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OPENBARE ZITTING

1.

Rapportering visum 2e semester 2013 – aktename

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per semester aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatig van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en
schepenen, de gemeentesecretaris.
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 & 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de
controle uitoefent.

Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks bestuur en gewijzigd in de
gemeenteraad van 3 maart 2008.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van visumverplichting; waarbij de verrichtingen
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW niet hoger is dan 5.500 euro.
In januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers.
Er wordt door de financieel beheerder per dossier een verslag opgemaakt.
Er werd intern afgesproken dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt, overgemaakt
wordt aan de financieel beheerder.
In het 2e semester 2013 werden er 68 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 15.01.2014.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82

2.

Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen: wijziging algemeen gemeentelijk politiereglement

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikels, 119, 119bis en 135§2;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikels 2 en 42, 43§2,2°;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3 huishoudelijke afvalstoffen, artikel 26 tot en
met artikel 28;
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (hierna het
VLAREMA) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan
Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling
van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband EcoWerf;
Overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor de afvalstoffen
gedefinieerd in het VLAREMA artikel 3.1.1;
Overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat minstens
papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons selectief
moeten worden ingezameld;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen;
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval
maximaal selectief dienen ingezameld te worden;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals bepaald
in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,
het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag
(zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de
werkgever,…) maximaal wil voorkomen;
Overwegende dat inwoners een huisvuilcontainer niet mogen weigeren aangezien elke inwoner en elk
gezin huisvuil produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen;
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, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1
Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het
gemeentedecreet;

Artikel 2
Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, dadelijk
toegezonden aan de Deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de
politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM;

Artikel 3
§ 1.De gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2008 betreffende ophaling van huishoudelijke
afvalstoffen: wijziging algemeen gemeentelijke politiereglement wordt opgeheven en vervangen door
onderstaand hoofdstuk 2.6;
2.6. Ophaling huishoudelijk afval
Hoofdstuk I – Algemene Bepalingen
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
Artikel 2.6.1
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan:
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die
daarmee gelijkgesteld worden, zoals bepaald in artikel 4.1.1 van het VLAREMA.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen
van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten
gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een
particuliere huishouding, zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, 54° van het VLAREMA.
Artikel 2.6.2
§ 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve
inzameling (exclusief het containerpark):
― huisvuil;
― grofvuil;
1
― gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen ;
― krengen van dieren en slachtafval;
2
― oude en vervallen geneesmiddelen ;
― niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
§ 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark:
― huisvuil;
― groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval;
3
― gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen ;
― krengen van dieren en slachtafval;
4
― oude en vervallen geneesmiddelen ;
1 Gashouders (en/of andere ontplofbare voorwerpen) moeten worden afgeleverd bij de eindverkopers van het
merk, zie website Febupro www.febupro.be
2 Oude en vervallen geneesmiddelen worden in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
oude en vervallen geneesmiddelen ingezameld via het circuit van de apotheken
3 Gashouders (en/of andere ontplofbare voorwerpen) moeten worden afgeleverd bij de eindverkopers van het
merk, zie website Febupro www.febupro.be
4 Oude en vervallen geneesmiddelen worden in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid
oude en vervallen geneesmiddelen ingezameld via het circuit van de apotheken

―

niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
§ 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te bieden aan
het door de gemeente of intercommunale georganiseerde inzamelcircuit.
Artikel 2.6.3
§ 1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe aangewezen
bij deze verordening of door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om
huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen.
§ 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor
inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars
dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het college van burgemeester en schepenen.
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
Artikel 2.6.4
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen5 is het verboden om afvalstoffen te
verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.
Artikel 2.6.5
§ 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen6 is het verboden om het even
welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan het achterlaten, opslaan of storten
van om het even welke afvalstof op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in
niet-reglementaire recipiënten en elke handeling strijdig met deze politieverordening en andere
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§ 2. Het is verboden modder, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de
straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op
enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.
§ 3. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein een
stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze
composteerruimte van minder dan 10 m³, niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken
voor de buurtbewoners.
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen
Artikel 2.6.6
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden
zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet
aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. Bij de huis-aan-huis-inzameling
dient de aanbieder de niet-aanvaarde afvalstoffen dezelfde dag nog terug te nemen. De niet terugname
conform dit reglement wordt beschouwd als sluikstorten zoals vermeld in artikel 2.6.5.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die van het college van burgemeester en schepenen
de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het
containerpark. Deze geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars en de
parkwachter mogen de aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen op de foutieve
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
Artikel 2.6.7
§ 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 22.00 uur en moeten ten laatste om 07.00 uur buitengeplaatst
worden.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de voorgeschreven
recipiënten of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar
de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te
hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen
of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de
voorgeschreven recipiënten te plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg.

5 Met andere bepalingen wordt hier o.a. bedoeld: veldwetboek, bosdecreet, VLAREM, VLAREMA, …
6 Met andere bepalingen wordt hier o.a. bedoeld: veldwetboek, bosdecreet, VLAREM, VLAREMA, …

§ 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat
hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te
ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun
functie.
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden
verwijderd van de openbare weg7.
Afdeling 4 – Afval op standplaatsen
Artikel 2.6.8
De uitbater van een private of openbare vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg
die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk
zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien en in te staan voor een correcte verwijdering
en verwerking van het afval.
Artikel 2.6.9
De diverse vrijkomende afvalstoffen dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke
recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft
welke afvalstoffen het betreft.
Artikel 2.6.10
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties
kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.
Artikel 2.6.11
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de
onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.
Afdeling 5 – Afval van huisdieren
Artikel 2.6.12
§ 1. De eigenaars en houders van (huis)dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en
aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare parken,
bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones alsmede de fiets- en
rijwegen bevuild worden door hun dieren.
§ 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van
de (huis)dieren verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer
of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten zij er voor zorgen dat deze uitwerpselen
verwijderd worden en voldoende verpakt en gemengd met huisvuil meegegeven met de gewone
huisvuilinzameling.
De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake
het rein houden van de openbare weg.
§ 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van
hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond.
§ 4. De bepalingen artikel 12, § 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en
gehandicapten begeleiden.
Afdeling 6 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers8
Artikel 2.6.13
§ 1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen vóór 7:00 uur en na 22:00
uur. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of
achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, dan de brievenbus.

7 Het niet tijdig binnenhalen van deze recipiënten kan bestraft worden via een administratieve sanctie
ingevolge hinder op de openbare weg
8 De termen ‘reclamedrukwerk’ en ‘gratis regionale pers’, voorgesteld door de OVAM.

§ 2. Door de gemeente wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat
reclamedrukwerk en gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en
gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
§ 3. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven, dat
reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die
voorzien zijn van een dergelijke aanduiding.
§ 4. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 13, § 1, 2 en 3 worden bij voorkeur aan
de gemeentelijke milieudienst en via mail op het e-mailadres sticker@ovam.be of per post aan de
OVAM, dienst ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen gemeld.
Hoofdstuk II – Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.14
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven recipiënt
voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel,
glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar
bedrijfsafval of groenafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en
andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.15
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens
tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld langs de voor de geregistreerde inzamelaars,
afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de data vermeld op
de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf .
§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden
meegegeven met een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.16
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden
aangeboden te worden in huisvuilcontainer met chip van het intergemeentelijk samenwerkingsverband
EcoWerf. Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken
vertonen.
§ 2. Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan
- 15 kg voor een container van 40 liter
- 50 kg voor een container van 120 liter
- 80 kg voor een container van 240 liter
- 500 kg voor een container van 1100 liter
§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te
worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler.
Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de
ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
Afdeling 4 - Gebruik van de huisvuilcontainer
Artikel 2.6.17
De huisvuilcontainer wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze huisvuilcontainer blijft eigendom van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter

beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 2.6.18
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar
bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies stelt de inwoner het intergemeentelijk
samenwerkingsverband EcoWerf hiervan onverwijld in kennis met het oog op de herstelling of de
vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
Artikel 2.6.19
De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is
het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
Artikel 2.6.20
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen huisvuilcontainer
hebben moeten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf een huisvuilcontainer
aanvragen.
Hoofdstuk III – Inzameling van grofvuil
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.21
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: afvalstoffen die door hun
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen
worden en die huis aan huis ingezameld worden alsook de restfractie die overblijft voor verbranden of
storten na aanbieding op het containerpark, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein
gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of
groenafval, pmd-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval,
houtafval, metalen gemengd, afvalbanden en andere verplicht selectief in te zamelen afvalstoffen.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.22
§ 1. Het grofvuil wordt zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen
en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door het intergemeentelijk samenwerkingsverband
EcoWerf bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark. Herbruikbare
goederen kunnen gratis worden aangeboden aan het kringloopcentrum waarmee de gemeente een
overeenkomst heeft afgesloten.
§ 2. Voor de inzameling op afroep moet vooraf een afspraak gemaakt worden met het
intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf met vermelding van de in te zamelen materialen.
Praktische afspraken worden gemaakt over de manier van aanbieding.
§ 3. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.23
§ 1. Het grofvuil dient aangeboden te worden goed samengebonden in hanteerbare stukken. Het
grofvuil mag niet in plastic zakken of kartonnen dozen aangeboden worden.
§ 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 30
kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter, niet groter zijn dan 1 meter op 2 meter of 1 m³
§ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor
de inzamelaars van de afvalstoffen.
Hoofdstuk IV – Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.24

