ZITTING VAN 7 OKTOBER 2013
AANWEZIG: Chris Taes, burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van
Greuningen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.
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GEHEIME ZITTING

22.

Aanstelling Herman Vanhentenrijk als diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen (A1a-A3a)

OPENBARE ZITTING

De burgemeester opent de vergadering met een punt van orde en leest de mail voor die de secretaris
vandaag heeft ontvangen van raadslid Marinus van Greuningen:
Geachte gemeentesecretaris,
Geacht College,
Naar aanleiding van recente gebeurtenissen wensen wij de naam van onze fractie te wijzigen naar
“KNV”.
Wij verzoeken U tevens om dezelfde naam over te nemen voor wat betreft onze recente aanvraag tot
erkenning van onze feitelijke vereniging.
Onze leden zijn de mening toegedaan dat wij onze tijd en energie enkel wensen ten dienste te stellen
van onze inwoners en wensen dan ook geen tijd en energie te steken in juridische conflicten.
Wij danken u voor uw aandacht en danken jullie bij voorbaat voor jullie begrip,
Marinus van Greuningen.
Raadslid Marinus van Greuningen licht de mail toe.
De burgemeester verwijst eveneens naar de brief van Voor U vzw, die alle raadsleden hebben
ontvangen.

1.

Gemeente: dienstjaarrekening 2012 – definitieve vaststelling

Gelet op de brief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur –afdeling Vlaams-Brabant
dd.12.09.2013;
Gelet op het afschrift van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant van
09.09.2013 houdende de definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2012 van de gemeente
Kortenberg;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststelling dienstjaarrekening 2012.
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2.

Budgetwijziging II - 2013

Gelet op het voorstel van wijziging II aan het budget 2013;
Gelet op de besprekingen en de voorgestelde aanpassingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van

Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Katrijn Willems, Willy Trappeniers, Ann Van de Casteele
- Onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos
Besluit: Met 17 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 4 onthoudingen
Artikel 1:
De tweede wijziging van het budget 2013 wordt als volgt goedgekeurd:
Gewone dienst
Volgens oorsprong.
begroting of wijziging
Algemeen resultaat
9.204.573,43
budgetrekening 2011
Resultaat budget+ 135.588,51
rekening 2012
Algemeen resultaat
9.340.161,94
budgetrekening 2012
Budgetwijziging II 2013
Ontvangsten eigen dstj.
21.725.691,00
Uitgaven eigen dienstj.
21.305.728,47
Ontvangsten vorige dstj
66.714,10
Uitgaven vorige dstj.
182.173,10
Ontvangsten overboek.
0.00
Uitgaven overboekingen
5.619.682,00
Geraamd resultaat
- 5.315.178,47
budget 2013
Geraamd algemeen budgetresultaat 2013

Buitengewone dienst
Volgens oorsprong.
begroting of wijziging
Algemeen resultaat
319.269,03
budgetrekening 2011
Resultaat budget98.385,96
Rekening 2012
Algemeen resultaat
417.654,99
Budgetrekening 2012
Budgetwijziging II 2013
Ontvangsten eigen dstj.
102.060,00
Uitgaven eigen dstj.
5.091.642,71
Ontvangsten vorige dstj
0,00
Uitgaven vorige dstj.
856.108,00
Ontvangsten overboek.
5.619.682,00
Uitgaven overboekingen
0,00
Geraamd resultaat
-226.008,71
budget 2013
Geraamd algemeen budgetresultaat 2013

Verhoging +
0,00

Verlaging
0,00

Na voorgest.
wijziging
9.204.573,43

0,00

0,00

+135.588,51

0,00

0,00

9.340.161,94

240.642,39
726.222,07
4.200,00
92.403,00
0,00
0,00
-573.782,68

74.451,59
140.627,83
0,00
0,00
0,00
1.632.848,00
1.699.024,24

21.891.881,80
21.891.322,71
70.914,10
274.576,10
0,00
3.986.834,00
-4.189.936,91
5.150.225,03

Verhoging
+

0,00

Verlaging
-

0,00

Na voorgest.
wijziging
319.269,03
98.385,96
417.654,99

3.053,52
681.948,00
275.472,71
38.182,00
0,00
0,00
-441.603,77

100.000,00
1.618.219,00
0,00
447.532,00
1.632.848,00
0,00
332.903,00

5.113,52
4.155.371,71
275.472,71
446.758,00
3.986.834,00
0,00
-334.709,48
82.945,51

Art.2:
De dotatie voor OCMW Kortenberg wordt verhoogd met € 202.789,37 en bedraagt na budgetwijziging
II van 2013 € 1.018.682,37 en is voorzien op artikel 831/435/01 van het budget 2013.
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3.

Raadsbesluit GBC

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42 en 43;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2,
ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid, artikel 2tot en met 12, (hierna ‘het Besluit’ te noemen);
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de
GBC vastlegt;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 maart 2013 tot bepaling van aanwijzing van de voorzitter van
de RMC en tot vaststelling van de huishoudelijke reglementen van de GBC, IGBC en RMC;
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van
de vaste, de variabele en adviserende leden;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende
leden van de GBC aan te wijzen;
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van
participatie kan beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van
het maatschappelijk middenveld en de bevolking;
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk
kan zijn de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk
vlak;
Overwegende dat deze beslissing volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit toekomt aan het
College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
- Onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: Met 18 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1: Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair
en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor:
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de
herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die
aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid.
Artikel 2: Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2 en
artikel 5 van het Besluit, worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: de
schepenen bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en milieu, de politie
HerKo, een vertegenwoordiger van de GAMV.
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC.

Artikel 3: De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering,
kan de voorzitter deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College of een gemeentelijke
ambtenaar.
Artikel 4: De Raad draagt haar bevoegdheid om te beslissen tot het openstellen van de vergaderingen
van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking over aan
de voorzitter van de GBC, die dit doet in overleg met de vaste leden.
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4.

Iverlek: statutenwijziging en goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 13
december 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 juli 2013 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 13 december
2013 plaatsheeft in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te 3000 Leuven;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat het eerste agendapunt statutenwijzigingen omvat op basis van een voorstel
uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 26 juni 2013;
Gelet op het feit dat de door te voeren statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in:
- wijzigingen op verzoek van de toezichthoudende overheid ingevolge de gedeeltelijke goedkeuring
van vorige statutenwijzigingen op de algemene vergadering van 27 juni 2012, cf. artikel 46 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (regularisatie: artikel 12 punten 2 en 5 en
artikel 13 lid A);
- wijzigingen in overeenstemming met het vernieuwde artikel 3.1.17. van het Energiebesluit (corporate
governance comité: artikel 16bis);
- aanpassingen ingevolge wijzigingen op 18 januari 2013 aan het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 (artikelen 19bis, 22, 24 lid A. punt 1. en 27 lid B.);
- de uitbreiding van de bestaande vrijstelling belastingheffing door de deelnemers op de
opdrachthoudende vereniging tot de werkmaatschappij (artikel 38);
- tekstverfijningen (artikel 18, artikel 24 lid A. punt 5, en artikelen 25 en 30);
Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering in
Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 13 december 2013:
1) Statutenwijzigingen - Goedkeuring
2) Bespreking in het kader van artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2014
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2014
3) Uitkering interim-dividend 2013 – Bekrachtiging

4) Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis - Bekrachtiging
5) Statutaire benoemingen
6) Statutaire mededelingen.
Artikel 2: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdracht-houdende vereniging Iverlek.
Artikel 3: Aan de vertegenwoordigers van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 13 december
2013, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig raadsbesluit.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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5.

