ZITTING VAN 14 MAART 2022
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas
Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

AGENDA:
Opvolgingsrapportering – 2e semester 2021: kennisname
Kerkfabrieken: jaarrekening 2021 – gunstig advies
Aanstelling gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor handhaving op
zwerfvuil
4.
Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement
5.
Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Daniël Godtshof
6.
Vernieuwing server infrastructuur
7.
Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van
gunnen
8.
Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 – 564: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en
wijze van gunnen
9.
Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen
10. Varia: kennisname briefwisseling
10/1. Motie: F203 en verkeerssituatie Voskapelstraat
11. Notulen
1.
2.
3.

Raadslid Melody Debaetselier is afwezig.

OPENBARE ZITTING

1.

Opvolgingsrapportering – 2e semester 2021: kennisname

Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet over het lokaal bestuur nl. artikel 263 en 264.
De gemeente rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor
het einde van de maand die volgt op het kwartaal. De rapportering omvat zowel de transacties van de
gemeente als die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
Gelet op artikel 29 van het BVR BBC van 30 maart 2018 en in artikel 5 MB BBC van 26 juni 2018
waar volgende informatie wordt gegeven:
- Stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan
- Overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven
voor het lopende jaar (schema J1 en schema T2)
- Indien wijziging van assumpties tussen opmaak van meerjarenplan of de aanpassing ervan
- De financiële risico’s
Overwegende dat het rapport gezamenlijk werd opgemaakt voor gemeente en OCMW;
Besluit:
De leden van de gemeenteraad nemen kennis van de opvolgingsrapportering van het 2e semester 2021
in bijlage.
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2.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2021 – gunstig advies

Gelet op het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van 14
december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Het ministerieel besluit tot invoeging van artikel 5/1 en vervanging van bijlage V bij het ministerieel
besluit van 27 november 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 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 - Boekhouding besturen van de eredienst;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 november 2020 houdende akte name budgetten 2021;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2021 houdende akte name BW I 2021
kerkfabriek Sint-Amandus Erps;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2021 houdende akte name BW II 2021
kerkfabriek Sint-Amandus Erps;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 november 2021 houdende akte name BW I 2021
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, en Sint-Antonius Meerbeek;
Overwegende dat de jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken Sint-Amandus Erps, Sint-Antonius
Meerbeek, Sint-Pieter Kwerps, Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg en Sint-Martinus en Sint-Lodewijk
Everberg werden ingediend en geconsulteerd via Religiosoft;
Overwegende dat de jaarrekeningen gecoördineerd moeten worden ingediend door het Centraal
Kerkbestuur vóór 1 mei;
De jaarrekeningen 2021 werden gecoördineerd ingediend door het Centraal Kerkbestuur op 5 maart
2022 en ondertekend op 6 maart 2022;
Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de jaarrekeningen 50 dagen de
tijd heeft om advies uit te brengen;
Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen na datum van ontvangst van de gecoördineerde
jaarrekeningen 2021 ingediend door het Centraal Kerkbestuur;
Gelet op de individuele jaarrekening 2021 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg, Erps,
Kwerps, Meerbeek en Everberg;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Harold Vanheel, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Carla
Demaertelaere
- onthouden zich: Bart Nevens, Marinus van Greuningen, Chris Wynants, Walter De Brouwer
Besluit: met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist gunstig advies te verlenen aan de jaarrekening 2021 van:
a) kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, met
- in de exploitatie een overschot van 30.536,30 euro
- bij de investeringen een overschot van 10.464,22 euro
b) kerkfabriek Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg met
- in de exploitatie een overschot van 22.029,27 euro

- bij de investeringen een tekort van 550,00 euro
c) kerkfabriek Sint-Amandus Erps, met
- in de exploitatie een overschot van 32.452,47 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek, met
- in de exploitatie een overschot van 16.488,47 euro
- bij de investeringen een overschot van 6.975,75 euro
e) kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps, met
- in de exploitatie een overschot van 5.384,74 euro
- bij de investeringen een overschot van 20,94 euro
185.3

Raadslid Sabine Ledens sluit aan bij de zitting.

3.