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlakglas, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas, gewapend glas, serreglas,
rookglas, spiegelglas, autoruiten, ander hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen,
porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv’s, e.d.
§ 2. Hol glas betreft alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren,
confituren, sausen ....
§ 3. Vlakglas betreft vensterglas.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.25
§ 1. Hol glas/vlakglas wordt ingezameld op het containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de
glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is
uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente.
§ 2. Hol glas/vlakglas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.26
Het hol glas dient aangeboden te worden via de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de
gemeente. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de
daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en voldoende gereinigd
te zijn.
Artikel 2.6.27
§ 1. Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is verboden. Het is verboden
om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
§ 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
Hoofdstuk V – Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.28
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en
maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoonen faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen
verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag,
carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren
voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden,
behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.29
§ 1. Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en
pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Papier en karton wordt ook ingezameld op het
containerpark.
§ 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.30
§ 1. Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos of samengebonden met
natuurkoord in een handelbare stapel.
§ 2. Het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.
§ 3. Per aansluitpunt en per inzameling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden worden

Hoofdstuk VI – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.30
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna kga genoemd,
verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1 van het VLAREMA.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.31
§ 1. Kga wordt ingezameld op het containerpark.
§ 2. Kga mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval,
het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van kga.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.32
§ 1. Het kga moet, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden worden in een daartoe geschikt
recipiënt, tenzij het fysisch onmogelijk is. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te
vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de
samenstelling en de eventuele gevaren van het kga op de verpakking aan. Producten van verschillende
aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te
treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het kga te voorkomen.
§ 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer9 die voldoet aan de ADRreglementering.
Artikel 2.6.33
§ 1. Het kga dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde personeel10 in de
inrichting aansluitend bij het containerpark gedeponeerd. De aanbieder van het kga mag dit niet zelf
doen.
§ 2. De afgifte van kga aan de geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar gebeurt
in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel.
Hoofdstuk VII – Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.34
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval verstaan:
aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten,
theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, plantaardig
keukenafval en etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het
tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van
groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en schaafkrullen, ontstaan
door de normale werking van een particuliere huishouding. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt
hierna gft-afval genoemd.
§ 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder organisch-biologisch bedrijfsafval
verstaan: alle afvalstoffen, vermeld in artikel 38, § 1., ontstaan door een met de huishoudens
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§ 3. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en
dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, gekookte etenswaren, stof uit stofzuiger, as
van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, uitwerpselen e.d. worden
niet als gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval beschouwd.
9 De term injectienaalden wordt gedefinieerd zoals in artikel 5.2.2.1.11° van het VLAREMA. Deze moeten
worden aangeboden conform artikel 5.2.2.4§1 tweede lid en artikel 5.2.3.3.1° van het VLAREMA
10 Volgens Vlarem II wordt als ‘bevoegde personeel’ beschouwd : ‘exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde’.
Het bevoegde personeel zal in de praktijk veelal de parkwachter zijn

Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.35
§ 1. Het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks
huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de
data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf .
§ 2. Gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden met
het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan
deze van gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
§3. Verontreinigd gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard
bij de selectieve inzameling.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.36
§ 1. Het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te
worden in gft-container met chip aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf.
§ 2. Het totale gewicht van het gevulde aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan
- 15 kg voor een container van 40 liter
- 50 kg voor een container van 120 liter
- 80 kg voor een container van 240 liter
- 500 kg voor een container van 1100 liter
Afdeling 4 - Gebruik van de gft-container
Artikel 2.6.37
De gft-container wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze gft-container blijft eigendom van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter
beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het gft-afval en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 2.6.38
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-container uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner het intergemeentelijk
samenwerkingsverband EcoWerf hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling
of de vervanging door een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.
Artikel 2.6.39
De gft-container blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de
inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres.
Artikel 2.6.40
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben
over een gft-container kunnen bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf een gftcontainer aanvragen.
Hoofdstuk VIII – Selectieve inzameling aan huis van snoeihout
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.41
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder snoeihout verstaan: takken met een diameter
van minder dan 10 cm, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.42
§ 1. Het snoeihout wordt minstens driemaal per jaar huis-aan-huis, ingezameld langs de straten, wegen
en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het

intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Snoeihout wordt ook ingezameld op het
containerpark.
§ 2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van snoeihout.
§ 3. Verontreinigd snoeihout wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.43
§ 1. Het snoeihout dient aangeboden te worden in bundels samengebonden met natuurtouw.
§ 2. Het gewicht van de bundel mag niet groter zijn dan 25 kg.
§ 3. Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken moeten een lengte
hebben van min. 50 cm en max. 2 meter. De maximale diameter per tak is 10 cm.
Hoofdstuk IX – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons (pmd)
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.44
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen
verpakkingen (inclusief kroonkurken) en Drankkartons, ook pmd genoemd, verstaan: lege plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§ 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen
kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.45
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 2-wekelijks
huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de
data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf .
§ 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven
met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, of een andere selectieve inzameling,
andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
§ 3. Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet
aanvaard. De niet-conforme inhoud kan aangeduid worden met een sticker.
§ 4. Metalen verpakkingen die via de pmd-inzameling ingezameld worden, zijn niet toegelaten bij de
fractie metalen gemengd.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.46
§ 1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te
worden in de blauwe pmd-zak met logo van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf.
§ 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons
mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.
§ 3. Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg en dient gesloten aangeboden te
worden.
§ 4. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons,
bedraagt 8 liter.
§ 5. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt.
§ 6. Per aansluitpunt mogen per tweewekelijkse inzameling gemiddeld maximum 4 zakken
aangeboden worden.
Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur
(aeea)
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.47

§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aeea verstaan: de afvalstoffen zoals
gedefinieerd in artikel 1.2.1§2.23° van het VLAREMA.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.48
§ 1. De aeea worden ingezameld op het containerpark. Aeea kan gebracht worden naar of meegegeven
worden met de eindverkoper of door andere inzamelkanalen opgezet door een producent of
beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht, onverminderd gemeentelijke bepalingen
aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. Herbruikbaar aeea kan worden ingezameld
door een erkend kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Voor
heel klein aeea (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder buitenafmetingen van meer
dan 25 cm) kunnen, indien voldaan wordt aan de toepasselijke voorwaarden van VLAREM en
VLAREMA, specifieke inzamelacties opgezet worden, onverminderd gemeentelijke bepalingen
aangaande gebruik of inname van het openbaar domein.
§ 2. Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het containerpark gebracht worden en
onbeschadigd in het daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd worden.
§ 3. Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte batterijen ingezameld.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.49
§ 1. De aeea mag geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product.
§ 2. Alle aeea moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar oplevert voor de geregistreerde
inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.
Hoofdstuk XI – Selectieve inzameling van metalen gemengd
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.50
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane
soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van kga,
metalen verpakkingen die met de pmd-fractie ingezameld worden en afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.51
§ 1. De metalen gemengd worden ingezameld via het containerpark. De metalen gemengd worden tot
zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de
inzameling is ingericht, op de door het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf bepaalde
dagen.
§ 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van
het bedrijfsafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van metalen gemengd.
§3. Aanvullend op de bepaling in § 1 mogen gemengde metalen aangeboden worden in de vergunde
inrichtingen van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, op voorwaarde van:
― het naleven van de sorteerverplichting (artikel 4.3.1 van het VLAREMA);
― het rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.52
§ 1. De metalen gemengd moeten aangeboden worden op de afgesproken inzameldag.
§ 2. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet groter zijn dan 30 kg. De voorwerpen mogen
niet langer zijn dan 2 meter, groter zijn dan 1 meter op 2 meter of 1 m³.
§ 3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen.