Iverlek: aanstellen vertegenwoordigers Algemene Vergaderingen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 29 juli 2013 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 13 december
2013 plaatsheeft in de Faculty Club, Groot Begijnhof 14 te 3000 Leuven;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten 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 het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging er een statutenwijziging (in casu artikel
24 lid A. punt 1.) voorligt die het o.a. mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de
volledige duur van de legislatuur;
Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van Iverlek geen
vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering kan zijn;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
-Myriam Van Tricht bekomt 20 stemmen
-Willy Trappeniers bekomt 4 stemmen
-Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
-Koen Van Roey bekomt 18 stemmen
-Willy Trappeniers bekomt 6 stemmen
-Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 20 stemmen wordt de mevrouw Myriam Van Tricht (gemeenteraadslid), wonende te
Frans Mombaersstraat 34 te 3071 Erps-Kwerps, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek op 13 december 2013 alsook aan alle Algemene Vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31
december 2018.
Artikel 2: Met 18 stemmen wordt de heer Koen Van Roey (gemeenteraadslid), wonende te
Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070 Kortenberg, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van

de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek op 13 december 2013 alsook aan alle Algemene Vergaderingen
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met
31 december 2018.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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6.

Ecowerf: goedkeuring agenda en aanstellen vertegenwoordiger Bijzondere Algemene
Vergadering van 20 november 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 21 augustus 2013 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
EcoWerf van 20 november 2013, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten
bevat:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 19/06/2013
3.
Ondernemingsplan 2013-2018
4.
Budgetten 2014
5.
Werkingsbijdragen 2014
6.
Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering
7.
Diversen
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Bijzondere Algemene
Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat
deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Bijzondere Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Bijzondere Algemene Vergadering van 20 november 2013 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden
vastgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
-Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
-Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
-Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Bijzondere Algemene Vergadering;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om aan de vertegenwoordiger de opdracht te geven zich
te onthouden bij de punten 4 en 5 van de agenda totdat er meer duidelijkheid en transparantie is over
de werking;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan

Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf d.d. 20 november 2013 voor wat betreft de
punten 1, 2, 3, 6 en 7, maar geeft aan de vertegenwoordiger de opdracht om zich te onthouden bij de
agendapunten 4. Budgetten 2014 en 5. Werkingsbijdragen 2014 totdat er meer duidelijkheid en
transparantie is over de werking:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 19/06/2013
3.
Ondernemingsplan 2013-2018
4.
Budgetten 2014
5.
Werkingsbijdragen 2014
6.
Statutenwijziging: aanduiding vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering
7.
Diversen
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf d.d. 20 november 2013, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten.
Artikel 3: Met 16 stemmen wordt mevrouw Kristien Goeminne, wonende te Kwikstraat 38 te 3078
Everberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Bijzondere
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf d.d. 20 november 2013.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
901

7.

Nieuwe straatnaam Campanilehof: definitieve beslissing

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 waarbij voorgesteld werd een naam te
geven aan de nieuwe straat die gelegen is aan de Engerstraat te Erps-Kwerps, tegenover het station
Kortenberg;
Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: Campanilehof ;
Gelet op het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger
Broos, Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van
Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Volgende nieuwe naam wordt gegeven aan de nieuwe straat die gelegen is aan de Engerstraat te ErpsKwerps, tegenover het station Kortenberg: Campanilehof.
501.34

8.

Nieuwe straatnamen Jacobshof en Moeyshof: definitieve beslissing

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 september 2013 waarbij voorgesteld werd een naam te
geven aan de twee nieuwe straten die gelegen zijn aan de straat Ter Gessel (aan de A. Dewitstraat);
Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: straat 1: Jacobshof en straat 2: Moeyshof (zie plan);
Gelet op het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Volgende nieuwe namen wordt gegeven aan de twee nieuwe straten die gelegen zijn aan de straat Ter
Gessel (aan de A. Dewitstraat): straat 1: Jacobshof en straat 2: Moeyshof.
501.34

9.

Advies van de gemeente Kortenberg over het inrichtingsproject Dijleland in het kader van de
landinrichting Plateau van Moorsel opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 21 december 1988, houdende de oprichting van de Vlaamse
Landmaatschappij, aangevuld met het decreet van 22 november 1995 en gewijzigd bij decreten van 8
december 2000, 19 juli 2002, 7 mei 2004 en 19 mei 2006;
Gelet op het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 1995 waarbij de VLM, de provinciale en gemeentelijke overheden, de
publiekrechterlijke en privaatrechterlijke rechtspersonen en particulieren belast kunnen worden met de
uitvoering van het inrichtingsplan, indien zij daarmee instemmen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004, betreffende de procedure tot opmaak
van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 6
juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het
besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van landinrichtingswerken,
of kortweg het ‘BVR 28 mei 2004’;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2008 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken en tot
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot
opmaak van landinrichtingsplannen en houdende de opheffing van het besluit van de Vlaamse
regering van 6 juni 1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van
landinrichtingswerken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998, houdende subsidiëring van
landinrichtingswerken, of kortweg het ‘subsidiebesluit landinrichting’, dat de subsidiëring regelt van
werken die uitgevoerd worden door de partners aangewezen in het decreet van 22 november 1995;
Artikel 5 van dit besluit wordt gewijzigd bij het BVR van 28 mei 2004. Deze wijziging wordt nader
bepaald in het ministerieel besluit van 12 april 2006, houdende de subsidiëring van
landinrichtingswerken uitgevoerd door gemeenten of provincies;
Gelet op het planprogramma voor het landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’, meer bepaald het
inrichtingsproject Dijleland en het bijhorende inrichtingsplan ‘Missing links’; dat het deelproject
‘Ontsnippering langsheen de autosnelweg E40 (actie 2.1) te Kortenberg deel uitmaakt van dit
inrichtingsplan;
Overwegende het infomoment d.d. 27/08/2013 waar de VLM het inrichtingsplan heeft toegelicht aan

de leden van de milieuadvies- en landbouwraad;
Gelet het advies van de landbouwraad dat geformuleerd werd tijdens de vergadering d.d. 04/09/2013;
Gelet het advies van de milieuadviesraad dat geformuleerd werd tijdens de vergadering d.d.
09/09/2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Katrijn Willems,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad van Kortenberg formuleert een ongunstig advies m.b.t. het voorliggende
inrichtingsplan ‘Missing links’, dat deel uitmaakt van het landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’
Artikel 2: De gemeenteraad van en te Kortenberg vraagt de Vlaamse Landmaatschappij en de Afdeling
Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen onder begeleiding van de
planbegeleidingsgroep Dijleland om rekening te houden met volgende opmerkingen en bedenkingen :
 Ten noordoosten van de brug over de E40 wordt een stuk landbouwgrond van ongeveer 70 are
ingenomen voor het aanplanten van bomen. Dit verlies aan waardevolle landbouwgrond wordt
in het inrichtingsproject niet gecompenseerd en daarom adviseren wij om de aanplant te
beperken tot een minimum om wel de functie van corridor te behouden, maar niet meer
landbouwgrond te beplanten dan strikt noodzakelijk.
 Tijdens het oogstseizoen wordt deze brug zeer intensief gebruikt voor landbouwdoeleinden.
Gezien de zeer beperkte zichtbaarheid in de aanloop van de brug is het dan ook zeer belangrijk
dat bij de aanleg rekening wordt gehouden met het feit dat de landbouwvoertuigen elkaar
moeten kunnen kruisen op de brug zelf. Bijgevolg moet de ondergrond naast de 2 sporenbeton
van die aard zijn dat een tractor daar kan over rijden.
 De brug moet na aanleg verder goed onderhouden worden. Het groenonderhoud moet
voldoende frequent gebeuren zodanig dat de doorgang voor zachte recreanten verzekerd blijft.
 Het gemengd gebruik kan mogelijk de efficiëntie van de ecobrug negatief beïnvloeden.
Ongeacht de resultaten van monitoring studies, is het belangrijk dat een gemengd gebruik van
deze brug in de toekomst mogelijk blijft.
 Tot slot stellen wij ons de vraag als de kosten van de aanleg van de ecobrug wel opwegen
tegen de baten die deze inrichting zal opleveren, gezien de brug nu ook reeds door dieren
wordt gebruikt.
Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de gemeenteraad niet principieel tegen de bouw
van een ecobrug op deze locatie.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse Landmaatschappij, t.a.v.
Hans Roosen, Diestsepoort 6 bus 74 te 3000 Leuven.
637.71

10.

