kring van
Averbode en de Stedelijke cultuurraad;
Overwegende het advies van Kjell Corens, ondervoorzitter van de Heemkundige kring van Averbode,
om de straat “De Heide”, “Zandbaan”, “De Hoek”, “Op de Heide” of gewoonweg “Hoek” te noemen,
namen die niet helemaal conform zijn met de recente instructies van F.O.D. Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat er geen advies van de Cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem is ontvangen;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 19.03.2018 om
de straatnaam “Dopheide” toe te kennen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,

Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Aan de toegangsweg, inrit gelegen naar het woonproject ‘Verkaveling Vorststraat’, wordt de
naam “Dopheide” gegeven.
15 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met stad Diest - onderhoud Vinkenberg.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat het noodzakelijk is om onderhoudswerken uit te voeren op het gemeenschappelijke
deel van Scherpenheuvel-Zichem en Diest in de Vinkenberg;
Overwegende dat hiervoor een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten met de stad Diest;
Overwegende dat zo elke gemeente kan instaan voor de onkosten op eigen grondgebied;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de stad Diest zal handelen als
opdrachtgevend bestuur;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Diest en Scherpenheuvel-Zichem voor het
uitvoeren van herstellingswerken in het gemeenschappelijke deel van de Vinkenberg op
beide grondgebieden, wordt goedgekeurd.
16 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem
en de stad Diest met betrekking tot de opmaak van een rooilijn- en onteigeningsplan voor
de Vinkenberg.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem een rooilijn- en onteigeningsplan wenst op te
maken voor Vinkenberg;
Overwegende dat het deel van de weg tussen de grens met Diest en de Wijnputstraat in de atlas der
buurtwegen van Zichem in een dubbele stippellijn is opgenomen als buurtweg nr. 39 en buurtweg nr.
42 en deze een breedte heeft van 2,40m;
Overwegende dat het deel van de weg tussen de grens met Diest en de Diestersteenweg
gemeenschappelijke eigendom is met de stad Diest en in de atlas der buurtwegen van Kaggevinne in
een dubbele volle lijn is opgenomen als buurtweg nr. 12 en een breedte heeft van 3,30m
Overwegende dat voor het opmaken van een rooilijnplan voor Vinkenberg de wijzigingsprocedure van
de atlas der buurtwegen dient gevoerd te worden;
Overwegende dat buurtweg nr. 12 van de atlas der buurtwegen van Kaggevinne de grens vormt
tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest en bijgevolg de wijzigingsprocedure in beide steden
gelijklopend dient gevoerd te worden;
Overwegende dat het aangewezen beide diensten samen te voegen in het algemeen belang

Overwegende dat het aangewezen is een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de stad
Diest met betrekking tot de opmaak van een rooilijnplan;
Overwegende dat zo elke stad kan instaan voor de kosten met betrekking tot het eigen grondgebied;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem zal handelen als opdrachtgevend bestuur;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door de technische dienst;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad ScherpenheuvelZichem en de stad Diest met betrekking tot de opmaak van een rooilijn- en onteigeningsplan
voor de Vinkenberg tussen de Diestersteenweg en de Wijnputstraat, ofwel buurtweg nr. 12
uit de atlas der buurtwegen van Kaggevinne en buurtwegen nr. 39 en nr. 42 van de atlas der
buurtwegen van Zichem.
Art. 2.
De samenwerkingsovereenkomst, opgemaakt door de technische dienst, wordt goedgekeurd
en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 0.
17 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018
(19u30).
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 het schrijven van 22.02.2018 en 22.03.2018 betreffende de officiële uitnodiging tot de
algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u30), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 29.11.2017.
3. Aansluiting politiezones - hulpverleningszones.
4. Verslag over de activiteiten 2017.
5. Jaarrekening per 31.12.2017 – verslag van de Commissaris-Revisor.
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2018 cfr. art. 14.1. van de statuten.
9. Vervanging leden raad van bestuur.
10. Diversen.;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven, een dienstverlenende
vereniging, op 23.05.2018 (19u30) en de daarbijhorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 29.11.2017.
3. Aansluiting politiezones - hulpverleningszones.
4. Verslag over de activiteiten 2017.
5. Jaarrekening per 31.12.2017 – verslag van de Commissaris-Revisor.
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2018 cfr. art. 14.1. van de statuten.
9. Vervanging leden raad van bestuur.
10. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 23.05.2018 (19u30) 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.
Art. 0.
18 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven
op 23.05.2018 (19u00).
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 het schrijven van 22.02.2018 betreffende de officiële uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u00), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau,
2. Statutenwijziging;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven, een
dienstverlenende vereniging, op 23.05.2018 (19u00) en de daarbijhorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau,
2. Statutenwijziging.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Interleuven van 23.05.2018 (19u00) 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.