Hoofdstuk XII – Selectieve inzameling van textiel
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.53
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde
kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen,
overgordijnen, tafelkleden, servetten…), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 2.6.54
§ 1. Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente.
Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark of de door de OVAM erkende
kringloopcentra.
§ 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben
van het college van burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn
gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk
voor het publiek of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.55
§ 1. Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij inzameling aan huis in een degelijke en
goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn.
Hoofdstuk XIII – Selectieve inzameling van herbruikbare goederen
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 2.6.56
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de
normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane
afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals
meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, e.d.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.57
§ 1. Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op het door de
OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze gratis
inzameling kan gebeuren op afroep. De contactgegevens van het kringloopcentrum zijn terug te vinden
via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender en via de gemeentelijke diensten. Met
herbruikbare goederen kan men ook op het containerpark terecht.
§ 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien
deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum
geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of naar het
containerpark worden gebracht (afhankelijk over welke fractie het gaat).
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.58
§ 1. Voor de inzameling maakt de aanbieder een afspraak met het kringloopcentrum over de
aanlevermodaliteiten.
§ 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.

Hoofdstuk XIV – Andere afvalstoffen
Batterijen
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.59
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder batterijen en accu’s verstaan: bron van door
rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of
meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een of meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.60
De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het containerpark en de eindverkopers
die daarvoor geschikte recipiënten plaatsen in hun verkoopruimte. Samen met de afgedankte batterijen
en accu's kunnen in deze recipiënten ook afgedankte zaklampen ingezameld worden.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.61
De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het containerpark en via andere
inzamelkanalen opgezet door een producent of beheersorganisme in uitvoering van de
aanvaardingsplicht die daarvoor geschikte recipiënten ter beschikking stellen, onverminderd
gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein.
Gasflessen (butaan- en propaangasflessen)
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.62
Een gasfles is een vat waarin een gas, in dit geval vloeibaar gemaakt propaan (lpg) of butaan onder
druk is of was opgeslagen.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.63
§ 1. De inzameling gebeurt via FEBUPRO op wiens website (www.febupro.be) de inzamelpunten
terug te vinden zijn.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.64
§ 1. De gasflessen moeten onbeschadigd en met gesloten kraan aangeboden worden.
§ 2. Het is strikt verboden zonder voorafgaandelijk akkoord van de leverancier de merknaam van
gasflessen te verwijderen, ze een andere bestemming te geven, ze onwettig op te slaan of te
exporteren.
Oude en vervallen Geneesmiddelen
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.65
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder oude en vervallen geneesmiddelen verstaan:
restanten van geneesmiddelen als vermeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen, met uitzondering van artikel 1bis van die wet, die farmaceutische specialiteiten zijn,
en die aan een particulier werden verstrekt en waarvan hij zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen.
Een specialiteit is elk vooraf bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en in een
bijzondere verpakking in de handel wordt gebracht. Lege glazen flessen van geneesmiddelen horen bij
het verpakkingsglasafval.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.66
§ 1. De inzameling gebeurt via de apotheek.

§ 2. Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes,
incontinentiemateriaal en luiers, teststrookjes en -strips, horen bij het huisvuil.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.67
§ 1. De aanbieder moet het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters verwijderen.
Vuurwerk en munitie en andere ontplofbare stoffen
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.68
Voor toepassing van deze verordening wordt onder vuurwerk en munitie verstaan : restanten van
vuurwerk en munitie als vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 september 1958
houdende algemeen reglement op de springstoffen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1
februari 2000.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.69
Deze afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met het huisafval (omwille van zware
veiligheidsrisico's die deze afvalstoffen met zich meebrengen voor de ophalers/verwerkers). Daarnaast
is het evenzeer van belang dat dergelijk afval niet wordt achtergelaten als zwerfvuil omwille van de
risico's voor o.m. spelende kinderen.
Munitie moet steeds worden ingeleverd bij de politie.
Vuurwerk: nog te bepalen door de OVAM in kader van de herziening van de kga-lijst.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.70
Gescheiden van andere afvalstoffen en bij voorkeur in de originele verpakking om de identificatie te
vereenvoudigen.
Gebruikte frituurvetten en -oliën
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 2.6.71
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gebruikte frituurvetten en -oliën verstaan: alle
voor voedingsdoeleinden gebruikte oliën van dierlijke of plantaardige oorsprong afkomstig van
huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 2.6.72
§ 1. De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën gebeurt via het containerpark.
§ 2. Aanvullend kan de burger terecht bij eindverkopers die hiervoor de nodige recipiënten ter
beschikking stellen in hun verkoopruimte.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 2.6.73
Het is verboden de gebruikte frituurvetten en –oliën te mengen met andere afvalstoffen of oliën van
minerale oorsprong.
De gebruikte frituurvetten en –oliën biedt men aan in een daartoe geschikte fles, bij voorkeur de
oorspronkelijke verpakking of een ander type plastic fles.
Op het containerpark wordt een onderscheid gemaakt tussen plantaardige (vloeibare) frituuroliën en
dierlijke (vast) frituurvetten. Deze worden apart ingezameld en moeten dus ook apart aangeboden
worden.
Hoofdstuk XV – Het containerpark
Afdeling 1 - Algemeen

Artikel 2.6.74
Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale
recyclage van deze afvalstoffen.
Artikel 2.6.75
Het containerpark is gelegen te Noodbosweg 100 te Kortenberg.
Artikel 2.6.76
§ 1. Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de
ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen
aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie in artikel 1 van deze
verordening. De gemeenten hebben de keuze om de ondernemingen al dan niet toe te laten.
§ 2. Het containerpark is geopend op de door de opdrachthoudende vereniging EcoWerf bepaalde data
en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd
aan de dienst.
§ 3. Op het containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld door het
college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging EcoWerf.
Afdeling 2 - Gebruik van het containerpark
Artikel 2.6.77
Op het containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen mogen slechts
na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van een
duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden.
1.
Papier en karton
2.
Hol glas (wit en gekleurd glas gescheiden)
3.
Steenafval
4.
Gebonden asbesthoudend afval
5.
Pmd
6.
Textiel en lederwaren
7.
Oude metalen (metalen gemengd)
8.
Groenafval: snoeihout en haagscheersel en gras en blad
9.
Sloophout
10.
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea)
11.
Klein gevaarlijk afval (kga)
12.
Grofvuil
13.
Herbruikbare goederen
14.
Banden
15.
Boomstronken
16.
Cellenbeton
17.
Plastic folie
18.
Piepschuim
19.
Kurk
20.
Keramiek
21.
Gips en kalk
22.
Harde Plastic
23.
Kaarsen
Artikel 2.6.78
Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter.
§ 1. Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten
wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een
goede verkeersregeling op het containerpark.
§ 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider.
§ 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark.11
11 Met uitzondering van kippen als demonstratie van ‘verwerkers’ van organisch-biologisch afval

Artikel 2.6.79
§ 1. De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de
bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5 km/uur. De motor
dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe
gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen.
§ 2. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze afvalstoffen
niet meer opnieuw door een bezoeker van het containerpark worden meegenomen.
§ 3. Bezoekers met gebonden asbestafval dienen deze zelf voorzichtig te deponeren in de hiervoor
voorziene asbestzakken. Stofverspreiding moet maximaal voorkomen worden. Er mag op het
containerpark geen enkele bewerking op het asbestafval worden uitgevoerd.
Artikel 2.6.80
§ 1. De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte
van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen
bevuilde terrein te reinigen.
§ 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten
te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden
gelijkgesteld met sluikstorten.
Artikel 2.6.81
Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is
verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen,
beplantingen of uitrusting.
Hoofdstuk XVI – Gebruik van een gehuurde afzetcontainer
Artikel 2.6.82
De inwoner die naast de reguliere inzameling zich wil ontdoen van afvalstoffen via een afzetcontainer,
dient hiervoor steeds toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Het is de
inwoner zelf die deze toelating moet aanvragen. Deze aanvraag kan niet overgedragen worden aan de
containerfirma die de container plaatst. De toelating kan gepaard gaan met een tijdelijk parkeerverbod.
Artikel 2.6.83
Indien de afzetcontainer op de openbare weg geplaatst wordt, moet de betrokken container voorzien
zijn van rode en witte strepen aan de voor- en achterkant en dit over minstens 1 vierkante meter per
kant. Een verkeersbord met symbool D1 moet voorzien worden boven de container en een oranjegeel
knipperlicht dient aangebracht te worden boven dit verkeersbord.
Artikel 2.6.84
De toelating moet toegekend zijn, alvorens de afzetcontainer door de containerfirma mag geleverd
worden. De termijnen (begin- en einddatum) van deze toelating moeten gerespecteerd worden. Indien
de container niet is verwijderd tegen de dag zoals bepaald in de toelatingsbeslissing dan zal de
gemeente de inwoner die de aanvraag heeft ingediend hiervoor aansprakelijk stellen.
Hoofdstuk XVII – Strafbepalingen
Artikel 2.6.85
§ 1. De inbreuken op deze verordening worden gestraft met een gemeentelijke administratieve
geldboete zoals bedoeld in artikel 119bis van de Gemeentewet, voor zover wetten, besluiten, decreten,
algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen voorzien.
Bij het bepalen van de hoogte van de boete wordt rekening gehouden met de ernst van de inbreuk en
met eventuele herhaling.
§ 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze
verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de in artikel
5§1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder
bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de
ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de
door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en
op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
§ 3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het
perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening de onmiddellijke