Aanstelling gewestelijke vaststellers gemeentelijke administratieve sancties voor handhaving op
zwerfvuil

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en meer in het
bijzonder artikel 21 §1, 2°;
Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie,
aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot
vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke
administratieve sanctie;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2021 houdende de goedkeuring van de algemene
bestuurlijke politieverordening van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat op 14 juli 2021 het project handhavers zwerfvuil van de OVAM per brief door
minister Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
VVSG en de OVAM werd aangekondigd;
Overwegende dat de Vlaamse overheid, de lokale besturen zal ondersteunen in de handhaving op
zwerfvuil en hiervoor gedurende drie jaar (vanaf midden 2021 tot midden 2024), 30 handhavers bij de
OVAM zal tewerk stellen;
Overwegende dat de gemeente gratis een beroep kan doen op een deel of geheel van het team voor een
handhavingsactie inzake zwerfvuil;
Overwegende dat dit steeds in samenspraak met het team terreincontrole van de OVAM en haar
beschikbaarheid dient te gebeuren;
Overwegende dat de dienst omgeving de aanvragen voor ondersteuning bij de OVAM zal indienen;
Overwegende dat de eerste handhavers zwerfvuil de opleiding tot GAS-vaststeller hebben afgerond;
Overwegende dat OVAM op 8 december 2021 per brief een oproep heeft gedaan om de handhavers
zwerfvuil van de OVAM aan te stellen;
Overwegende de noodzaak om deze gewestelijke personeelsleden aan te stellen als vaststeller
gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke
administratieve sanctie van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering die
binnen hun welomschreven bevoegdheid te situeren zijn en dat deze gewestelijke vaststellers enkel
binnen de omschreven bevoegdheid mogen optreden;

Overwegende dat deze gewestelijke personeelsleden moeten worden aangesteld door de
gemeenteraad;
Overwegende dat de hierna vernoemde gewestelijke personeelsleden voldoen aan de voorwaarden:
mevr. Sonja Wygers, dhr. Ronny Moors, dhr. Jef Hollebecq, dhr. Remco Van Ransbeeck, en dhr. Marc
Dejaegere gezien zij in 2021 de opleiding hebben gevolgd aan de Paulo Politieschool,
Sprendonckstraat te 9000 Gent;
Overwegende dat dhr. Jelle Cambré in 2013 de opleiding heeft gevolgd aan Politieschool Campus
Vesta, Oostmalsesteenweg 75 te 2520 Ranst;
Overwegende het brevet van de politiescholen Paulo Gent en Campus Vesta Ranst waaruit blijkt dat
voorgaande personeelsleden de opleiding met gunstig gevolg hebben voltooid;
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Mevrouw Sonja Wygers
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
- De heer Ronny Moors
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
- De heer Jef Hollebecq
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
- De heer Remco Van Ransbeeck
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
- De heer Marc Dejaegere
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
- De heer Jelle Cambré
- Aantal voor-stemmen: 26
- Aantal tegen-stemmen: 0
- Aantal onthoudingen: 0
Besluit:
Artikel 1: Mevrouw Sonja Wygers wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 2: De heer Ronny Moors wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 3: De heer Jef Hollebecq wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 4: De heer Remco Van Ransbeeck wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.

Artikel 5: De heer Marc Dejaegere wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.
Artikel 6: De heer Jelle Cambré wordt aangesteld als gewestelijk vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties voor de gemeente Kortenberg voor de vaststelling van overtredingen op de
algemene bestuurlijke politieverordening.
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4.

Retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026 – goedkeuring wijziging reglement

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op artikel 27 van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens,meer bepaald Hoofdstuk V/l, zoals aangevuld bij decreet van 9 juli
2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven (BS 261712010);
Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Overwegende dat met een blauwe zone de mogelijkheid tot parkeren verhoogd wordt op plaatsen waar
het doelpubliek doorgaans minder dan 2 uren verblijft;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen;
Gelet op de retributie op parkeren in de blauwe zone, goedgekeurd door de gemeenteraad van
7 december 2015;
Gelet op het parkeerbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 inzake retributie op parkeren blauwe
zone 2021-2026;
Overwegende dat we in de toekomst over de mogelijkheid willen beschikken om een externe firma de
controle van de vergunde parkeerduur door middel van de parkeerschijf te laten uitvoeren;
Overwegende dat hiervoor wijzigingen dienen aangebracht te worden in artikel 1 en artikel 3 van het
reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021 – 2026’ goedgekeurd door de gemeenteraad van
14 december 2020;
Gelet op artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone’ waarbij het gebruik van de
parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd aangepast wordt naar, voorgeschreven van
maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer);
Gelet op artikel 3 van het reglement retributie op parkeren blauwe zone waarbij volgende aanpassing
zal gebeuren: De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en
is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar
aangestelde externe dienstverlener na ontvangst van een factuur;
Overwegende dat deze wijzigingen van kracht gaan na aanpassing van de signalisatie in de betrokken
blauwe zones;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Maarten Willems, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Hendrik Trappeniers,
Tine Vanneste, Thomas Malisart, Carla Demaertelaere
- stemmen tegen: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans
Vanhoof, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Walter De Brouwer