Art. 0.
19 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven
van 23.05.2018 (19u30).
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 het schrijven van 22.02.2018 en 22.03.2018 betreffende de officiële uitnodiging tot de
algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u30);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
21
Neen:
1
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 algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u30).
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
Art. 0.
20 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering
van Interleuven op 23.05.2018 (19u00).
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 het schrijven van 22.02.2018 betreffende de officiële uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u00);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
21
Neen:
1
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 vergadering van Interleuven op 23.05.2018 (19u00).

Art. 2.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

Art. 0.
B1 Goedkeuring van het voorstel om een systeem van zorgparkeren in te voeren.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het voorstel ingediend door Allessia Claes, namens de N-VA-fractie:
‘Toelichting
Voor bezoekers en inwoners van onze gemeente, en zeker in het centrum, is het erg vervelend als ze
geen parkeerplaats vinden of daar erg lang naar moeten zoeken. Voor dokters, verplegers en andere
zorgverstrekkers gaat het (langdurig) zoeken naar een parkeerplaats ten koste van de tijd en de
kwaliteit aan zorg die ze aan hun patiënt kunnen geven. Huisbezoeken lopen vertraging op, de
hulpverlener komt geagiteerd aan bij de patiënt of men verliest veel tijd doordat de wagen erg ver van
de te bezoeken woning moet geparkeerd worden. Allemaal geen goede omstandigheden.
Nochtans zijn er in Scherpenheuvel-Zichem in heel wat straten nog veel vrije parkeermogelijkheden.
Die bevinden zich echter voor private garages of opritten.
N-VA Scherpenheuvel-Zichem wil hiervoor een oplossing bieden door de eigenaars van de woningen
die zich achter deze private garages en opritten bevinden, toe te laten deze plaatsen ter beschikking
te stellen van zorgverleners.
Het systeem is vrij eenvoudig, zowel voor de zorgverlener als voor de eigenaars:
• De zorgverstrekker registreert zich bij de gemeente via het e-loket of rechtstreeks bij de bevoegde
dienst van de gemeente en krijgt in ruil een speciale parkeerkaart die hij/zij achter de voorruit van de
wagen dient te plaatsen. Deze kaart geeft hem toelating om gedurende een vastgelegde duurtijd
(bijvoorbeeld 45 minuten) te parkeren op de private oprit of op de openbare weg ter hoogte van een
garagepoort of oprit. De plaatsen waar dit is toegelaten worden door de bewoner aangeduid met een
speciale sticker;
• De persoon die zijn private oprit of ruimte op de openbare weg voor garage of oprit ter beschikking
stelt registreert zich eveneens, en ontvangt dan de speciale sticker waarmee hij aangeeft dat de
parkeerruimte tijdelijk ter beschikking wordt gesteld.
• Het telefoonnummer van de zorgverstrekker is duidelijk zichtbaar aan de voorruit, zodat de
betrokken bewoner deze kan contacteren indien hij/zij toch dringend zijn garage of oprit moet verlaten.
• Het is gebaseerd op vrijwilligheid en bevordert de vriendelijke en solidaire samenleving. Het geeft de
zorgverlener per huisbezoek 5 tot 10 minuten extra tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden, in
plaats van aan het zoeken naar een parkeerplaats.
Voorstel van beslissing
De N-VA-fractie vraagt aan de gemeenteraad om volgende voorstel goed te keuren.
Art. 1: De gemeenteraad beslist om in Scherpenheuvel-Zichem een systeem van zorgparkeren in te
voeren;
Art. 2: De gemeenteraad vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen om de praktische
modaliteiten uit te werken met betrekking tot de aanbieders, de zorgverstrekkers, de toepasselijke
zones, tijdsduur en tijdstip, en handhaving;
Art. 3: De gemeenteraad vraagt dat het College van Burgemeester en Schepenen een voorstel van
reglement met betrekking tot zorgparkeren voorlegt aan de gemeenteraad, en vervolgens de nodige
maatregelen neemt om het systeem van zorgparkeren uit te rollen;
Art. 4: De gemeenteraad vraagt dat het College van Burgemeester en Schepenen dit project promoot
bij de inwoners en zorgverstrekkers via de beschikbare communicatiekanalen.’
Gelet op de repliek van burgemeester Manu Claes namens de meerderheid:
‘Het voorstel is zeker waardevol en komt allicht tegemoet aan een behoefte maar het is goed om,
alvorens klakkeloos te beslissen dit in te voeren, toch een nader onderzoek/bevraging te doen en het
in een ruimere context te plaatsen.
Volgende vragen o.m. kunnen hierbij richtinggevend zijn:
-Wat is de werkelijke behoefte aan dit systeem en op welke plaatsen: in Scherpenheuvel centrum zal
dit allicht eerder aangewezen zijn om dit in te voeren dan bv. in Messelbroek. Dit moet m.a.w.
kaderen in een globale parkeervisie in de centra.
-Wat zijn de eventuele andere mogelijkheden inzake parkeerfaciliteiten voor zorgverstrekkers. Zo zou
men bv. ook voorbehouden parkeerplaatsen kunnen voorzien op het openbaar domein die specifiek