verwijdering van de in artikel 5§1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend
schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te
rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de
afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te
laten opruimen.
§ 4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 7§3 bedoelde eigenaar de kosten
van de verwijdering van de in artikel 5, § 1. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder.
§ 5. Ongeacht artikel 7§2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder,
de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden
achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke
bepalingen.
§ 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 7§2, §3 en §5, kan de
burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde
de identiteit van de overtreder te achterhalen.
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3.

Interleuven: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Buitengewone Algemene
Vergadering van 26 maart 2014

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 de Vlaamse Raad 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, zoals gewijzigd op
18 januari 2013;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 2 december 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
Interleuven van 26 maart 2014 met bijhorende agenda;
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging
In zitting van de Raad van Bestuur van 27 november 2013 werd het voorstel tot wijziging aan de
statuten van Interleuven goedgekeurd. Deze statutenwijziging is onder meer noodzakelijk om conform
te zijn met de nieuwe bepalingen van het gewijzigde decreet. Een ontwerp van statutenwijziging is
bijgevoegd.
De statutenwijziging dient (cfr. Art. 39 van de statuten) te gebeuren bij authentieke akte en hiervoor
zal notaris I. Mostaert aanwezig zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering;
Overwegende dat voor deze Buitengewone Algemene Vergadering een vertegenwoordiger dient
aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger en het resultaat van de geheime
stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 9 stemmen
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- 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, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als vertegenwoordiger op de Buitengewone Algemene Vergadering van Interleuven van 26
maart 2014.
Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 26 maart 2014 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld: Goedkeuring van alle
agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging
Artikel 3: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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4.

Interleuven: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
26 maart 2014

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 de Vlaamse Raad 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, zoals gewijzigd op
18 januari 2013;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 2 december 2013 voor de Algemene Vergadering van Interleuven van
26 maart 2014 met bijhorende agenda;
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 26 juni 2013
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten
4. Aansluiting OCMW Leuven en IGO
5. Diversen;
Overwegende dat voor deze Algemene Vergadering een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het
mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger en het resultaat van de geheime
stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen : 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- 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, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van Interleuven van 26 maart 2014.

Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
26 maart 2014 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld: Goedkeuring van alle agendapunten van de
Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 26 juni 2013
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten
4. Aansluiting OCMW Leuven en IGO
5. Diversen;
Artikel 3: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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5.

Vernieuwen en uitbreiden van het camerabewakingssysteem van de sportsite Colomba.
Goedkeuring bestek en lastvoorwaarden

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 Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s (BS 31 mei 2007);
Gelet op de Wet van 12 november 2009 houdende wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (BS 18 december 2009);
Gelet op de Wet van 3 augustus 2012 houdende wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 13 mei 2011 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief
van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (BS 20
mei 2011);
Gelet op het Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (BS 21 februari 2008);
Gelet op het Koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit
van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt (BS 25 september 2009);
Gelet op het Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s. (BS 15 juli 2008);
Gelet op het Koninklijk besluit van 27 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijkbesluit van 2 juli
2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (BS 10
september 2010);
Overwegende dat er bij de gemeente- en politiediensten regelmatig klachten van allerhande vormen
van overlast binnenkomen;
Overwegend dat de gemeente zware investeringen heeft uitgevoerd op de sportsite Colomba om de
site uit te bouwen en te vernieuwen en haar investeringen bevestigd wil zien;
Overwegende dat cameratoezicht een nuttig hulpmiddel is voor de objectieve waarneming van
overlastproblemen en de preventieve aanpak ervan;
Gelet op het het positief advies van de korpschef van de lokale polite zone HERKO;

Gelet op het feit dat het actuele analoge systeem niet meer voldoet aan de huidige
gebruikstoepassingen en normen en gezien de nieuwe ontwikkelingen binnen dit domein;
Gelet op het investeringbudget 2014 voor “Camerabewaking” op de beleidscode 0711
Openluchtrecreatie;
Gelet op het bestek OW2014-478 “Vernieuwen en uitbreiden van het camerabewakingssysteem van de
sportsite Colomba”, opgesteld door de dienst Openbare Werken, voor het leveren, plaatsen en
indienststellen van een nieuw camerabewakingssysteem voor de totale sportsite Colomba;
Gelet op het feit dat deze uitgave geraamd wordt op 61.983.47 € exclusief BTW of 75.000 € inclusief
BTW;
Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 0711 Openluchtrecreatie – 22103500
onder actie 1419/001/009/004/005;
Gelet op het visum nr. 2014/3 d.d. 20.01.2014 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, Katrijn Willems,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus
van Greuningen
- onthouden zich : Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Goedkeuring wordt gehecht aan de opgestelde opdrachtdocumenten OW2014-478 “Vernieuwen en
uitbreiden van het camerabewakingssysteem van de sportsite Colomba”.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de opdrachtdocumenten.
De kostenraming bedraagt 61.983.47 € exclusief BTW of 75.000 € inclusief BTW;
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere afwerking van dit dossier.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op beleidscode 0711 Openluchtrecreatie –
22103500 onder actie 1419/001/009/004/005 van het investeringsbudget 2014;
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6.

Voorlopige vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan in het kader van de toekomstige
verplaatsing en verlenging van buurtweg nr. 17 te Everberg en Meerbeek

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42 § 1;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, inzonderheid
art. 6 en de artikelen 9 t.e.m.17;
Gelet op de wet van 10 april 1841, met uitzondering van art. 28 bis;
Overwegende dat buurtweg 17 gelegen tussen de Wijnegemhofstraat en de Dalemstraat te Everberg
momenteel ontoegankelijk is;
Overwegende dat deze buurtweg gelegen is tussen verschillende percelen van Prins Jean Etienne De
Merode;
Overwegende dat het toegankelijk maken van de buurtweg nr. 17 op de huidige locatie voor een
conflict zorgt met het beheersplan dat voor dit gebied werd opgesteld;
Overwegende dat Prins Jean Etienne De Merode daarom een aanvraag indiende om de buurtweg te
verleggen;
Overwegende dat, wanneer de buurtweg verlegd zou worden naar het verlengde van buurtweg nr. 58
er zich een opportuniteit voordoet voor het verbinden van deze buurtweg met voetweg nr. 32 en
buurtweg nr. 12 (het verlengde van de Broekstraat) in Meerbeek;
Overwegende dat bovendien de verbinding tussen de Wijnegemhofstraat en de Dalemstraat behouden
blijft;

Overwegende dat de percelen waarop de nieuwe buurtweg nr. 17 zou komen te liggen allemaal in
eigendom zijn van Prins Jean Etienne De Merode;
Overwegende dat de Prins akkoord gaat met het verlengen van de buurtweg nr. 17;
Overwegende dat vooraleer de buurtweg verlegd kan worden er eerst een rooilijnplan dient opgemaakt
te worden door de gemeente;
Gelet op het rooilijn– en onteigeningsplan betreffende de verplaatsing en verlenging van buurtweg nr.
17 te Everberg en Meerbeek, opgesteld door landmeetkantoor Willems;
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, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met algemene stemmen
Het rooilijnplan en de grondinnemingen (ruil) voor buurtweg nr. 17 worden voorlopig aanvaard.
Het plan zal door het college van burgemeester en schepenen minimaal 30 dagen aan een openbaar
onderzoek onderworpen worden.
Er zal een schattingsverslag opgesteld worden voor de gedeelten van de percelen die geruild dienen te
worden;
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7.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van:
a) een brief d.d. 14.01.2014 van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende klacht
tegen goedkeuringsbesluit van 2 december 2013 van de notulen van de gemeenteraadszitting van 4
november 2013.
505.5

Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 7/1 tot en met 7/2 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie.
punten 7/3 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 7/4 tot en met 7/8 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

Met algemene stemmen wordt beslist om de punten 7/1 en 7/3 samen te behandelen.