Besluit: met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen
Artikel 1: Aan artikel 1 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe zone 2021-2026’ waarbij de
het gebruik van de parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd wordt geregeld wordt de
volgende aanpassing goedgekeurd:
Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de
parkeerschijf, in een zone met beperkte parkeertijd voorgeschreven van maandag tot en met zaterdag
van 9 tot 18 uur voor een maximum parkeerduur van twee uren;
Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde
parkeerduur (artikel 27.1.2 algemeen reglement op de politie van het wegverkeer).
Artikel 2: Aan artikel 3 van het reglement ‘retributie op parkeren blauwe 2021-2026’ wordt het
volgende aangepast:
De retributie is verschuldigd zodra het voertuig de tijd heeft overschreden die gratis is en is betaalbaar
door overschrijving op de rekening van de gemeente Kortenberg en/of van de door haar aangestelde
externe dienstverlener na ontvangst van een factuur.
Artikel 3: De gemeenteraad stemt in met de wijziging van het reglement ‘retributie op parkeren
blauwe zone 2021-2026’ met name de wijzigingen aan artikel 1 en artikel 3.
Artikel 4: Deze wijzigingen zijn van kracht na aanpassing van de signalisatie in de betrokken blauwe
zones.
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5.

Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Daniël Godtshof

Gelet op het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen;
Overwegende dat er een naam moet gegeven worden aan de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans
Mombaersstraat te Erps-Kwerps;
Gelet op het advies 8 februari 2022 van het Erfgoedhuis;
Overwegende dat advies wordt gevraagd aan de Cultuurraad samen met het uithangen van het
bericht van openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;
Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: Daniël Godtshof;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien
Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens,
Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Axel Degreef, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven,
Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Volgende naam wordt voorgesteld voor de nieuwe straat die gelegen is aan de Frans Mombaersstraat
te Erps-Kwerps: Daniël Godtshof.
Het openbaar onderzoek zal ingesteld worden.
Daarna zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen.
501.34

6.

Vernieuwing server infrastructuur

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (verv.
W 16 februari 2017, art. 2, I: 30 juni 2017);
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 december 2021 houdende de toetreding tot de
raamovereenkomst ‘ICT Opdrachtencentrale’ van stad Brugge;
Overwegende dat de fysieke server infrastructuur dateert van 2014 en er sinds de aankoop enkel in
bijkomend werkgeheugen en gegevensopslag geïnvesteerd werd;
Overwegende dat de maximale levensduur van deze servers is bereikt en deze aan vervanging toe zijn;
Overwegende dat een vernieuwing van de virtuele werkplekken van de medewerkers van gemeente en
Welzijnshuis Kortenberg zich ook opdringt, maar deze pas kan gebeuren op de nieuwe
serveromgeving;
Gelet op de offerte Q630639 d.d. 14 februari 2022 van de firma Realdolmen NV waarin de fysieke
serververnieuwing aangeboden wordt voor een bedrag van 150.358,91 euro, excl. btw (181.934,28
euro, incl. btw) en een kost voor onderhoud en backup gedurende 4 jaar voor een bedrag van
103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro, incl. btw);
Gelet op de offerte Q630645 d.d. 14 februari 2022 van de firma Realdolmen NV waarin de virtuele
werkplekvernieuwing inclusief benodigde licenties aangeboden wordt voor een bedrag van 60.145,85
euro, excl. btw (72.776,48 euro, incl. btw);
Overwegende dat de firma IT1, als geregistreerde onderaannemer van Realdolmen voor perceel 8 in de
raamovereenkomst van stad Brugge, dit vernieuwingsproject zal uitvoeren;
Overwegende dat de investeringskosten van 150.358,91 euro, excl. btw (181.934,28 euro, incl. btw) en
60.145,85 euro, excl. btw (72.776,48 euro, incl. btw) voorzien zijn op actie GBB-06.2, beleidsitem
0119-02 en algemene rekening 24100000;
Overwegende dat de exploitatiekost van 103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro, incl. btw),
gespreid over 4 jaar jaarlijks voorzien is op GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en algemene rekening
61428000;
Gelet op het visum nr. 2022/51 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik
Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere
- onthouden zich: Bart Nevens, Chris Wynants
Besluit: met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1: Bij de firma Realdolmen NV, Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42, 1654
Huizingen, wordt volgende bestelling geplaatst: serververnieuwing inclusief onderhoud,
werkplekvernieuwing en backup, voor een totaalbedrag van 314.081,40 euro, excl. btw (380.038,49
euro, incl. btw).
Artikel 2: Het krediet voor de fysieke servers en virtuele werkplekvernieuwing van 210.504,76 euro,
excl. btw (254.710,76 euro, incl. btw) is voorzien op actie GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en
algemene rekening 24100000.