voorzien zijn voor zorgverstrekkers mits het gebruik van een parkeerkaart thuiszorg zoals dat bv. ook
in het centrum van Halle het geval is.
- De invoering van het systeem zoals voorgesteld door N-VA zal een werklast meebrengen die ook
moet ingecalculeerd worden naar de inzet van personeel toe: opzetten en beheer van een
registratiesysteem voor zorgverstrekkers en personen ,die hun private oprit of ruimte op de openbare
weg voor garage of oprit ter beschikking stellen, uitreiken stickers enz. … .
-Naar handhaving toe zal ook de politie moeten betrokken worden in de voorbereiding van welk
systeem dan ook zodat efficiënt en wettelijk correct kan opgetreden worden.
- Alvorens definitieve keuzes te maken voor dit of gene systeem of eventuele combinatie van
systemen is voorafgaand overleg met de sector van zorgverstrekkers in de thuiszorg absoluut nodig :
verenigingen van huisartsen, verpleegkundigen, gezins- en bejaardenhelpsters, kinesisten,
maatschappelijk werkers…. . Zo niet riskeert men zijn doel voorbij te schieten.
- Voor welke groep precies parkeerfaciliteiten invoeren: enkel geneesheren, verpleegkundigen,
gezins-en bejaardenhelpsters of ook kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers… ?
Voorstel van burgemeester Manu Claes namens de meerderheid:
Niet klakkeloos beslissen om dit door N-VA voorgestelde systeem goed te keuren maar het college
opdracht te geven om alle mogelijke parkeerfaciliteiten voor zorgverstrekkers te laten onderzoeken.’
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende het voorstel om het college van burgemeester en schepenen
alle mogelijke parkeerfaciliteiten voor zorgverstrekkers te laten onderzoeken;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht om alle
mogelijke parkeerfaciliteiten voor zorgverstrekkers te onderzoeken.
Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid A.Claes betreffende het zwembad.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb 2 vragen.
Eerst over het zwembad ‘De Beumkes’. Ik had begin dit jaar een vraag gesteld over de
toekomstplannen met het zwembad. Ik kreeg toen een antwoord van het college dat er
stabiliteitsonderzoeken zouden plaatsvinden. Ik las ook in de pers dat er tegen 15 april meer
duidelijkheid zou komen. Nu is mijn vraag, is het onderzoek afgerond? Wat waren de resultaten en
welke stappen gaan er gezet worden?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Momenteel is het onderzoek lopende. Maandag vindt een laatste plaatsbezoek plaats waarbij de
laatste dingen moeten onderzocht worden. De technische dienst verwacht dan over 14 dagen een
verslag.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Is dat nu maandag?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:

‘Nu maandag gebeurt er dus een onderzoek door de aangestelde firma, die gaan alle pijnpunten in
kaart brengen met metingen en scans die ze gaan doen.
Er zal een rapport volgen binnen 14 dagen tot 3 weken volgens de technische dienst en dan zullen we
zien wat daar de resultaten van zijn.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dank u wel. Dan zal ik mijn vraag binnenkort nog eens herhalen.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de ijskraampjes.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn andere vraag gaat over de ijskraampjes in Averbode.
Ik had gezien op de website dat er 2 standplaatsen vacant waren en dat er tijd was tot 15 april om
kandidaturen in te dienen. Is daar iets van reactie op gekomen?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat moet nog gerapporteerd geworden aan het college. Dat is inderdaad gepubliceerd geweest maar
ik weet het resultaat niet. Dat moet aan het college nog voorgelegd worden.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Wanneer wordt dat besproken? Is dat volgende week?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Liefst zo snel mogelijk. Ik hoop dat het dan aan het college kan gerapporteerd worden. Uiteindelijk
moet het resultaat voorgelegd worden aan het college. Als ik het wist, zou ik het u zeggen maar ik
weet het echt niet.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dank u.’
Art. 0.
M3 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de huur van lokalen in De Pelgrim.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik lees in het verslag van het schepencollege dat er nog steeds 2 lokalen worden gehuurd in de
Pelgrim voor het centrum voor volwassenenonderwijs. Die lokalen kosten 2000 euro voor het laatste
kwartaal 2018 en die lokalen worden gebruikt voor het internet.
Ik herinner mij dat dit 2/3 jaar terug ook eens op de raad is geweest en dat er toen een discussie is
gevoerd over het contract met De Pelgrim. De vraag was of dit niet kon in de zalen van de gemeente.
Wat is ondertussen de stand van zaken? Het zou interessant zijn om dat te weten te komen.
Gaat men dit verder zetten met die huur? Zijn er oplossingen om die mensen eventueel de
mogelijkheid te bieden om op het internet te gaan in stadslokalen?
Of kan er een ander type overeenkomst gemaakt worden met het centrum voor
volwassenenonderwijs?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik zal zeggen wat ik daarover weet. Op een gegeven moment hebben wij, dat is al een hele tijd
geleden, overwogen om een lokaal van de gemeente ter beschikking te stellen zodat die huur zou
kunnen wegvallen. Ik meen mij te herinneren, mijn collega’s moeten mij corrigeren als ik iets verkeerd
zeg, dat wij dat lokaal niet vonden omdat die ook een vast lokaal moeten hebben met computers en
die ruimte moeten hebben en dat wij die oplossing toen niet hadden. Ik vermoed dat wij die nu ook
niet hebben. Dit kan voor mijn part opnieuw bekeken worden. Maar wij hebben dat toen onderzocht,
maar dat is al verschillende jaren geleden, en toen was de conclusie dat wij die geen geschikt lokaal
konden aanbieden omdat ze ook een vast lokaal moeten hebben met die ruimte voor computers. Daar

is toen een rapport van gemaakt en dat kun je terug vinden in die verslagen. Maar het is misschien de
moeite om dat opnieuw te bekijken.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Want die huurprijs op jaarbasis is nogal stevig.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘De huurprijs is stevig. Het huurcontract is niet veranderd bij mijn weten.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Wat ik mij nog herinner. Het zou interessant zijn om die mensen ook de gelegenheid te bieden om in
een lokaal van de stad op internet te kunnen zitten.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Absoluut, dat zou beter zijn.’
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx:
‘Er zijn twee elementen natuurlijk. Puur technisch gezien gaat het om een computerklas en een
ontmoetingsplaats waar men met een vrijwilliger contact kan opnemen om computerproblemen op te
lossen. Puur technisch zou men dat in om het even welk lokaal kunnen organiseren.
Wat ook meespeelt dat is dat zij zich heel sterk richten op mensen, ik ga nu niet zeggen digianalfabeten, maar toch mensen die minder vertrouwd zijn met computers, die ze ook een
ontmoetingsmoment willen aanbieden. Vandaar dat natuurlijk De Pelgrim dat ook gemakkelijker kan
aanbieden. Het is een groot verschil als je in de Pelgrim in een klas zit en je kunt daarna nog met dat
groepje van mensen een tasje koffie gaan drinken of iets anders tegenover dat je nu bijvoorbeeld in
een vergaderruimte van de egger zou zitten, wat technisch gezien voor een computerklas kan.
Bezetting is nog iets anders want dan leg je dat lokaal ook helemaal plat. Ik bedoel dat dat lokaal dan
voor niets anders kan gebruikt worden.
Ik denk dat je dit element niet moet onderschatten want dit is niet zomaar volwassenenonderwijs. Dit
is volwassenenonderwijs met een ‘+’.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Je zou ook naar de cafetaria kunnen gaan. Maar nu je dat zegt. Het zou dus interessant zijn om het
aantal personen te bekijken tegenover de prijs.’
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx:
‘Dat kan opgevraagd worden. Ik verneem ook van sommige mensen reacties, maar dat gaat nu niet
over dit, maar dat gaat over initiatieven die wij bij het OCMW nemen vb. samen koken. Dit zijn ook
economische argumenten. Dit gaat over 12 dames die samen koken, dat kost die lesgever, dat kost
die locatie, dat kost ingrediënten. En economisch gezien kost dat per dame misschien wel wat veel
maar het is ook het sociaal element want de dames wordt er ook geleerd om gezond te koken.
Ik wil alleen maar zeggen, je moet niet alleen maar economisch denken, je moet ook het sociaal
element bekijken.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 22.22 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad
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