7/1.

RUP Vierhuizen

Op woensdag 15 januari werd er een infovergadering georganiseerd met betrekking tot een, door de
gemeente gewenst, ingrijpend woonproject genaamd Vierhuizen. Op donderdag 16 januari was er een
raadscommissie over dit zelfde project. Het verbaast de vraagsteller ten zeerste dat ten tijde van deze
twee bijeenkomsten het advies van de Gecoro d.d. 09.12.2013 nog niet publiek was gemaakt.

Het feit dat deze, belangrijke, vergaderingen zo kort op voorhand werden aangekondigd lijkt ook erg
vreemd. Dit zeker in het licht dat op verschillende vragen geen afdoende antwoord kon worden
gegeven daar de resultaten van verschillende studies nog niet bekend zijn.
Daarom wil men vernemen waarom het advies van de Gecoro niet eerder publiek gemaakt werd en
waarom de schepen van Ruimtelijke Ordening zo weinig belang hecht aan dit advies, of de GAMV
werd geraadpleegd over dit project, wat de mening is van deze gemeentelijke adviesraad en waarom
alleen een beperkt deel van de bevolking op de hoogte werd gesteld van de infovergadering terwijl de
impact voor grote delen van Kortenberg, op het gebied van mobiliteit en wateroverlast, voelbaar zullen
zijn.
Tenslotte wordt eveneens gevraagd of de schepen alsnog zou kunnen toelichten waarom de
vernietiging van het pandendecreet geen invloed heeft op dit project en waarom opeens deze haast,
terwijl op de herhaaldelijke vragen van de bewoners om informatie, het laatste verzoek was een e-mail
op 29 juli 2013, vage antwoorden werden gegeven of zelfs helemaal niet werd gereageerd.
7/3.

RUP Vierhuizen

Gelet op de onduidelijkheden die na de bewonersvergadering en de gemeenteraadscommissie aan de
oppervlakte kwamen en gelet op het feit dat de vraagstellende fractie wil vermijden dat het ontwerpruimtelijk uitvoeringsplan op de gemeenteraad van maart, zonder uitsluitsel over deze
onduidelijkheden, wordt goedgekeurd, vraagt deze fractie bijkomende verduidelijking over een aantal
aspecten van het RUP Vierhuizen.
Zo wil zij weten of er een nieuw advies werd gevraagd aan de Gecoro, of deze een ander
advies heeft geformuleerd, of Aquafin een technisch dossier heeft opgesteld betreffende de
waterhuishouding, niet alleen m.b.t. de site Vierhuizen maar ook m.b.t. de lagergelegen gebieden (o.a.
Oudstrijderslaan en Brouwerijstraat) en waarom men ervoor kiest om “eerst te bouwen” en “pas
nadien te zorgen voor de waterbuffering” ondanks de reeds bestaande en gekende problemen
hieromtrent.
Op 20ha wil men 293 wooneenheden creëren. Hierdoor is de “groene schicht” (verbindingsgordel
tussen de 2 bestaande groenkernen) veel te klein.
Daarom wordt er gevraagd waarom dit maximum aan wooneenheden wordt gehanteerd en waarom zo
de kans wordt verkeken om meer groen te creëren, of er een recente woonbehoeftestudie voorhanden
is en zo ja, wat het resultaat hiervan is, of er een onteigeningsplan is gekoppeld aan dit RUP en zo ja,
wat de timing is en of dit bestuur heeft nagedacht over de impact van de 293 extra gezinnen (bv.
plaats in de scholen en plaats in de kinderopvang).
Tenslotte verwijst de vraagsteller naar het Grondwettelijk Hof dat in twee arresten van 7 november
2013 een aantal bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid
heeft vernietigd.
In een eerste arrest (arrest nr. 144/2013) vernietigde het Hof de regeling inzake “Wonen in eigen
streek” (boek 5 DGPB). In een tweede arrest (arrest nr. 145/2013) vernietigde het Hof de regeling
inzake de sociale lasten (artikel 4.1.16 t.e.m. artikel 4.1.26 DGPB). Bij beschikking van 18 december
2013 heeft het Hof de vernietiging uitgebreid tot een aantal andere bepalingen die onlosmakelijk
verbonden zijn met de sociale lastenregeling. Meer in het bijzonder worden de bepalingen vernietigd
inzake de gewestelijke en gemeentelijke normen sociaal woonaanbod (artikel 4.1.8 t.e.m. artikel 4.1.11
DGPB), de normen sociaal woonaanbod in plangebied (art. 4.1.12 en 4.1.13 DGPB) en de gebiedspecifieke typebepaling voor RUP’s waarin werd voorzien in een sociaal woonaanbod (artikel 7.2.34,
§1, DGPB). Men wil weten of het gemeentebestuur hiervan op de hoogte is en hoe zij de mogelijke
consequenties hiervan zal aanpakken.
Eveneens wordt gevraagd of de mobiliteitsstudie werd besproken en goedgekeurd op de GAMV.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat op 14 oktober 2010, het dossier een eerste keer
werd besproken op de Gecoro, hier werd dieper op ingegaan op 18 november 2010. Op 9 december
2013 werd het RUP toegelicht aan de leden van de Gecoro en op 13 december 2013 volgde er een
plenaire vergadering waarin de adviezen werden behandeld. Mits rekening wordt gehouden met de
geformuleerde opmerkingen waren deze allemaal positief, met uitzondering van dat van de Gecoro.
Op 17 december 2013 volgde er een infovergadering waarop de leden van de Gecoro waren

uitgenodigd. Dit vond men eveneens terug via de webstek en in de pers én er werden meer dan 300
uitnodigingen deur aan deur bezorgd.
Het is niet correct het doembeeld op te roepen van 293 woningen die plots uit de grond zouden
rijzen. Die 293 wooneenheden zijn een theoretische berekening van het maximum aantal
wooneenheden, op basis van de formule 15 wooneenheden per hectare. In de eerste fase is het de
bedoeling om 72 woningen te creëren. Verdere ontsluiting van het woonuitbreidingsgebied zal nadien
slechts mogelijk zijn op basis van nieuwe woonbehoeftenstudies, die telkens de nood aan betaalbaar
wonen in de gemeente aantonen.
De huidige woonbehoeftestudie is een actualisatie van de studie van 12 januari 2009, welke
ook reeds aangepast werd in 2010. Het gaat dus om een bestaande studie.
Het grond- en pandendecreet is niet van belang voor Vlabinvest maar enkel voor private
ontwikkelaars en alle kavels van Vlabinvest komen in aanmerking voor het bindend sociaal objectief
waarbij Kortenberg tegen 2020 141 huurwoningen en 65 koopwoningen dient te realiseren.
De schepen voegt hier aan toe dat we niet te snel gaan maar integendeel, te traag, en dat de “groene
schicht” zal versterkt worden door de Hoogveldstraat mee in te bufferen waardoor extra
buffercapaciteit mogelijk wordt en het bestaande bekken zal vergroot worden. In afwachting van deze
uitbreiding zal naar een tussentijdse oplossing worden gezocht. Trouwens, de nieuwe bebouwingen
zullen geen extra buffercapaciteit vergen.
In fase 1 (72 woningen) hoeven geen onteigeningen te gebeuren, de gemeente wenst ook geen tuinen
te onteigenen in fase 3, maar eventueel wel voor de uitbreiding van het bufferbekken naast het
bestaande bufferbekken.
Voor wat de GAMV betreft antwoordt de burgemeester dat deze nog niet werd geraadpleegd omdat
beloofd werd om eerst de bewoners te informeren.
Momenteel bevinden we ons in de informatiefase, daarna volgt de mogelijkheid om bezwaren in te
dienen, die zullen gevolgd of weerlegd worden, en pas daarna zullen beslissingen worden genomen.
Elke stap zal correct volgens de procedures verlopen, alle informatie wordt op de webstek geplaatst en
de kritiek van de Gecoro dient pas weerlegd te worden na het openbaar onderzoek.
Tenslotte merkt de burgemeester op dat Kortenberg nog steeds “de band met de gemeente” kan
afdwingen gezien het toewijzingsreglement van de gemeente nooit werd vernietigd. Het bestuur zal
alles doen om betaalbaar wonen binnen de gemeente Kortenberg mogelijk te maken.