Artikel 3: Het krediet voor onderhoud en backup van 103.576,64 euro, excl. btw (125.327,73 euro,
incl. btw), gespreid over 4 jaar, is jaarlijks voorzien op actie GBB-06.2, beleidsitem 0119-02 en
algemene rekening 61428000.
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7.

Fietsinfrastructuur Hulstbergstraat: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en wijze van
gunnen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet Bestuursdecreet;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (verv.
W 16 februari 2017, art. 2, I: 30 juni 2017);
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten (verv. KB 22 juni 2017, art. 1, I: 30 juni 2017);
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 12 april 2006, aangaande de
aanstelling van het studiebureau Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078
Meerbeek in het kader van het dossier “Aanleg fietspaden”;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in de doelstellingen van het
meerjarenplan de uitbreiding van de fietsinfastructuur heeft opgenomen;
Overwegende dat het studiebureau Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078
Meerbeek, de studies aangaande de Hulstbergstraat en Tervuursesteenweg geactualiseerd heeft;
Overwegende dat in eerste instantie de uitvoering van het fietspad langsheen de Hulstbergstraat, in
samenwerking met de gemeente Bertem, zal uitgewerkt worden;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht door het studiebureau Quadrant Studie- en
Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek de voorliggende opdrachtdocumenten werden
opgemaakt bestaande uit het bestek, de plannen, de raming en lastvoorwaarden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht, voor het aandeel Kortenberg, wordt geraamd op
1.960.265,21 euro, excl. btw of 2.371.920,90 euro, incl. btw.
Overwegende dat er een subsidiedossier wordt ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor
881.752,98 euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 2022/ACT-1.1.3/020004/22400007/IP-01;
Overwegende dat de mogelijke investeringsubsidie vanuit de Provincie Vlaams-Babant voorzien is op
actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/15000000/IP-01;
Gelet op het visum nr. 2022/53 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven,
Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, het bestek, plannen, raming,
lastvoorwaarden voor het dossier “Aanleg Fietspad Hulstbergstraat” opgemaakt door de ontwerper
Quadrant Studie- en Landmeetbureau, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek.
Artikel 2: De raming bedraagt voor het aandeel Kortenberg 1.960.265,21 euro, excl. btw of
2.371.920,90 euro, incl. btw.
Artikel 3: Er wordt een subsidiedossier ingediend bij de Provincie Vlaams-Brabant voor 881.752,98
euro, excl. btw of 1.066.921,11 euro, incl. btw.
Artikel 4: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 5: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 6: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 2022/ACT-1.1.3/0200-04/22400007/IP01.
De investeringsubsidie vanuit de Provincie Vlaams-Babant is voorzien op actie 2022/ACT-1.1.3/020004/15000000/IP-01.
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8.

Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 – 564: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en
wijze van gunnen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025;
Gelet op het feit dat in het kader van de beleidsdoelstelling voor duurzaamheid en klimaat een aantal
projecten werden weerhouden naar verbetering van de waterhuishouding;
Overwegende dat er ter hoogte van de Leuvensesteenweg 560-564 nog afvalwater op de langsgracht
wordt geloosd;
Overwegende dat hierdoor het onderhoud van deze langsgracht door de gemeente Kortenberg dient
uitgevoerd te worden;
Overwegende dat de omwonenden regelmatig klachten hebben over geurhinder;
Overwegende dat indien de langsgracht enkel hemelwater krijgt, het onderhoud van deze gracht kan
overgedragen worden aan Agentschap Wegen & Verkeer;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2007 waarbij de
opdracht “concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw en
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
werd toegewezen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 10 januari 2022 waarbij de aanpassingen aan de
concessieovereenkomst met Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werden goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23 september 2020 aangaande
de gunning van de opstart van de studie “Rioleringswerken Leuvensesteenweg 560 - 564” aan de nv
Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar in het kader van de concessieovereenkomst;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht door het studiebureau nv Aquafin, Dijkstraat 8 te
2630 Aartselaar de voorliggende opdrachtdocumenten werden opgemaakt bestaande uit het bestek, de
plannen, de raming en lastvoorwaarden;
Overwegende dat de raming voor uitvoering van deze werkzaamheden 149.531,42 euro (vrij van btw)
bedraagt;
Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 2022/ACT-3.4.2/0310-00/22700007/IP-04
Rioleringswerken Leuvensesteenweg – deel riolering van het investeringsbudget 2022;
Gelet op het visum nr. 2022/52 d.d. 20 februari 2022 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven,
Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, Carla Demaertelaere
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, het bestek, de plannen, de raming,
de lastvoorwaarden voor het dossier “Rioleringsproject Leuvensesteenweg 560-564” opgemaakt door
de ontwerper NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Artikel 2: De raming bedraagt 149.531,42 euro (vrij van btw).
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een openbare procedure gevoerd door
Aquafin.
Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie actie 2022/ACT-3.4.2/031000/22700007/IP-04 Rioleringswerken Leuvensesteenweg – deel riolering van het investeringsbudget
2022.
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9.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Interleuven – Raad van bestuur 19 januari 2022
b) Hofheide – Raad van bestuur 17 november 2021
c) Hofheide – Raad van bestuur 15 december 2021
d) Hofheide – Raad van bestuur 19 januari 2022
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10.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 17 september 2021, toegekomen op het administratief
centrum op 26 januari 2022, van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie <20>

gemeenteraad – gecoro hangaar boer Salens//26.1.39//vordering schend en valsh., betreffende staat van
vorderingen lastens de gemeente, gericht aan het CBS en de GR.
505.5

In uitvoering van art. 21 van het decreet over het lokaal bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 10/1 op vraag van Hans Vanhoof namens de N-VA-fractie.

10/1. Motie: F203 en verkeerssituatie Voskapelstraat
Overwegende dat:
- De Werkvennootschap de fietssnelweg F203 die Sterrebeek verbindt met Brussel wenst door
te trekken tot in Leuven langsheen de E40 en dus over het grondgebied van de gemeente
Kortenberg;
- Er hiervoor twee mogelijke tracés werden bestudeerd, een zogenaamd “noordelijk tracé”
doorheen de wijk Armendael en een “zuidelijk tracé”, dat de E40 volgt aan de zuidkant;
- Het noordelijk tracé niet alleen betekent dat inwoners geconfronteerd worden met
onteigeningen maar ook kan zorgen voor een toenemend onveiligheidsgevoel in de wijk
Armendael, bovenop de reeds bestaande toestand met de aanpalende parking op de E40;
- De Werkvennootschap toch dit tracé als voorkeursscenario voorstelt en daarnaast laat
uitschijnen dat er geen noemenswaardig adequaat alternatief zou zijn;
- Het zuidelijk traject nochtans een perfect alternatief biedt - dat bovendien veel vlakker is en
dus meer comfort zal bieden voor de fietsers - dat echter onder andere op grond van advies
van Agentschap Natuur en Bos niet weerhouden werd door de Werkvennootschap.
- Vele Kortenbergse inwoners hun bezorgdheden kenbaar hebben gemaakt en actief pleiten voor
een herziening van het door de Werkvennootschap voorgestelde voorkeursscenario;
- Onze inwoners op hun honger bleven zitten tijdens de digitale informatievergadering
georganiseerd door de Werkvennootschap op 16 februari waarbij men kan betreuren dat er
zelfs geen info rond kostprijs van beide tracés kon worden verstrekt.
- Daarnaast de gemeente Zaventem plannen onderzoekt om in het kader van de aanleg van de
F203 de verkeerssituatie in de Voskapelstraat – die aansluit op de Sterrebeeksesteenweg – te
wijzigen door er een éénrichtingsverkeer in te richten;
- De Voskapelstraat voor vele inwoners uit Kortenberg en voor openbaar vervoer als een
natuurlijke doorsteek geldt naar Zaventem en verder richting de hoofdstad;
- Een éénrichting in de Voskapelstraat zou leiden tot bijkomende mobiliteitsproblemen in de
Sterrebeeksesteenweg, en ook een impact zal hebben op de mobiliteitsproblematiek in de
Hoogveldstraat bij/na uitvoering van het Kortenberg West project;
Voorstel tot besluit:
Motie
De gemeenteraad van Kortenberg:
1. Verzet zich tegen de aanleg van de F203 fietssnelweg volgens het “noordelijk tracé” en
spreekt zich uit voor het “zuidelijke tracé” als voorkeurstraject voor de F203 op grondgebied
Kortenberg;
2. Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen:
a. met alle beschikbare middelen verzet aan te tekenen indien de Werkvennootschap de
keuze voor het noordelijk tracé zou bevestigen;
b. de bevoegde minister van Mobiliteit, mevrouw Lydia Peeters, te interpelleren om de
bezorgdheden van onze inwoners over te maken om alsnog tot een door de inwoners
van Kortenberg gedragen project te kunnen komen;