Principiële beslissing aanvraag aanleg kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurplan

Gelet op artikel 43, § 2, 3° en 11° van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het decreet van 9
maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse

Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - Algemene bepalingen en
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie;
Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via
alternatieve financiering;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het decreet van 23
mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering, zoals
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 betreffende de opstart van een 3de
cluster kunstgrasvelden in het kader van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging
in sportinfrastructuur via alternatieve financiering;
Gelet op de oproep van de Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel van 2 september
2013 naar de lokale overheden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdende uitnodiging tot het
indienen van een subsidieaanvraag, in uitvoering van artikel 9 en artikel 24 van het besluit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.12.2007, houdende de goedkeuring van het geïntegreerd
vrijetijdsbeleidsplan 2008-2013;
Gelet op het model van aanvraagformulier voor een kunstgrasveld ter beschikking gesteld op
www.cjsm.vlaanderen.be/sport/sportinfrastructuurplan;
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat de noodzakelijkheid van een kunstgrasveld werd aangetoond in het geïntegreerd
vrijetijdsbeleidsplan 2008-2013, meer bepaald in het hoofdstuk ‘Sportinfrastructuur’ waarin het
behoefteonderzoek, de toestand van de voetbalaccommodaties en de toekomst van het ‘Kortenbergse
voetbal’ wordt besproken;
Overwegende dat de aanleg van het kunstgrasveld alleen zal plaatsvinden wanneer de drie huidige
Kortenbergse clubs zich verenigen tot één Kortenbergse club;
Overwegende dat aan de huidige voetbalclubs gevraagd zal worden om hun standpunt in deze over te
maken aan de gemeente voor 15 november 2013;
Overwegende dat het decreet aldus voorschrijft om in voorkomend geval het ontwerp, de bouw, de
financiering, het onderhoud van de sportinfrastructuur in het kader van de publiek-private
samenwerking toe te vertrouwen aan de private partij onder de vorm van een DBFMsamenwerkingsstructuur (design, build, finance, maintain);
Overwegende dat het decreet voorziet dat de Vlaamse Regering kan overgaan tot het uitschrijven van
één of meerdere gunningsprocedures, in toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten; dat
de Vlaamse Regering in dit verband de sportinfrastructuurprojecten gegroepeerd kan gunnen
(clustering) en dit bijzondere voordelen kan opleveren;
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap dient gemachtigd te worden door de desbetreffende
lokale overheid respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie om in hun naam de voormelde
geclusterde gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet en het besluit aldus als
opdrachtencentrale een overheidsopdrachtenprocedure kan starten voor de toewijzing van een
opdracht voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van welbepaalde
sportinfrastructuur;
Overwegende dat in uitvoering van het decreet en het besluit wordt gestart met het project tot realisatie
van een derde cluster van 40 kunstgrasvelden; dat het globale project 40 individuele kunstgrasvelden
betreft; dat elk van deze 40 kunstgrasveldprojecten zal worden gerealiseerd ten behoeve van een
welbepaalde lokale overheid of de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat het kunstgrasproject van de gemeente Kortenberg kadert in de totaliteit van de
realisatie van 40 kunstgrasveldprojecten die gezamenlijk binnen een beperkte periode worden
gerealiseerd in opdracht van diverse lokale overheden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
Overwegende dat voor elk van deze 40 kunstgrasveldprojecten overeenkomstig het decreet en het
besluit een individuele DBFM-overeenkomst zal worden gesloten tussen enerzijds, de desbetreffende
lokale overheid respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en anderzijds een private partij
overeenkomstig het model van DBFM-overeenkomst dat daartoe werd vastgesteld;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg en de Vlaamse Gemeenschap ertoe gehouden zijn een
subsidieovereenkomst met als bijlage een mandaatovereenkomst te ondertekenen om aldus de rechten
en plichten van beide partijen voortvloeiende uit het decreet en het besluit nader te bepalen;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg een mandaat wenst te verlenen aan de Vlaamse
Gemeenschap aangaande de opstart, de uitvoering en beëindiging van de toewijzingsprocedure van de
opdracht tot aanduiding van een private partij voor de realisatie van de inhaalbeweging voor
sportinfrastructuur via alternatieve financiering van kunstgrasvelden, met inbegrip van de
ondertekening van de DBFM-overeenkomst in naam van en voor rekening van de gemeente
Kortenberg; dat de gemeente Kortenberg de Vlaamse Gemeenschap eveneens een mandaat wenst te
verlenen om over te gaan tot de organisatie en verwerving van de uit te voeren onderzoeken inzake de
bodemsituatie van de site waarop het Kunstgrasveld wordt opgericht;
Overwegende verder dat de selectie van de subsidieaanvraag van de gemeente Kortenberg in acht
genomen, in toepassing van artikel 13, §2 van het decreet en artikel 16 van het besluit, de gemeente
Kortenberg in aanmerking komt om overeenkomstig het decreet en het besluit een subsidie te
ontvangen met betrekking tot de realisatie van haar kunstgrasveldproject;
Overwegende dat het ingevuld aanvraagformulier voor een kunstgrasveld uiterlijk op 31/10/2013 dient
toe te komen bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid;
Overwegende dat een principiële beslissing van de gemeenteraad dient toegevoegd te worden aan het
aanvraagformulier;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele, Mia
Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie:
‘Open Vld is een absolute voorstander van de komst van een kunstgrasveld. Echter, de manier
waarop, zijnde: het gegeven dat er enkel een kunstgrasveld komt indien de verschillende voetbalclubs
tot een fusie overgaan, is voor onze fractie een brug te ver. Door dergelijke druk op de schouders van
de voetbalclubs te leggen, toont de meerderheid absoluut geen respect voor de mensen die zich
gedurende jaren belangeloos hebben ingezet voor hun geliefde voetbalclub. Omwille van deze manier
van handelen, wensen wij ons voor dit punt te onthouden (4 onthoudingen).’
Besluit: Met 18 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de subsidieaanvraag met als bijlage de mandaatovereenkomst en het
model van DBFM-overeenkomst betreffende de inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via
alternatieve financiering van kunstgrasvelden zoals gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
De gemeentesecretaris en de burgemeester te gelasten tot ondertekening van de voormelde
subsidieaanvraag met als bijlage de mandaatovereenkomst en het model van DBFM-overeenkomst.

De sportfunctionaris te gelasten tot het tijdig overmaken van de ondertekende subsidieovereenkomst
met als bijlage de mandaatovereenkomst en het model van DBFM-overeenkomst, bij aangetekend
schrijven met ontvangstbewijs, aan de Vlaamse voogdijminister voor Sport, P/A Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media en in elektronische vorm aan sportinfrastructuurplan@vlaanderen.be .
Artikel 3
De mandaatovereenkomst tussen De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse
Regering, in de persoon van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport en de gemeente Kortenberg, De Walsplein 3070 Kortenberg,
vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, in de persoon van Chris Taes,
Burgemeester en Paul Lebrun, gemeentesecretaris, zal slechts ondertekend worden wanneer de
Kortenbergse voetbalclubs overgaan tot een fusie.
Bijlage: Subsidieovereenkomst met als bijlage de mandaatovereenkomst en het model van DBFMovereenkomst betreffende de inhaalbeweging voor sportinfrastructuur via alternatieve financiering van
kunstgrasvelden, met bijlagen
571.61

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

11.

Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013: goedkeuring bestek, raming en
gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 mei 2013 aangaande de goedkeuring van lastvoorwaarden
en gunningswijze voor het dossier ‘Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013’;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 26 juni 2013 aangaande de gunning van deze
opdracht aan ARCADIS Belgium, Koningsstraat 80 te Brussel;
Gelet op het ingediende bestek en raming, opgesteld door het studiebureau ARCADIS waarbij de
werken geraamd worden op 428.744,00 € excl. BTW of 518.780.24 € incl. BTW;
Overwegend dat de uitvoering van deze werken zal gebeuren van het krediet dat ingeschreven is op
art. 421 12/731-60 van de buitengewone begroting en zal gefinancierd worden met eigen middelen,
Gelet op het visum 2013/87 d.d. 24.09.2013 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp, bestek en raming, opgesteld door het studiebureau
ARCADIS waarbij de werken geraamd worden op 428.744,00 € excl. BTW of 518.780.24 € incl.
BTW.
Deze opdracht zal gegund worden bij openbare aanbesteding.
De uitvoering der werken zal verder opgevolgd worden door het studiebureau ARCADIS Belgium.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op artikel 421 12/731/60 van de buitengewone
dienst van het dienstjaar 2013 en zal gefinancierd worden met eigen middelen.
865.1

12.

Concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van de
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg: goedkeuring addendum 2 (Kloosterstraat)

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 23.05.2007 waarbij de opdracht “Concessie van openbare
dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” aan de
nv Aquafin werd toegewezen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07.02.2011, nr. 8 inzake de goedkeuring van het addendum 1
aan de concessieovereenkomst;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07.02.2011, nr. 9 waarbij het dossier “Wegenis- en
rioleringswerken Kloosterstraat” worden toegewezen aan de nv Aquafin via de formule van
prefinanciering;
Gelet op het ontwerp-addendum 2 aan de concessieovereenkomst, met betrekking tot de betalingsmodaliteiten inzake het transportproject KTB3012, Kloosterstraat;
Gelet op het budget 2013 en de meerjarenplanning;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Het “Addendum 2 aan de concessieovereenkomst van openbare dienst inzake rioolwaterzuiveringsinfrastructuur voor de gemeente Kortenberg”, zijnde de betalingsmodaliteiten van de transportdienst
van het project KTB3012, Kloosterstraat, wordt goedgekeurd.
Onderhavige beslissing, samen met het ondertekend addendum 2, wordt aan de nv Aquafin, Dijkstraat
8 te 2630 Aartselaar overgemaakt.
851.2

13.

Netvernieuwing waterleiding I.W.V.B. Karterstraat: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van de I.W.V.B. voor het
vernieuwen van het waterleidingsnet in de Karterstraat werd goedgekeurd voor een bedrag van
225.136,83 euro (excl. btw) en valt volledig ten laste van de gemeente;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 874/512/51 van de buitengewone begroting en dat
gefinancierd wordt met eigen middelen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,

Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
De schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van de I.W.V.B. voor het vernieuwen
van het waterleidingsnet in de Karterstraat werd goedgekeurd, wordt voor kennisneming aangenomen
en bekrachtigd.
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14.

Ondergronds brengen gevelnet Telenet Karterstraat: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van Telenet, d.d. 23.07.2013,
ref. 1082476, voor het ondergronds brengen van het gevelnet in de Karterstraat werd goedgekeurd
voor een bedrag van 18.303,12 euro (excl. btw) of 22.146,78 euro (incl. 21 % btw) en valt volledig ten
laste van de gemeente;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 780/512/51 van de buitengewone begroting en dat
gefinancierd wordt met eigen middelen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
De schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van Telenet, d.d. 23.07.2013, ref.
1082476 voor het ondergronds brengen van het gevelnet in de Karterstraat werd goedgekeurd, wordt
voor kennisneming aangenomen en bekrachtigd.
848.1

15.

Vernieuwen openbare verlichting Karterstraat: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van Eandis, d.d. 18.07.2013,
ref. HNW249654, voor het leveren en plaatsen van 4 openbare verlichtingspalen en armaturen in de
Karterstraat werd goedgekeurd voor een bedrag 35.001,86 euro (excl. btw) of 42.352,25 euro (incl. 21
% btw) en valt volledig ten laste van de gemeente;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 426/512/51 van de buitengewone begroting en dat
gefinancierd wordt met eigen middelen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor

De schepencollegebeslissing d.d. 14.08.2013 waarbij de offerte van Eandis, d.d. 18.07.2013, ref.
HNW249654 voor het leveren en plaatsen van 4 openbare verlichtingspalen en armaturen in de
Karterstraat werd goedgekeurd, wordt voor kennisneming aangenomen en bekrachtigd.
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16.

Wegenis- en rioleringswerken Karterstraat: concessieovereenkomst: ontwerp

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 23.05.2007 waarbij de opdracht “concessie van openbare
dienst met betrekking tot het beheer en de uitbouw van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in
Kortenberg” gegund werd aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar;
Overwegend dat het studiebureau Technum, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt door Aquafin werd aangesteld
tot het uitvoeren van deze opdracht;
Gelet op het ingediende ontwerp, bestek en raming, opgesteld door het studiebureau Technum, waarbij
de wegenis- en rioleringswerken worden geraamd op 538.964,60 € excl. BTW of 652.147,17 € incl.
BTW;
Overwegend dat de uitvoering van deze werken, in het kader van de concessieovereenkomst, kan
toegewezen worden aan nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar;
Overwegend dat de uitgave voor de uitvoering van deze werken zal gebeuren van het krediet dat
ingeschreven is op 421/731-60 van de buitengewone begroting en zal gefinancierd worden met eigen
middelen;
Gelet op het visum nr. 2013/88, d.d. 24.09.2013 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
Besluit: Met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpdossier “Wegenis- en rioleringswerken in de Karterstraat”
waarbij der raming van deze werken 538.964,60 € excl. BTW of 652.147,17 € incl. BTW bedraagt.
De uitvoering van bovenvermelde werken worden, in het kader van de concessieovereenkomst,
toegewezen aan nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Het krediet voor deze werken is voorzien op art. 421/731-60 van de buitengewone begroting en zal
gefinancierd worden met eigen middelen.
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17.

Netvernieuwing waterleiding Hertog Jan II-laan: goedkeuring

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat de gemeente de intentie heeft om de voetpaden in de Hertog Jan II-laan te
vernieuwen;
Overwegende dat aan de verschillende nutsmaatschappijen gevraagd werd of het wenselijk is dat zij
hun netten in deze straat dienen te vernieuwen vooral de werken aan de voetpaden aan te vatten;
Gelet op de prijsofferte d.d. 26.07.2013 van de I.W.V.B. waarbij de kostprijs voor het vernieuwen van
het waterleidingsnet in de Hertog Jan II-laan geraamd wordt op 148.070,61 euro (vrij van btw);
Overwegende dat deze kosten volledig ten laste vallen van de gemeente;
Gelet op het krediet dat voorzien werd met begrotingswijziging II/2013 op art. 874/512/51 van de
buitengewone begroting;
Gelet op het visum nr. 2013/85, d.d. 18.09.2013, van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
De offerte, d.d. 26.07.2013, van de I.W.V.B., voor de netvernieuwing in de Hertog Jan II-laan, wordt
goedgekeurd.
De kostprijs wordt geraamd op 148.070,61 euro (vrij van btw) en valt volledig ten laste van de
gemeente Kortenberg.
De werken dienen gecoördineerd uitgevoerd te worden met de werken van Eandis.
De betaling zal gebeuren van het krediet dat voorzien is met begrotingswijziging II/2013, op art.
875/512/51 van de buitengewone begroting.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de I.W.V.B., Stropkaai 1, 9000 Gent.
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18.

