ZITTING VAN 2 MAART 2015
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
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Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadslid Tom Jespers laat zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Verhindering gemeenteraadslid om medische redenen en verlenging vervanging: aktename

Overwegende dat de voorzitter lezing geeft van de e-mail d.d. 13 februari 2015 van mevrouw Katrijn
Willems waarbij zij meedeelt om medische redenen verhinderd te zijn als gemeenteraadslid van
1 maart 2015 tot en met 31 augustus 2015;
Gelet op het voorgelegde medische attest;
Gelet op de aktename nr.3 van de gemeenteraad van 6 oktober 2014 houdende de verhindering van
mevrouw Katrijn Willems als gemeenteraadslid vanaf 6 oktober 2014 tot en met 28 februari 2015;
Gelet op de vaststelling van de aanstelling en eedaflegging in de gemeenteraad van 6 oktober 2014 van
mevrouw Adelia Vandeven als plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de afwezigheid
van mevrouw Katrijn Willems, na onderzoek van de geloofsbrieven;

Overwegende dat het bijgevolg opportuun is dat mevrouw Adelia Vandeven aangesteld blijft als
plaatsvervangend gemeenteraadslid voor de duur van de afwezigheid van mevrouw Katrijn Willems
tot en met 31 augustus 2015;
Stelt vast:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de mededeling van 13 februari 2015 van mevrouw Katrijn
Willems waarbij zij om medische redenen verhinderd is als gemeenteraadslid vanaf 1 maart 2015 tot
en met 31 augustus 2015.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt akte van de verlenging van de aanstelling van mevrouw Adelia
Vandeven als gemeenteraadslid voor de duur van de verhindering van mevrouw Katrijn Willems.
Artikel 3: De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
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2.

Gemeentebelasting op het afleveren van naamplaatjes op gedenkzuilen en afdekplaten op
urnengraven.

Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16/04/2012;
Overwegende dat het opportuun is het bedrag van de belasting op het afleveren van naamplaatjes op
gedenkzuilen aan te passen;
Overwegende dat wanneer nieuwe perken voor urnegraven worden ingericht dat op uniforme wijze zal
gebeuren voor alle begraafplaatsen;
Overwegende dat het door de inrichting van een nieuw urnenveld noodzakelijk is om afdekplaten op
de urnengraven af te leveren;
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, Roger Broos, Mia Brumagne,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1: De beslissing van de gemeenteraad dd. 16.04.2012 houdende gemeentebelasting op het
afleveren van naamplaatjes op gedenkzuilen 2012-2016 wordt ingetrokken vanaf 02/03/2015.
Art. 2: Er wordt voor de dienstjaren 2015 -2016 inbegrepen, een indirecte belasting gevestigd op het
afleveren door het gemeentebestuur van naamplaatjes op gedenkzuilen en afdekplaten op urnengraven.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het naamplaatje wordt
afgeleverd.
Art. 3: Het schepencollege stelt de normen van de lettering voor de naamplaatjes vast. Volgende
gegevens mogen op het naamplaatje worden vermeld: naam, voornaam, geboorte- en overlijdensdatum
van de overledene.
Art. 4: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt: €25 voor een naamplaatje en €180
voor een afdekplaat voor een urnengraf.
Art. 5: De naamplaatjes en de afdekplaten zullen geplaatst worden door de diensten van het
gemeentebestuur
Art. 6: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het naamplaatje of de afdekplaat.
Art. 7: Een contante betaling die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Art. 8 : Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Raadslid Willy Trappeniers voegt zich ter zitting.

3.

Verzoek tot investering in Wind4Flanders aan Finilek

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van de
participaties in EGPF en Wind4Flanders;
Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2014 van Finilek;
Overwegende dat een participatie in de opvolger van EGPF, Wind4Flanders, de productie van
windenergie bevordert en de gemeente op deze wijze bijdraagt tot het opwekken van hernieuwbare
energie;
Overwegende dat het investeringsbedrag voor rekening van de gemeente door Finilek wordt
gefinancierd via vreemde middelen;
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist Finilek te verzoeken om voor rekening van de gemeente een
maximaal investeringsbedrag tot 31 december 2017 in Wind4Flanders te onderschrijven van
59.371,27 €.
Artikel 2: Voor zover de overige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor hen voorziene
bedrag te onderschrijven, Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente een totaal bedrag van
maximaal 150.000 € (inclusief het bedrag van 59.371,27 €) te onderschrijven.
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4.