7/2.

Nieuw subsidiereglement fietssnelwegen

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft een nieuw subsidiereglement voor fietssnelwegen
goedgekeurd. Deze subsidies dekken 100 % van de aanleg en 40% tot 100% van de ontwerp- en
studiekosten.
Er wordt gevraagd of het bestuur plannen heeft om een beroep te doen op deze subsidieregeling om
daarmee het fietsgebruik in de gemeente te stimuleren.
De burgemeester antwoordt dat de provincieraad van Vlaams-Brabant inderdaad op 21 januari 2014
een subsidiereglement heeft goedgekeurd, waarbij sommige zogenaamde “fietssnelwegen” voor 100%
betoelaagd worden, inclusief de studie- en ontwerpkosten. De zogenaamde HST-fietsroute, die door de
gemeente loopt en die nu reeds door heel wat fietsers gebruikt wordt, komt hiervoor in aanmerking.
De vraag of het gemeentebestuur plannen heeft om op deze subsidieregeling een beroep te doen en op
die manier het fietsverkeer aan te moedigen, komt als een verrassing want zelfs voor iemand die
vluchtig en met een neutrale visie het beleidsprogramma en de meerjarenplanning heeft bekeken moet
het toch duidelijk zijn dat deze bestuursmeerderheid hiervan een belangrijke prioriteit maakt.
In het beleidsprogramma kan men op pagina 16 de volgende passage terugvinden: “Het
gemeentebestuur wenst dat de HST-fietsroute langs de spoorweg verder wordt geoptimaliseerd en
vraagt dat de hogere overheid de nodige initiatieven neemt om de doorgang aan het station van ErpsKwerps en aan de Zavelstraat veiliger en comfortabeler te maken.”
In het budget en het meerjarenprogramma, dat amper twee maanden geleden werd besproken en
goedgekeurd, kan men op pagina 18 lezen dat er voor de jaren 2014, 2015 en 2016 respectievelijk €
75.000, € 265.000 en € 1.347.500 werden gereserveerd voor het optimaliseren van de HST-fietsroute.

Tijdens de budgetbespreking is toen al toegelicht dat het subsidiereglement in de maak was en dat het
leeuwendeel van dat bedrag dus zou kunnen gerecupereerd worden.
De gemeente speelt dus optimaal in op het mooie aanbod van de provincie en heeft daartoe, al voor het
reglement was goedgekeurd, de nodige voorbereidende stappen gezet:
- vanaf de zomervakantie 2013 heeft de gemeentelijke administratie contact opgenomen met de
provinciale dienst voor Mobiliteit om te weten te komen wat het precieze aanbod was en welke
randvoorwaarden ermee verbonden zouden zijn;
- in september 2013 bezorgde de provincie aan de dienst Openbare Werken een voorbeeldbestek van
een ander fietsproject dat als basis kon dienen voor het aanstellen van een ontwerper;
- op 4 november 2013 pleegde de dienst Openbare Werken al overleg met de provincie en de NMBS,
omdat de doorgetrokken fietsroute in Erps-Kwerps door de huidige parking zal lopen;
- op 22 november 2013 werd een eerste versie van het bestek voor de aanstelling van een ontwerper
aan de provincie bezorgd voor advies;
- op 21 januari 2014 keurde de provincieraad het nieuwe subsidiereglement goed;
- vorige week werd een aangepaste versie van het bestek doorgestuurd naar de provincie voor advies;
- op 17 februari a.s. wordt een infomoment georganiseerd door provincie;
- op 10 maart a.s. zal het bestek worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Deze aanpak bewijst dat het college actief werk maakt van de uitvoering van het beleidsprogramma en
dat inzake mobiliteit flink ingezet wordt op de verbetering van de fietsinfrastructuur.

Raadslid Willy Trappeniers verlaat de zitting.
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Toegankelijkheid van de kiesbureaus voor mensen met een beperking en ouderen

De minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen, Joëlle Milquet, en de staatssecretaris voor
Personen met een handicap, Philippe Courard, hebben in het vooruitzicht van de verkiezingen van
25 mei 2014, een omzendbrief gestuurd aan de gemeenten om hen te vragen om de toegankelijkheid
van de stembureaus, stemhokjes en de directe omgeving (wegen) te verhogen. Ook de vraagsteller
vindt het belangrijk dat alle inwoners actief en in volle autonomie hun democratisch recht kunnen
uitoefenen.
Daarom wil men weten in welke mate er in Kortenberg wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van de
stembureaus en of er in elk stembureau een aangepast stemhokje is (voldoende breed, met een niet te
hoog tafelblad, een touwtje of kettinkje van het stempotlood dat lang genoeg is, voldoende
verlichting).
Oudere inwoners, die in woonzorgcentra verblijven, zijn afhankelijk van derden om zich te laten
vervoeren, of zich te laten vertegenwoordigen via een volmacht. Of ze verzaken aan hun democratisch
recht via een ziektebriefje. In sommige gemeenten heeft men goede ervaringen met het inrichten van
stembureaus in woonzorgcentra, serviceflats of lokale dienstencentra. Dit maakt de participatie aan het
democratisch besluitvormingsproces van de bewoners groter. De omwonenden uit de deelgemeente
leren zo het woonzorgcentrum/dienstencentrum beter kennen.
In Kortenberg zou een eerste stap kunnen zijn dat er stembureaus voorzien worden in het gebouw van
de serviceflats, gezien het OCMW hier eigenaar is. In een volgende stap kan men onderhandelen met
de directie van het woonzorgcentrum In Erps-Kwerps. Deze laatste stap is voor de verkiezingen van
mei waarschijnlijk niet meer haalbaar maar er wordt gevraagd of het college van burgemeester en
schepenen bereid is om het organiseren van stembureaus in de serviceflats/woonzorgcentra te
onderzoeken.
De burgemeester antwoordt dat federaal minister Milquet en federaal staatssecretaris Courard de
gemeenten inderdaad een omzendbrief hebben bezorgd om hen te vragen de toegankelijkheid van
stembureaus, stemhokjes en de directe omgeving te garanderen.
Kortenberg beantwoordt in alle opzichten aan het ministerieel besluit dat de voorwaarden van deze
toegankelijkheid bepaalt. Zo moet er per 5 stembureaus ten minste één speciaal stemhokje voorzien
worden dat speciaal is ingericht voor kiezers met een handicap (in het bijzonder rolstoelgebruikers).