3. Vraagt het gemeentebestuur om de nodige (technische en juridische) bijstand te verzekeren
aan onze inwoners indien zij zich genoodzaakt zien om verdere stappen te ondernemen tegen
de Werkvennootschap;
4. Neemt een duidelijk standpunt in tegen het invoeren door de gemeente Zaventem van een
mogelijke éénrichting in de Voskapelstraat waardoor nieuwe mobiliteitsproblemen gecreëerd
worden ter hoogte van onder andere Sterrebeeksesteenweg en Hoogveldstraat.
5. Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentebestuur van Zaventem
op te roepen om niet unilateraal ingrepen door te voeren in de Voskapelstraat die een negatief
mobiliteitseffect hebben over de grenzen van de gemeente heen.
Schepen Ryckmans dient 1 amendement in om het voorstel tot besluit als volgt te wijzigen:
Motie
De gemeenteraad van Kortenberg:
1. Verzet zich tegen de aanleg van de F203 fietssnelweg volgens het “noordelijk tracé” en
spreekt zich uit voor het “zuidelijke tracé” als voorkeurstraject voor de F203 op grondgebied
Kortenberg;
2. Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen:
a. met alle beschikbare middelen verzet aan te tekenen indien de Werkvennootschap de
keuze voor het noordelijk tracé zou bevestigen;
b. de bevoegde minister van Mobiliteit, mevrouw Lydia Peeters, te interpelleren om de
bezorgdheden van onze inwoners over te maken om alsnog tot een door de inwoners
van Kortenberg gedragen project te kunnen komen;
3. Vraagt het gemeentebestuur om de nodige (technische en juridische) bijstand te verzekeren
aan onze inwoners indien zij zich genoodzaakt zien om verdere stappen te ondernemen tegen
de Werkvennootschap;
3. Neemt een duidelijk standpunt in tegen het invoeren door de gemeente Zaventem van een
mogelijke éénrichting in de Voskapelstraat waardoor nieuwe mobiliteitsproblemen gecreëerd
worden ter hoogte van onder andere Sterrebeeksesteenweg en Hoogveldstraat.
4. Vraagt het College van Burgemeester en Schepenen om het gemeentebestuur van Zaventem
op te roepen om niet unilateraal ingrepen door te voeren in de Voskapelstraat die een negatief
mobiliteitseffect hebben over de grenzen van de gemeente heen.
Gelet op de uitslag van de stemming over amendement 1:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Jonas
Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine
Vanneste, Thomas Malisart, Carla Demaertelaere
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, Walter De Brouwer
Het amendement wordt goedgekeurd.
Gelet op de uitslag van de stemming over het voorstel tot besluit met toevoeging van het amendement:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van Greuningen, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Jonas
Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine
Vanneste, Thomas Malisart, Carla Demaertelaere
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, Walter De Brouwer
Besluit: met 23 stemmen voor en 3 onthoudingen. Het voorstel tot besluit met toevoeging van het
amendement wordt aanvaard.

11.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 22 stemmen voor en 4 onthoudingen
goedgekeurd.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Axel Degreef, Maarten Willems, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Carla
Demaertelaere
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof, Walter De Brouwer

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