Raadscommissies: vervanging lid

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art.39 betreffende de oprichting van raadscommissies;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Overwegende dat elke fractie voor elke commissie een kandidaat-voorzitter en kandidaatondervoorzitter mag voordragen;
Overwegende dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat voor volgende gemeenteraadscommissies commissieleden werden aangesteld:
1. raadscommissie financiën
2. raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
3. raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
4. raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu

5. raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente EN
ad hoc voor specifieke dossiers, waar de fractievoorzitters (of hun afgevaardigden) ambtshalve deel
van uitmaken;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend moet zijn
door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van
uitmaken (indien de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een lid);
Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Erwin
Cleopater voor de fractie N-VA in de volgende raadscommissies:
- financiën als effectief lid,
- sport, jeugd, senioren en cultuur als plaatsvervanger,
- ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit als effectief lid,
- sociaal beleid en leefmilieu als effectief lid,
- ad hoc + IGS als effectief lid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Erwin
Cleopater als voorzitter in de raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie
en mobiliteit;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Erwin
Cleopater als ondervoorzitter in de raadscommissie ad hoc + IGS;
Gelet op het aangetekend schrijven van de heer Erwin Cleopater van 13 januari 2015 waarin hij met
onmiddellijke ingang ontslag neemt als gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuw (plaatsvervangend) lid dient aangesteld te worden voor
bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de akte van voordracht waarbij mevrouw Ilse De Kée wordt voorgedragen als effectief of
plaatsvervangend lid in bovenvermelde raadscommissies:
1. Raadscommissie financiën
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

2. Raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
Fractie
N-VA
N-VA
N-VA

Plaatsvervanger
Ilse De Kée
Ilse De Kée
Ilse De Kée

voor effectief lid
Jana Nevens
Tom Jespers
Melody Debaetselier

3. RO, OW, Lokale economie en mobiliteit
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

4. Sociaal beleid en leefmilieu
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

5. Ad hoc + IGS;
Fractie

Effectief lid

N-VA

Ilse De Kée

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de voorzitter van de
raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie;
Gelet op voorgedragen kandidaten voor voorzitter:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 24
- Ilse De Kée bekomt 22 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 2
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de ondervoorzitter van de
raadscommissie Ad hoc + IGS
Gelet op voorgedragen kandidaten voor ondervoorzitter:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 24
- Tom Jespers bekomt 22 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 2
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie financiën:
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

Artikel 2: Worden verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie sport, jeugd, senioren
en cultuur:
Fractie
N-VA
N-VA
N-VA

Plaatsvervanger
Ilse De Kée
Ilse De Kée
Ilse De Kée

voor effectief lid
Jana Nevens
Tom Jespers
Melody Debaetselier

Artikel 3: Wordt verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening,
openbare werken, lokale economie en mobiliteit:
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

Artikel 4: Wordt verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie sociaal beleid en
leefmilieu:
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

Artikel 5: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie die waakt over de afstemming van
het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
verzelfstandigde agentschappen van de gemeente EN ad hoc:
Fractie
N-VA

Effectief lid
Ilse De Kée

Artikel 6: Met 22 stemmen wordt Ilse De Kée aangeduid als voorzitter van de raadscommissie
ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit.

Artikel 7: Met 22 stemmen wordt Tom Jespers aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente EN ad hoc.
Artikel 8: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
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5.

Bibliotheekcommissie: vervanging lid beheersorgaan

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat in het verleden het beheer van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek
toevertrouwd werd aan een beheersorgaan dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
stemgerechtigde afgevaardigden van de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van gebruikers;
Overwegende dat ingevolge vernieuwing van de gemeenteraad het beheersorgaan in zijn geheel moet
vernieuwd worden;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement bepaalt dat de oprichting van commissies bij
afzonderlijk raadsbesluit dient vastgesteld te worden;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend moet zijn
door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van
uitmaken (indien de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een lid);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Erwin
Cleopater als lid van de bibliotheekcommissie voor de fractie N-VA;
Gelet op het aangetekend schrijven van de heer Erwin Cleopater van 13 januari 2015 waarin hij met
onmiddellijke ingang ontslag neemt als gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuw commissielid dient aangesteld te worden voor de fractie
N-VA;
Gelet op de akte van voordracht;
Gelet op de voorgedragen kandidaat: Melody Debaetselier
Besluit:
Artikel 1: Melody Debaetselier wordt verkozen verklaard als lid van de bibliotheekcommissie ter
vervanging van Erwin Cleopater.
Artikel 2: Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
562.12

6.