In Kortenberg is er per stemlocatie één speciaal stemhokje voorzien dat speciaal is ingericht voor
kiezers met een handicap (in het bijzonder rolstoelgebruikers). Dat is dus meer dan wat wettelijk
gevraagd wordt, want voor Kortenberg zijn er 15 stembureaus, maar het bestuur vindt het noodzakelijk
om op elke kieslocatie de nodige faciliteiten voor andersvaliden te voorzien. Bovendien zijn alle
andere stemhokjes ook wel te gebruiken door rolstoelgebruikers, maar bij die 4 specifieke hokjes
wordt wat meer ruimte rond het stemhokje gelaten.
Op elke stemlocatie kunnen mensen met een handicap dus vlot hun stem uitbrengen. Zo is het
tafelblad op de goede hoogte geplaatst om gemakkelijk te stemmen als men in een rolstoel zit.
Langere touwtjes of kettingen werden niet voorzien, omdat dat lichtjes belachelijk zou zijn: sinds 1995
wordt er immers gewerkt met stemcomputers en daar komen geen potloden meer aan te pas.
Bij de keuze van de stemlocaties werd jaren geleden ook al terdege met de toegankelijkheid van de
stembureaus rekening gehouden. Vandaar dat gekozen werd voor de huidige locaties i.p.v. scholen
(sporthal, Colomba, feestzaal, Atrium). Op al die parkings zijn parkings voor andersvaliden voorzien.
Dus ook op dat vlak wordt voldaan aan wat wettelijk wordt gevraagd.
Gesteld dat er in de woonzorgcentra en/of de serviceflats voldoende ruimte zou zijn om een
stembureau in te richten, dan moet er toch nog rekening worden gehouden met enkele belangrijke
factoren. De ruimte waar de computers moeten worden opgesteld en getest, moet afgesloten worden
van de donderdag voor de verkiezingen tot en met de verkiezingsdag. Er moet permanent bewaking
worden georganiseerd om te garanderen dat de apparatuur onaangeroerd blijft tot op de
verkiezingsdag.
De burgemeester vraagt of de vraagsteller op de hoogte is van het feit dat de FOD Binnenlandse Zaken
enkel materiaal levert in functie van het aantal kiezers en dat op basis daarvan het aantal stembureaus
wordt bepaald, evenals het aantal stemcomputers/voorzittercomputers/stembussen.
Men dient er rekening mee te houden dat in de serviceflats op dit moment 27 personen wonen (op
13.800 kiezers is dat ongeveer 0,2 %), dat in het woonzorgcentrum momenteel 112 personen
ingeschreven staan (op 13.800 kiezers is dat ongeveer 0,8%). Bovendien is er ook nog St-. Jozef waar
heel wat mensen ingeschreven zijn en zijn er een aantal wijken in elke deelgemeente waar oudere
mensen wonen en die niet onmiddellijk in de buurt van de kieslocaties liggen.
Het lijkt dus een verantwoorde keuze te zijn om de kieslocaties daar te houden waar ze nu zijn en het
bestuur beschikt niet over de middelen noch de praktische mogelijkheden om er nog meer in te
richten. Bovendien liggen die stemlocaties dicht bij bushaltes van de Lijn en zijn ze dus vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer.
Het is nu al moeilijk om alle stembureaus te “bemannen”, gelet op het feit dat er voor elk stembureau
8 mensen nodig zijn (voorzitter, secretaris, adjunct-secretaris en vijf bijzitters), zodat er voor de hele
gemeente Kortenberg nu al 120 mensen (15x8) nodig zijn. Voor iedere stemlocatie is daarenboven nog
een “verantwoordelijke” nodig (voor Erps-Kwerps en Kortenberg zelfs twee) die zaterdag de
stemlocatie klaarmaken en er op zondag al vanaf 06.30u aanwezig moeten zijn tot op het moment dat
alle stembureaus gesloten zijn.
Kortenberg voldoet aan de vier B’s die in de praktische aanbevelingen opgesomd worden:
Bereikbaarheid: de stemlocaties zijn perfect bereikbaar voor andersvaliden
Betreedbaarheid: in de stemlocaties is het stemhokje voor andersvaliden duidelijk aangegeven en ook
gemakkelijk te bereiken
Beweeglijkheid: in het stembureau is er voldoende bewegingsruimte om alle acties te kunnen
uitvoeren die nodig zijn om geldig te stemmen
Bruikbaarheid: elk stemhokje is perfect bruikbaar door mensen met een handicap; zo is er in elk
stembureau is een vergrootglas ter beschikking
De burgemeester concludeert dat er geen plannen zijn om de huidige stemlocaties uit te breiden.

7/5.

Tatertaal in de Kortenbergse bibliotheek

Tatertaal startte in 2011 als pilootproject in 9 openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant, waaronder de
bib van Kortenberg. In Zoeklicht en via de webstek kon het verloop van de actie opgevolgd worden.
Er wordt gevraagd of de actie tatertaal een succes was en of er een vervolg aan wordt gebreid,
hoeveel voorleesrugzakjes in de zomer werden uitgeleend, hoeveel ouders er aanwezig waren op de

infoavond van 13 juni 2013: “Tatertaal voor ouders”, of er verder wordt samengewerkt met de
provincie en of de gemeente zelf voorleesrugzakjes zal aanmaken.
De schepen van Bibliotheken antwoordt dat tatertaal een methode is om taal bij baby’s en peuters te
stimuleren in kinderdagverblijven en bij onthaalouders door het geven van taalprikkels aan kinderen
met behulp van speciaal ontwikkeld educatief en taalstimulerend spelmateriaal: een stoffen
“Tatertaalhuis” en bijhorend pakket kinderboekjes.
Tatertaal startte inderdaad in 2011 als pilootproject o.a. in de bibliotheek van Kortenberg. Er is toen
een vormingssessie doorgegaan in september voor professionelen vooral vanuit een andere regio
aangebracht door de provincie Vlaams-Brabant. Dat kwam omdat de provincie zelf de promotie van
dit project had verzorgd. Een tweede reeks vormingssessies ging door in het voorjaar 2012. Toen
waren de aanwezige professionelen uit Kortenberg, waaronder de kribbes die nu ook
boekenpakketten krijgen en die ook weten dat ze de pakketten opnieuw kunnen ontlenen.
“Tatertaal voor professionelen” bestond uit 6 pakketten die in totaal 10 keer zijn ontleend. De grotere
kribbes waren enthousiast, kleinere kribbes en onthaalouders minder. De boekenpakketten waren oké,
op het huisje was er wat commentaar, te groot, bestaat uit stof, …
Op 13 juni 2013 is er een infoavond over “Tatertaal voor ouders” doorgegaan. Er was toen niet zo’n
grote opkomst nl. een 13-tal aanwezigen. Er werden 10 rugzakjes vanuit de provincie ter
beschikking gesteld, waarvan er 9 werden uitgeleend op de infoavond. Bij het terugbrengen
werd gevraagd wat de ouders er van vonden. Zij vonden de inhoud iets te moeilijk voor de
beoogde leeftijd, meer voor peuters dan voor baby’s.
Het bestuur heeft besloten om niet onmiddellijk de rugzakjes aan te schaffen omdat de meeste van de
materialen reeds in de collectie zitten en ze eerst de interesse wou afwachten.
De verdere samenwerking met de provincie bestaat erin dat de voorleesrugzakjes via de
wisselcollectie worden uitgeleend voor bepaalde activiteiten in de bib zoals de voorleesweek, ...
Kortenberg gaat zelf geen voorleesrugzakjes maken omdat er dan boekjes dubbel moeten aangekocht
worden want die boekjes zitten sowieso al in de gewone collectie. Bovendien wordt ondervonden dat
ouders nog altijd graag zelf boekjes uitkiezen voor hun baby’s en peuters in plaats van een
voorgekauwd pakket te ontvangen waar altijd wel boekjes tussen zitten die ze minder leuk vinden.
De “Tatertaal voor professionelen” zal nu gepromoot worden voor de instapklasjes van de scholen.
De bibliotheek werkt heel nauw samen met geïnteresseerde kinderopvanginitiatieven die ze
bevoorraadt met boekenboxen op thema (om de ca. 8 weken). Onthaalouders kunnen meer dan het
normaal aantal boeken uitlenen voor gebruik bij hun onthaalkindjes. Hier blijkt de interesse
niet zo groot.

Raadslid Willy Trappeniers voegt zich terug ter zitting.
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Inrichting van sneeuwstraten

Er wordt voorgesteld om sneeuwstraten in te richten tijdens de kerst- en krokusvakantie in Kortenberg.
Het principe van een sneeuwstraat fundeert zich op dat van een speelstraat, reeds bestaande in de
gemeente. Een sneeuwstraat valt dus onder dezelfde reglementering als een speelstraat maar met één
grote toevoeging: een sneeuwstraat blijft strooivrij wanneer de straat besneeuwd is! Dit voorstel werd
geïnspireerd door acties in andere gemeenten zoals Assenede, Geraardsbergen en Haaltert. Voor deze
winterperiode is het weliswaar te laat, tenzij de klimaatopwarming ons sneeuw zou bezorgen in de
paasvakantie, maar voor de komende jaren kan dit alvast een mogelijkheid zijn.
Dit punt komt er deels als reactie op de discussie van vorig jaar over sneeuwballen gooien op de
openbare weg. In principe vindt de vraagstellende fractie dat men overal moet kunnen spelen, maar
aangezien het in Kortenberg niet toegestaan is om op de openbare weg te spelen met sneeuw (het
is verboden glijbanen op de openbare weg te maken of er met sneeuwballen te gooien) wordt dit als
een mooie compromis gezien. Vooral aangezien het bestuur voorstander is van een systematische en
grondige aanpak.
Immers niet alle kinderen hebben thuis een tuin of in de buurt een speelpleintje om een grote