Netaanpassingen Eandis: ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar verlichtingsnet
Hertog Jan II-laan: goedkeuring

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat de gemeente de intentie heeft om de voetpaden in de Hertog Jan II-laan te
vernieuwen;
Overwegende dat aan de verschillende nutsmaatschappijen gevraagd werd of het wenselijk is dat zij
hun netten in deze straat dienen te vernieuwen vooral de werken aan de voetpaden aan te vatten;
Gelet op de prijsofferte d.d. 18.07.2013 van Eandis waarbij de kostprijs geraamd wordt op 86.448,41
euro (excl. btw) voor het uitvoeren van volgende werken:
- aanleg ondergrondse leidingen

- overkoppelen huisaansluitingen naar het ondergronds net
- leveren, plaatsen en aansluiten nieuwe openbare verlichtingspalen
- slopen van het bestaande bovengronds net;
Overwegende dat deze kosten volledig ten laste vallen van de gemeente;
Gelet op het krediet dat voorzien werd met begrotingswijziging I/2013 op art. 426/512/51 van de
buitengewone begroting;
Gelet op het visum nr. 2013/86, d.d. 18.09.2013, van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
De offerte, d.d. 18.07.2013, van Eandis voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en
openbaar verlichtingsnet in de Hertog Jan II-laan, wordt goedgekeurd.
De kostprijs wordt geraamd op 86.448,41 euro (excl. btw) en valt volledig ten laste van de gemeente
Kortenberg.
De werken dienen gecoördineerd uitgevoerd te worden met de werken van de I.W.V.B.
De betaling zal gebeuren van het krediet dat voorzien is met begrotingswijziging I/2013, op art.
426/512/51 van de buitengewone begroting.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, Aarschotsesteenweg 58, 3012
Leuven.
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19.

Verkaveling Dorpelstraat: tracé en uitrusting wegenis

Gelet op de aanvraag nr. V.EV/09/08 d.d. 04.03.2009 van de consorten Huenaerts, p/a Mevr. Cochet
Myriam, Vilvoordsebaan 12, 3071 Erps-Kwerps, voor het verkavelen van het perceel sectie D nr.
188p, gelegen langsheen de Dorpelstraat te Everberg;
Overwegende dat de verkaveling een uitbreiding van de bestaande Dorpelstraat omvat;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07.09.2009 betreffende de goedkeuring van het tracé
en de uitrusting van de wegenis;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 28.10.2009 inzake de
weigering van de verkavelingsvergunning;
Overwegende dat een beroep werd ingesteld tegen deze weigeringsbeslissing;
Gelet op de beslissing van de deputatie van Vlaams-Brabant d.d. 04.02.2010 m.b.t. de voorwaardelijke
vergunning van de verkavelingsaanvraag;
Overwegende dat er geen afzonderlijke strook voor nutsleidingen is, maar alle nutsleidingen alsook de
riolering onder de weg dienen aangelegd te worden;
Overwegende dat voor de aansluitingen van de kavels op de nutsleidingen alsook voor eventuele
interventies nadien het wegdek zal opgebroken moeten worden;
Overwegende dat herstellingen in klinkerverharding sneller en beter kunnen uitgevoerd worden dan in
asfaltverharding;
Gelet op de vraag van de eigenaars van het betreffende perceel m.b.t. de wijziging van de verharding
van de weg in asfalt naar klinkers;
Gelet op het plan als bijlage dat de aangepaste uitrusting weergeeft;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,

Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
De uitrusting van de verkaveling Dorpelstraat te Everberg gelegen op perceel sectie D nr. 188p mag
gewijzigd worden zoals weergegeven op plan:
De voorziene verharding in asfalt mag vervangen worden door klinkers mits de volgende opbouw
wordt gehanteerd: betonklinkers (220/110/100), elleboogverband; 20cm schraalbetonfundering, 20cm
onderfundering type II. De voetpaden die aansluiten op de Dorpelstraat en de Vinkenlaan dienen
eveneens te worden vernieuwd zoals weergegeven op bijgevoegd plan.
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20.

Grondverwerving Weesbeek: ontwerpovereenkomst eigenaars

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2012 waarbij het ontwerp van het
gemeentelijk aandeel van het project ‘Aansluiting Dekenijstraat en afkoppeling/buffering Weesbeek’
wordt goedgekeurd en de uitvoering van het project aan de nv Aquafin wordt toegekend via de
concessieovereenkomst;
Overwegend dat het voor de uitvoering van dit project noodzakelijk was om over te gaan tot de
verwerving van een aantal gronden in het kader van de verlegging van de Weesbeek afwaarts de
Kasteelstraat;
Gelet op de onderhandelingsprocedure opgestart door Aquafin, in het kader van de
concessieovereenkomst;
Gelet op het schattingsverslag van beëdigd landmeter-expert Peeters Joseph, in opdracht van Aquafin,
met als doel het waarderen van twee percelen grond;
Gelet op de verslagen van de tuinexpertises van Ir. Luc Pinon, handelend in opdracht van Aquafin,
met als doel de schaderegeling vast te stellen voor het instellen van een werkingszone rond de
Weesbeek;
Gelet op de terreinbeschrijvingen uitgevoerd door de onderhandelaar van Aquafin;
Gelet op de bodemattesten, afgeleverd door OVAM, voor de verschillende percelen;
Gelet op de het bijgevoegde Innameplan – Buffering op de Weesbeek, 280680 – G4.2/2;
Gelet op de koopovereenkomst aangegaan met de eigenaars van de gronden, kadastraal bekend als 2de
afdeling, sectie C, nrs. 345W en 345T;
Gelet op de koopovereenkomst aangegaan met de eigenaars van de gronden, kadastraal bekend als 2de
afdeling, sectie C, nrs. 330A;
Gelet op de verkoopbelofte en vestiging erfdienstbaarheid ruimingstrook aangegaan met de eigenaars
van de gronden, kadastraal bekend als 2de afdeling, sectie C, nrs. 348B;
Gelet op de ruilovereenkomst aangegaan met de eigenaars van de gronden, kadastraal gekend als 2de
afdeling, sectie C, nrs. 346M en 346D.
Overwegend dat de kosten voor aankoop van gronden, registratie, notariskosten, schaderegelingen en
erelonen door Aquafin worden geraamd op 63.000,00 € incl. BTW;

Overwegend dat de uitgave voor de uitoefening van deze aankopen is voorzien op art. 877 01/735-60
2012 en zal gefinancierd worden door eigen middelen;
Gelet op het visum 2013/89d.d. 24.09.2013 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen voor
Goedkeuring wordt gehecht aan de opgestelde overeenkomsten met de eigenaars van de verschillende
percelen.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere afwerking van deze dossiers.
De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris worden gemachtigd voor de ondertekening van de
authentieke aktes.
De heer Bruno Mariëns, Dr. V. De Walsplein 26 te 3070 Kortenberg wordt aangesteld als
instrumenterende notaris voor het opstellen van de authentieke akte in deze aangelegenheid.
Alle kosten verbonden aan deze dossiers vallen ten laste van de gemeente en zijn opgenomen in de
voorgestelde raming van 63.000 € incl. BTW.
De nodige kredieten werden voorzien op art. 877 01/735-60 2012 en zullen gefinancierd worden door
eigen middelen.
57:506.101

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 20/1 tot en met 20/2 op vraag van Erwin Cleopater namens de N-VA-fractie;
de punten 20/3 tot en met 20/6 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie;
punt 20/7 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 20/8 tot en met 20/9 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

20/1. Kan het gemeentebestuur ons meer uitleg verschaffen over het verschil tussen de partijen
“Voor U” en “vzw Voor U” ?
In de gemeentelijke briefwisseling aan het college van burgemeester en schepenen werd een brief van
24 september 2013 tegengekomen van de ‘vzw Voor U’. Uit deze brief blijkt dat er op dit moment
twee politieke verenigingen in Kortenberg zijn die de naam ‘Voor U’ claimen.
Dat de “oorspronkelijke Voor U-groep” zich opgesplitst heeft, is duidelijk niet de zaak van de
vraagsteller, aldus hijzelf. Wat daarentegen wel vragen doet oproepen, is het feit dat ‘vzw Voor U’ in
de bewuste brief uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen vraagt om de
democratische waarden en normen van de “andere” (=dissidente) ‘Voor U-groep’ te toetsen aan artikel
4 van de Erkenningsvoorwaarden voor Gemeentelijke Verenigingen (GR 03.10.2011).
Dit artikel 4 stelt: ‘Open vereniging - De vereniging moet open staan voor alle inwoners in
Kortenberg. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde
dat hij/zij de algemeen democratische waarden en normen en reglementen en doelstellingen van de
vereniging eerbiedigt.’
Daarom wordt er gevraagd of het bestuur meer uitleg kan verschaffen over het verschil tussen de
partijen ‘Voor U’ en ‘vzw Voor U’.
De burgemeester antwoordt dat het college van burgemeester en schepenen geen inside-kennis heeft
van de recente ontwikkeling binnen de groep ‘Voor U’, en er dan ook geen commentaar over kan

geven. Hij verwijst naar een brief van ‘vzw Voor U’ die op de plaatsen van de raadsleden ligt en
vraagt of iemand van de gemeenteraadsleden hierop nog commentaar wil geven.
Hierop geeft raadslid Van Greuningen een korte toelichting waarbij hij het betreurt dat een dergelijke
vraag gesteld wordt zonder dat, volgens hem, de erkenningsaanvraag bestudeerd werd. De statuten zijn
duidelijk en het is de grootste groep, met onder meer met de stichters, grondleggers en oprichters van
de partij, die nu verdergaat onder een nieuwe naam, namelijk ‘KNV’. De vzw is slechts een
splintergroep van een aantal personen.

20/2. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor een gemeenteraadslid als blijkt dat deze deel uitmaakt
van een politieke vereniging die de Erkenningsvoorwaarden voor Gemeentelijke Verenigingen schendt
?
De burgemeester antwoordt dat er geen gevolgen zijn voor een gemeenteraadslid. Wanneer iemand
geldig verkozen en geïnstalleerd is als gemeenteraadslid, blijft hij dat mandaat behouden tijdens de
hele periode van de legislatuur, behalve indien hij niet meer voldoet aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden (bv. door een verhuis), of wanneer hij zijn burger- of politieke rechten
verliest als gevolg van een gerechtelijke veroordeling.
De schepen van Cultuur voegt hier aan toe dat artikel 4 van het gemeentelijk erkenningsreglement zegt
dat ‘De vereniging moet open staan voor alle inwoners in Kortenberg. Hieronder wordt verstaan dat
iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij/zij de algemeen democratische
waarden en normen en reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.’
Een politieke partij die niet openstaat voor alle inwoners lijkt haar tamelijk absurd en volgens de
schepen lijkt het geen beletsel te zijn dat er geen aanwezigheidsvereisten zijn of dat alleen de
voorzitter de algemene vergadering kan bijeenroepen.
Mocht er met dit artikel een juridisch probleem zijn, is het bestuur bereidt om dit aan te passen, maar
tot nader order lijkt dat niet het geval.

20/3.

Wateroverlast Leuvensesteenweg

Al sinds jaren kampen verschillende woningen aan de Leuvensesteenweg, met name de woningen
grenzend aan de Witloofstraat (tussen nr.60 en nr.70) bij hevige regenval met wateroverlast. Bepaalde
woningen zijn bijvoorbeeld sinds 2005 al 15 maal geplaagd geworden door binnenlopend water.
Daarom wordt er gevraagd of er na al die jaren al een grondige studie is gebeurd i.v.m. deze steeds
terugkerende problemen en hoe het college deze problemen eindelijk definitief denkt op te lossen en
wanneer. Wachten op de heraanleg van de N2 is zeker geen optie !!
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er inderdaad door het gemeentebestuur een grondige
studie bij de rioolbeheerder Aquafin werd besteld om lokale verbeteringen te zoeken voor de
sporadische wateroverlast in de Witloofstraat (lees: terugloop van rioolwater in bad, douche en
lavabo's tijdens hevige onweders).
Het besluit van deze studie was het beveiligen van de woningen door een terugslagklep. Van de
verschillende scenario's werd de meest haalbare en betaalbare weerhouden, namelijk het plaatsen van
een gemeenschappelijke terugslagklep op de rioolaansluiting van de Witloofstraat en dit ten bedrage
van 2653 euro, dit in combinatie met preventief onderhoud van de riolering.
Ondertussen werd deze terugslagklep geplaatst en sindsdien werden er geen meldingen vanuit de
Witloofstraat meer ontvangen.
Een belangrijke les uit deze is het nut van het afkoppelen van het regenwater van woningen bij het
vernieuwen en aanleggen van bestaande riolering. Daarom blijft de enige structurele oplossing het
aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Leuvensesteenweg.
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Wateroverlast Hoogveldstraat/Sterrebeeksesteenweg

Zaterdagmorgen 21 september jl. waren ijverige gemeentearbeiders druk bezig water weg te pompen
op de hoek van de Hoogveldstraat en de Sterrebeeksesteenweg.
Men wil weten of dit probleem een gevolg was van de bestaande waterafvoerproblemen in het Hof van
Montenaken, en hoe herhalingen kunnen worden voorkomen.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het probleem dat zich stelde op zaterdag 21
september aan het afwateringsrooster ter hoogte van de Hoogveldstraat/Sterrebeeksesteenweg los
stond van de problemen aan de rioolaansluiting van het Hof van Montenaken (die werden reeds
opgelost in de maand juli). Daar werd de slechte aansluiting van de riool door de verkavellaar van het
Hof van Montenaken hersteld.
Het probleem van de wateroverlast kwam door een verstopping van de rooster. Daardoor kon het
water niet weg, maar na het ontstoppen was het probleem verholpen. De schepen bedankt hierbij de
snelle en correcte interventie van de gemeentearbeiders.
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Project Rijkswachtsite

In maart jl. werd er een vraag gesteld over de plannen m.b.t. de Rijkswachtsite. Op deze vraag kon en
wilde het bestuur toen niet ingaan.
Nu blijkt dat er op deze plek een mastodont gepland is die het uitzicht van onze landelijke gemeente
volledig gaat veranderen.
Een gebouw met vijf verdiepingen en honderdvijftig ondergrondse parkeerplaatsen.
Het ontwerp lijkt trouwens heel erg op de plannen die geopperd werden tijdens de vorige legislatuur.
Buiten het feit dat dit een gemiste kans gevonden wordt om een mooie publieke ruimte te creëren in
het centrum van Kortenberg worden er bij het huidige project enkele vragen gesteld en kanttekeningen
gemaakt.
Zo betreurt de vraagsteller het dat het openbaar onderzoek bij het begin van de vakantieperiode werd
gestart waardoor de ‘zichtbaarheid’ en zin van dit onderzoek toch beperkt was.
Ook betreurt hij het dat de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar pas op 8 augustus om advies is
gevraagd. Waarschijnlijk is mede door de vakantieperiode de termijn waarbinnen het advies
uitgebracht moet zijn ook verstreken. De vraagsteller is dan ook van mening dat ondanks het
verstrijken van deze termijn het van belang zou kunnen zijn dit advies af te wachten.
Een gebouw van vijf verdiepingen. Er wordt gevraagd of dit de eerste stap is naar de verstedelijking
van Kortenberg en of de Kortenbergse burger in de toekomst nog meer hoogbouw kan verwachten.
Los van het feit dat de lokale handelaars zeker baat zullen hebben bij de geplande ondergrondse
parkeerplaatsen lijkt het dat de enige voorziene in- en uitrit voor grote verkeershinder zal gaan zorgen.
Voertuigen komende uit de richting Leuvensesteenweg die de parkeergarage willen betreden en het
verkeer dat deze parkeergarage wil verlaten zullen gehinderd worden door de rij wachtende voertuigen
voor het stoplicht met als gevolg nog meer hinder voor de voertuigen in de Stationstraat,
Leuvensesteenweg en Karterstraat.
Men wil weten of er een simulatie/studie bestaat, of dat deze nog gaat uitgevoerd worden, naar de
impact van deze enige in- en uitrit op het verkeer in de Stationsstraat, Leuvensesteenweg en
Karterstraat. Daarnaast wordt ook gevraagd of er plannen bestaan om de bushalte aan de overkant te
verplaatsen en of de geplande infovergadering ruim voor de aanvang van de werken zal plaatsvinden.
De schepen van Ruimtelijke Ordening stelt zich de vraag of er hier wel over hetzelfde project wordt
gesproken. Dit project lijkt helemaal niet op het initieel project om een L-vormige blok te bouwen op
de hoek van de Stationsstraat en Leuvensesteenweg en telt zeker geen 5 verdiepingen zoals wordt
gesuggereerd. Aan de zijde van de Leuvensesteenweg zijn er 5 bouwlagen (gelijkvloers en 4
verdiepingen waarvan de bovenste verdieping een teruggetrokken verdiep is binnen het volume van
een 45° dak. Het ontwerp is een trendbreuk met het verleden en zal een opwaardering zijn voor de
gemeente en dit conform het ruimtelijk structuurplan. Het plein omringd met handelszaken en
dienstenbedrijven moet een meerwaarde betekenen voor de inwoners van de gemeente. Daarvoor is
het noodzakelijk om de nodige ondergrondse parkeerplaatsen en fietsenstallingen te voorzien inclusief
20 parkeerplaatsen voor de gemeente om het nijpend parkeerprobleem in de ruime omgeving op te