sneeuwman te maken of te sleeën.
Zoals reeds gezegd fundeert het principe van een sneeuwstraat zich op dat van een speelstraat. Het
bestaande reglement en aanvraagformulier voor speelstraten kan dus zeer gemakkelijk overgenomen
worden mits minieme aanpassingen. De wegen die aan de voorwaarden voor een speelstraat voldoen
zijn straten die volgens het BPOST-principe toch pas na enkele dagen of helemaal niet gestrooid
zouden worden (doodlopende straten).
Voorwaarden voor speelstraat zijn:
- straat gelegen in een woonzone;
- straat waar snelheid beperkt is tot 50 km/u;
- geen openbaar vervoer;
- geen doorgaand verkeer;
- 2/3e van inwoners akkoord na inwonersenquête;
- 3 meters/peters per straat: verantwoordelijkheid.
Daarnaast worden nog enkele vragen gesteld over de gewone speelstraten. In de verslagen van het
schepencollege van het voorbije jaar werd niets teruggevonden over goedkeuringen van aanvragen
voor speelstraten. Daarom wil de vraagsteller weten hoe het zit met het aantal aanvragen en
goedkeuringen de laatste jaren, welke straten en wanneer, hoeveel dagen per straat, of er wordt
opgeroepen op de webstek/Zoeklicht/in de bibliotheek/… voor speelstraten en wat het maximum
aantal speelstraten is dat op eenzelfde ogenblik kan georganiseerd worden.
Tenslotte wordt er ook gevraagd of er al meer zicht is wanneer de beloofde herziening/evaluatie
van het politiereglement aan bod zou komen op de gemeenteraad of op een gemeenteraadscommissie.
De schepen van Jeugd antwoordt dat de info en het reglement over de speelstraten op de webstek staan
onder “jeugd” en ook onder “reglementen en aanvragen”. De kernvoorwaarden voor een speelstraat
zoals aangehaald in de vraagstelling zijn inderdaad correct.
Indien het de vraag is om een “sneeuwspeelstraat” te definiëren als een speelstraat die niet sneeuwvrij
is te maken, dient er natuurlijk vooreerst een aanvraag voor een speelstraat te worden gericht aan het
college. Deze aanvraag moet o.a. aangevuld zijn met een schriftelijke akkoordverklaring van 2/3e van
de bewoners die wonen in het gedeelte dat als speelstraat kan worden ingericht en een verklaring van
minstens drie personen (maximaal 5) die de taak van peter/meter op zich nemen. Het gemeentebestuur
engageert zich om binnen de 60 dagen de aanvraag tot speelstraat te beantwoorden.
Gezien de onvoorspelbaarheid van de sneeuwval in Kortenberg, lijkt dit inzake timing niet zo evident.
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek
geplaatst is met het verkeersbord C 3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding
“speelstraat”.
Er zal dus rekening moeten gehouden worden met de bereikbaarheid voor fietsers en voertuigen van
de lokale inwoners, evenals de begaanbaarheid van de weg/ voetpad voor de inwoners, inclusief die
oudere mensen die misschien minder vlot te been zijn.
Nog wat informatie over het gebruik/ de aanvraag van speelstraten in Kortenberg. Er is geen
maximum aantal speelstraten op eenzelfde ogenblik gedefinieerd in het reglement. De straat moet
gewoon voldoen aan alle voorwaarden vermeld in het reglement. De jeugdconsulent overlegt hierover
met de mobiliteitsambtenaar en de politie. De meeste weigeringen zijn omwille van een bus die
passeert of een handelszaak die minder toegankelijk is op dat moment.
In 2013 werden er geen aanvragen gedaan. In 2011 en 2012 is er één officiële aanvraag geweest en
de speelstraat is toen doorgegaan in de Windmolenstraat, dit gedurende 10 dagen (dat is de
maximumtijd). Er werd geen extra oproep gelanceerd via Zoeklicht de laatste jaren maar dit is een
waardevolle suggestie voor de zomerperiode, niet voor de winter.
De schepen van Onderhoud van Gebouwen, Wegen en Waterlopen voegt hier nog aan toe dat het
klachten regent wanneer er in straten niet wordt gestrooid.
Met betrekking tot de vraag over het politiereglement vermeldt de burgemeester dat nog niet
alle uitvoeringsbesluiten inzake de gemeentelijke administratieve sancties zijn verschenen en dat het
college nog onderzoekt wat precies in het GAS-reglement mee moet worden opgenomen. Eveneens
wordt er momenteel onderzocht hoe de politiereglementen van Herent en Kortenberg op elkaar kunnen
afgestemd worden opdat er voor beide gemeenten een gelijkaardig reglement kan worden opgesteld.

7/7.

Oproep tot het ondertekenen van de beginselverklaring van diervriendelijke gemeente

De beginselverklaring diervriendelijke gemeente is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.
Bijna 30 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden deze reeds.
De meeste van de punten worden al uitgevoerd door het gemeentebestuur zoals bv. blijvende aandacht
voor zwerfkattensterilisatie. “Waarom het dan nog ondertekenen?”. Er kan alleen maar door gewonnen
worden, aldus de vraagsteller, namelijk ondersteuning vanuit de provincie en een label van
“diervriendelijke gemeente”.
De schepen van Dierenwelzijn antwoordt dat door het ondertekenen van de beginselverklaring de
gemeente zich engageert om te streven naar de 11 punten die in het charter beschreven worden.
Er wordt terecht opgemerkt dat Kortenberg aan het grootste deel van deze punten reeds voldoet, zo
bijvoorbeeld:
- goede samenwerking tussen politie, de dienst Milieu en FOD dierenwelzijn (DW);
- zwerfkattensterilisatieproject loopt vlot (reeds 10 jaar) en hier wordt 8550 euro voor voorzien;
- samenwerkingsovereenkomst met SAVU (dierenambulance), kostprijs: jaarlijks 4750 euro;
- in Zoeklicht verschijnen regelmatig artikels i.v.m. dierenwelzijn, niet alleen rond
zwerfkattenproblematiek, maar ook tips hoe men dieren kan helpen bij extreme hitte, koude of bij
vuurwerk, enz.
De schepen weerlegt de twee argumenten waarom het dan nog wel best ondertekend zou worden.
Dat er extra ondersteuning van de provincie kan verkregen worden klopt niet helemaal want de
gemeente krijgt nu reeds heel wat info en steun, meer nog: de milieuambtenaar is lid van de
provinciale werkgroep dierenwelzijn. Het bestuur zit dus mee aan de bron. Daarnaast neemt deze
steeds deel aan het congres DW, georganiseerd door de FOD DW.
Blijft alleen het label over! De schepen merkt op de indruk te hebben dat de vraagstellende fractie heel
erg geïnteresseerd is in labels en convenanten, maar dit bestuur vindt het belangrijker om naar de
realiteit te kijken en daar naar te handelen. En ja…Kortenberg wil graag het label “diervriendelijke
gemeente” ontvangen, maar dan liever van de inwoners, dan van een overheidsinstantie.

7/8.

Stand van zaken den Tomme

Vorige maand brachten de inwoners van Den Tomme hun ongerustheid rond de aanpak en uitvoering
van het PRUP Den Tomme.
Er wordt gevraagd of er sedertdien overleg is geweest tussen de dienst Ruimtelijke Ordening van de
gemeente en de dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie, of dit tot meer afstemming in aanpak
en communicatie heeft geleid tussen de diensten met hopelijk meer transparantie en duidelijkheid voor
de inwoners en of de genomen stappen werden gecommuniceerd aan de inwoners van Den Tomme.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat er op twee vragen die na de vorige gemeenteraad
werden gesteld concreet werd gereageerd enerzijds door het proces tot het bekomen van het PRUP
online te plaatsen en anderzijds door de afwegingstabel op de webstek aan te vullen met een extra
verklaring ter verduidelijking.
Op 28 januari werd er in het provinciehuis een overlegmoment gehouden met o.m. de bevoegde
schepenen en diensten van Kortenberg en Bertem, afgevaardigden van de provincie, van Woonwijzer,
van de bestendigde deputatie en de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Hoewel de aanpak van
Bertem logischerwijs verschilt van deze van Kortenberg moeten er toch belangrijke evaluatiedossiers
worden opgesteld. Hierbij speelt de 80 m², uitgezonderd voor de reeds vergunde woningen, een
belangrijke afweging, samen met het toegelaten volume van 240 m³.
Wie meer dan 25 m² verharding heeft aangelegd, kan met de dienst Ruimtelijke Ordening overleggen
welke oplossing mogelijk is. Het opbreken van die verharding dient zich op korte termijn evenwel niet
op, gezien de mogelijkheid bestaat dat de bestaande verhardingen zullen dienen opengebroken
te worden in functie van eventueel aan te leggen nutsvoorzieningen.
De schepen benadrukt nogmaals het belang van het indienen van de dossiers en wijst er op dat alle

dossiers individueel behandeld worden. Ondertussen werden er reeds een 4-tal ingediend.
Elke stap wordt gecommuniceerd en het schepencollege besliste in zijn vergadering van 29 januari om
een brief te laten bezorgen aan alle inwoners van Den Tomme, wat dan ook uitgevoerd werd.

8.

Verslag

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor :
Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemene stemmen.
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