vangen. Om de leefbaarheid en het openbaar karakter van de site te vergroten is er geopteerd om de
wagens te bannen zodat er veilige fiets- en voetgangersverbindingen ontstaan. Het groene karakter van
dit project zal in schril contrast staan met deze uit het verleden. Groendaken zullen dit effect
versterken en de waterhuishouding controleren. Een ondergronds afvalsysteem voor alle afvalfracties
en een openbare verlichting die op maat van dit project werden ontwikkeld moeten ervoor zorgen dat
het aangenaam wonen en winkelen wordt in het hart van de gemeente.
De invulling van dit project is het resultaat van doorgedreven besprekingen met zowel verschillende
gemeentelijke diensten, Eandis, Ecowerf, AWV, als met de gewestelijk stedenbouwkundige
ambtenaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar binnen
de gestelde termijn geen advies heeft uitgebracht omdat in de voorafgaande besprekingen met al zijn
bemerkingen rekening werd gehouden.
Het openbaar onderzoek liep vanaf 19 juni tot en met 19 juli en werd aangekondigd via affiches en de
webstek. Daarbij werden alle rechtstreeks betrokken eigenaars aangetekend aangeschreven.
Uit de vele bijkomende vragen van omwonenden en de talrijke inzage van de plannen in het
administratief centrum is gebleken dat de periode van het openbaar onderzoek geen beperking was,
zoals wordt gesuggereerd.
Er is nooit sprake geweest van een gebouw met vijf verdiepingen, wel vijf bouwlagen (gelijkvloers
met handelszaken en vier verdiepingen waarvan de bovenste verdiep teruggetrokken binnen een
dakvolume met een hellingsgraad van 45°). Dit is net om de verstedelijking tegen te gaan en de
leefbaarheid van onze gemeente te verhogen, om af te stappen van de traditionele bouw van
meergezinswoningen en enkel projecten toe te laten die een meerwaarde bieden voor gans de
gemeente.
Wat de mobiliteitsaspecten betreft antwoordt de burgemeester dat uit de vraagstelling kan blijken dat
de vraagsteller geen heil ziet in een énige of unieke in- en uitrit voor het nieuwe project. Elke
verkeersdeskundige zal verzekeren dat een dergelijke unieke in- en uitrit in functie van
overzichtelijkheid en verkeersveiligheid veruit te verkiezen is boven diverse in- en uitritten.
Bovendien legt het gemeentebestuur in de stedenbouwkundige vergunning strenge voorwaarden op
om verbindingen voor zachte weggebruikers te voorzien, zowel naar de Stationsstraat als naar de
Leuvensesteenweg en de Blockmansstraat toe. Er zal dus geen gemotoriseerd verkeer toegestaan
worden op de hele bovengrondse uitbouw van de site. Verkeerskundig is dat een veilige en doordachte
oplossing en de meest aangewezen van alle mogelijkheden.
Tellingen in de Stationsstraat wijzen uit dat er ongeveer 9000 voertuigen per dag doorkomen.
Daarvan is er een (moeilijk meetbaar) aandeel bestemmingsverkeer voor handelszaken, artsen en
apothekers, waarvoor ook vandaag al telkens in- en uitritten voorzien zijn. De in- en uitrit van het
nieuwe complex kàn niet anders dan in de Stationsstraat voorzien worden, omdat AWV (Agentschap
Wegen en Verkeer) geen ontsluiting via de N2 toelaat (wat naar verkeersveiligheid en doorstroming
op een secundaire verbindingsweg toe overigens helemaal onverantwoord zou zijn), en omdat een
ontsluiting via de Blockmansstraat het verkeer automatisch naar een kruispunt zonder verkeerslichten
zou leiden. De Stationsstraat is in het mobiliteitsplan gecatalogeerd als een verbindingsweg ‘lokale 1’,
terwijl de Blockmansstraat gecatalogeerd is als een ‘lokale 3’, een weg met louter
bestemmingsverkeer. De keuze is dus duidelijk.
De invloed van het verkeer in de Karterstraat kan momenteel moeilijk berekend worden omdat deze
straat na de heraanleg een éénrichtingsregime in de richting van de Leuvensesteenweg krijgt. Een
ernstige simulatie is in dat verband moeilijk te maken omdat de verkeersstromen vermoedelijk
fundamenteel zullen wijzigen.
Ten slotte stelt de burgemeester dat er geen plannen bestaan om de bushalte te verplaatsen. De
aanwezigheid van een bushalte is een extra troef om het autoverkeer te ontmoedigen en op die manier
de verkeersdrukte in de Stationsstraat tegen te gaan.
Conclusie: het college van burgemeester en schepenen is de mening toegedaan dat een ontsluiting via
een unieke in- en uitrit op de Stationsstraat de enige veilige en verantwoorde ontsluiting voor het
nieuwe bouwproject biedt.
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Terugkeer kerststal

Tot voor enkele jaren konden de inwoners van Kortenberg genieten van een mooi Kersttafreel bij de
kerk van Kortenberg. Een kerststal met levensgrote figuren. Nu de omgeving rond de kerk nieuw is
aangelegd kan men overwegen deze mooie traditie weer in eer te herstellen.
In samenwerking met de plaatselijke muziekverenigingen zou men zelfs een kerstconcert rond deze
stal kunnen organiseren.
Er wordt gevraagd of het college bereidt is dit idee te ondersteunen en dit aan de betrokken
verenigingen voor te leggen.
De schepen van Cultuur antwoordt dat het ondertussen al vele jaren geleden is dat er nog een kerststal
stond in Kortenberg, namelijk met de laatste kerstmarkt. Toen was de kerststal ook voorwerp van
vandalisme en werd één van de beelden stukgemaakt. Deze kerststal en kerstmarkt waren een initiatief
van de Kortenbergse handelaars. De gemeente zelf heeft dus nooit een kerststal geplaatst en heeft ook
geen dergelijke plannen voor de toekomst. Wel werd er tijdens de Klantendag vernomen dat de
Kortenbergse handelaars opnieuw met het idee van een kerstmarkt spelen. Op dat moment kan er
misschien opnieuw een kerststal geplaatst worden. Een concert rond een kerststal, buiten in de winter,
is minder evident dan het lijkt, zowel voor de muzikanten als voor de instrumenten.
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Ophaling papier en karton Industriepark

Er werd vernomen dat de industriezone Guldendelle niet “bediend” wordt door Ecowerf m.b.t. de
huisvuilophaling.
Het is deels begrijpelijk dat dit niet gebeurt voor het gewone huisvuil, maar een welbepaalde fractie
vraagt zich af waarom de ophaling van papier en karton niet kan.
Andere bedrijven (bvb. langsheen de Leuvensesteenweg) kunnen wel hun karton en papier kwijt via
Ecowerf (foto’s werden bijgevoegd). De vraagsteller vindt dit een vorm van discriminatie en wil weten
wat het standpunt is van de schepen van Leefmilieu hieromtrent. Eveneens wordt er gevraagd of het
gemeentebestuur bij Ecowerf zal bemiddelen om eveneens papier en karton op te halen in het
industriepark.
De schepen van Leefmilieu antwoordt dat in principe elk bedrijf zelf instaat voor de inzameling en
verwerking van hun bedrijfsafval. Bovendien zijn bedrijven wettelijk verplicht om een contract af te
sluiten met een afvalstoffeninzamelaar. Dit geldt ook voor papier en karton aangezien het hier om
bedrijfsafval gaat.
Iedereen gelijk voor de wet en daarom werd reeds contact opgenomen met Ecowerf. Voorlopig werd
volgend antwoord gegeven: Indien er meerdere bedrijven dezelfde vraag - met betrekking tot
papierophaling - hebben, is Ecowerf bereid om de ronde aan te passen. Het moet wel om
huishoudelijke hoeveelheden gaan. Voor één bedrijf zal Ecowerf het schema niet aanpassen.
De KMO’s hoeven hiervoor geen afzonderlijk contract af te sluiten. Aangezien de Leuvensesteenweg
wel op hun ronde ligt worden de KMO’s hier al wel “bediend”.
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Sluikstorten

Als wandelaar en gebruiker van glasbollen wordt men regelmatig geconfronteerd met sluikstorten. Het
systeem van meldingen@kortenberg functioneert, er worden maatregelen genomen na de melding.
Men vraagt of er registraties worden bijgehouden over het sluikstorten, of het fenomeen af- of
toeneemt, of er trends zijn: bepaalde locaties of perioden van het jaar die meer gevoelig zijn voor
sluikstorten, en welke maatregelen hun effectiviteit hebben bewezen in de preventie/opvolging van
het sluikstorten.
De schepen van Leefmilieu veronderstelt, voortgaande op een e-mail van de vraagsteller, dat het hier
gaat over sluikstorten op en rond de glasbolsite.

Indien de meldingen via het gemeentebestuur binnenkomen, dan worden deze geregistreerd, ook
bijvoorbeeld bij de jaarlijkse zwerfvuilactie. Er zijn echter ook andere kanalen waar burgers hun
beklag doen (bv. politie en Ecowerf), dit maakt het moeilijker om te registreren bij het bestuur.
Het proper houden van de glasbolsites is een taak van Ecowerf. Zij nemen tijdens hun wekelijkse
ronde het sluikstort mee. Aangezien het hier over beperkte gewichten gaat, wordt dit niet afzonderlijk
naar de weegbrug gebracht om te wegen en worden er ook geen registraties van gemaakt.
De schepen zegt ook dat er een dalende trend is, vooral in de winter, en dat onder meer volgende
maatregelen werden genomen:
- sluiten van glasbolsite Wijnegemhofstraat gezien er hier geen sociale controle was, sindsdien zijn er
minder meldingen.
- proper houden van de sites want vuil trekt vuil aan.
- voorzien in bijkomende glasbollen.
De burgemeester voegt hier aan toe dat aangiftes bij de politie via een proces-verbaal wel bij hen
geregistreerd worden en dat er jaarlijks toch een drie- à viertal sluikstorters worden betrapt met als
gevolg een gemeentelijke administratieve sanctie plus een verwijderingstaks. Identificatie van de
overtreders blijft evenwel een moeilijke opdracht.
De schepen van Openbare Werken benadrukt ook het gevaar dat sluikstorten van o.a. glas en blikjes
inhoudt voor de veiligheid van de opruimers en de maaimachines.
Er zijn trouwens voldoende mogelijkheden om afval kwijt te raken, o.m. via het containerpark.
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Verkeersmaatregelen bij de 28 september braderie

Door de Leuvensesteenweg af te sluiten, moest al het normale zaterdagverkeer door het centrum
geloodst worden:
- wie van Leuven kwam, moest via de Karterstraat (vrij van geparkeerde wagens gemaakt) en de
Brouwerijstraat (éénrichtingsverkeer gemaakt) via het De Walsplein terug de steenweg op. Prima
geregeld.
- wie van Brussel kwam, moest via de Schuermanslaan en de Beekstraat (eenrichting gemaakt), door
de Kiewitstraat en de Karterstraat terug de steenweg op.
Een positieve vaststelling was dat er in de voormiddag een agent het verkeer stond te regelen op het
kruispunt van de Karterstraat met de Brouwerijstraat en eigenlijk verliep alles daar vlot.
Een minder positieve vaststelling was dat pakweg 2 uur later (iets na de middag) die agent er niet meer
stond en het verkeer soms flink begon vast te zitten.
Bovendien negeerden heel wat chauffeurs vaak het tijdelijk ingerichte éénrichtingsverkeer (vastgesteld
in de Beekstraat én de Brouwerijstraat).
Daarom wordt er gevraagd waarom er geen agent aanwezig was op de voornaamste en drukste uren
(op en na de middag), en of het geen optie kan zijn om die dag in de Minneveldstraat het verkeer
richting Leuven toe en door te laten (dat zou gemaakt hebben dat de Karterstraat alleen nuttig was
geweest voor verkeer richting Steenokkerzeel en zo alweer niet alle verkeer van en naar Brussel en
Leuven diende te slikken).
De burgemeester benadrukt dat de Kortenbergse Klantendag van 28 september een groot succes was,
met méér standhouders en méér bezoekers dan bij de vorige editie, met dank aan de lokale handelaars
en aan het organiserend comité.
Er is dit jaar een poging ondernomen om het doorgaand verkeer te ontmoedigen, door een
aankondigingsbord te plaatsen op het kruispunt van de N2 aan de verkeerslichten in Nossegem en net
voor de rotonde aan de Zavelstraat voor het verkeer komende uit Leuven.
In de voormiddag heeft de wijkinspecteur van Kortenberg het verkeer geregeld op momenten dat er
opstoppingen waren in de Karterstraat. In de namiddag had de inspecteur die hem afloste ook een
preventieopdracht in de wijk Armendaal, waar er een wijkfeest was, waardoor de normale
verkeersregeling met lichten gold. Op sommige momenten is er inderdaad sprake geweest van lange
files (tot aan de Beekstraat), maar die files hebben zich na verloop van tijd ook spontaan opgelost.
Toch kan hieruit geleerd worden dat politiebegeleiding welkom is en dat is ook zo al doorgegeven aan
politie Herko.

Volgend jaar zullen de werken aan de Karterstraat misschien nog niet helemaal afgerond zijn wanneer
de Kortenbergse Klantendag plaatsvindt, en vanaf het ogenblik dat de Karterstraat open ligt moet
sowieso een wegomlegging worden ingevoerd. De aard van die wegomlegging zal afhankelijk zijn van
de fase waarin de werken zich bevinden. Daar zal de raad later meer over vernemen.
Ten slotte nog dit: het weekend van de Kortenbergse Klantendag valt traditioneel samen met de Week
van de Mobiliteit. In het kader daarvan kunnen potentiële bezoekers aangeraden worden om de auto
die dag thuis te laten en zich te verplaatsen met de fiets of het openbaar vervoer.
Op die manier wordt er geprobeerd om bij elke editie te leren uit de onvolmaaktheden van de vorige
en kan het feest primeren op de pijnpunten.
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