Samenstelling landbouwraad Kortenberg en goedkeuring statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet artikel 199 en 200;

Gelet op het feit dat de landbouwraad Kortenberg tot op heden nog geen statuten, noch huishoudelijk
reglement, noch afsprakennota heeft opgesteld;
Gelet op het feit dat de landbouwraad Kortenberg slechts aanspraak kan maken op werkingssubsidies
na goedkeuring door de gemeenteraad van de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota;
Gelet op de verkiezing van de samenstelling van het bestuur tijdens de landbouwraad d.d. 27/01/2015,
waarbij Julien Van Roey de taak van voorzitter en Johan Bonnast de taak van secretaris op zich
nemen;
Gelet op de bespreking en goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de
afsprakennota door de landbouwraad d.d. 27/01/2015;
Overwegende dat de landbouwraad Kortenberg bestaat uit volgende leden: Julien Van Roey, Johan
Bonnast, Armand Van Tricht, Frank Van Tricht, Raf Hulsbosch, Luc Salens, Hans Roskams en Rudi
Van Hamme;
Overwegende dat de werkingstoelage voor de landbouwraad Kortenberg voorzien is in de begroting
onder actie nummer 001.008.004.009, registratiesleutel 0380/64930000;
Overwegende dat de werkingstoelage pas kan opgevraagd worden na het voorleggen van het
jaarverslag en de jaarrekening aan de ontvanger van de gemeente Kortenberg;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad van Kortenberg keurt de samenstelling van de landbouwraad goed.
Artikel 2: De gemeenteraad van Kortenberg bekrachtigt de statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota.
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7.

Voetweg 24 Kortenberg: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), beslissing wijziging voetweg

Gelet op de aanvraag van de vennootschap V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800 Mechelen
betreffende de verbreding van voetweg 24 nabij de Minneveldstraat te Kortenberg;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan,
opgesteld door studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg;
Overwegende dat de procedure voor verbreding werd opgestart;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 mei 2014 waarin de definitieve goedkeuring van de
verbreding van de voetweg nr. 24 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het dossier door de diensten van de Provincie Vlaams-Brabant werd teruggestuurd
omdat er een aantal onvolkomenheden in zaten;
Overwegende dat door de vennootschap V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800 Mechelen op
25 september 2014 aangepaste plannen werden ingediend;
Overwegende dat aan de provincie informeel advies werd gevraagd betreffende de aangepaste
plannen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2014 betreffende de voorlopige beslissing
rooilijnplan en principiële beslissing voor wijziging van voetweg nr. 24;
Overwegende dat na deze beslissing bleek dat er ook in de kleurcode en het titelblad nog een fout
stond en de plannen dus opnieuw dienden aangepast te worden;
Gelet op de opnieuw aangepaste plannen, waarbij op het titelblad vermeld staat: ‘Gedeeltelijke
wijziging voetweg nr. 24, rooilijnplan (deel) voetweg 24’ en waarbij geen groen-rode arcering meer
gebruikt wordt op het plan;

Overwegende dat de aangepaste plannen zowel de rooilijn als de wijziging aan de voetweg
voorstellen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 januari 2015 betreffende de voorlopige beslissing van het
rooilijnplan (deel) en de principiële beslissing betreffende de wijziging aan de voetweg;
Overwegende dat een schriftelijk akkoord gevraagd werd aan de eigenaars van de getroffen percelen
van het te wijzigen tracé en de aangelanden van het gewenste tracé;
Overwegende dat door de provincie Vlaams-Brabant bevestigd werd dat in dit geval geen
schattingsverslag dient aangevraagd te worden omdat er geen minwaarde betaald zal worden;
Overwegende dat er gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek werd georganiseerd nl. van 12
januari tot 11 februari 2015;
Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaarschriften werden ingediend;
Overwegende dat het eerste bezwaarschrift vermeldt dat er bij besprekingen voor de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning op o.a. het perceel met nummer 268b/deel en 269b/deel werd
gesproken over een verbreding tot 2 meter in plaats van 2,05 meter zoals nu wordt voorgesteld;
Overwegende dat op de plannen van het aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning deze
voetweg effectief op een breedte van 2 meter werd ingetekend;
Overwegende dat dat perceel deel uitmaakte van de verkavelingsaanvraag met nr. V.KO/13/10
ingediend op 08.07.2013;
Overwegende dat in deze verkavelingsaanvraag een verbreding van de voetweg met 40 cm voorzien
was, wat de voetweg op 2,05 m brengt;
Overwegende dat d.d. 18 oktober 2013 een verkavelingsvergunning werd afgeleverd waarin deze
verbreding goedgekeurd werd;
Overwegende dat in de vergunning vermeld werd dat de wegzate niet afgestaan dient te worden aan
het openbaar domein;
Overwegende dat de verbreding met de voetweg tot 2,05 m geen gevolgen heeft voor de geldigheid
van de stedenbouwkundige vergunning voor het betreffende project;
Gelet op het tweede bezwaarschrift;
Overwegende dat daarin wordt verwezen naar een verbreding van de verharding, waarbij men
motiveert dat die verharding niet nodig is voor het plaatsen van kabels;
Overwegende dat in dit dossier geen uitspraak wordt gedaan over het al dan niet verharden van de
bijkomende breedte van 40 cm;
Overwegende dat het echter aangewezen is om de gewijzigde voetweg over de volledige breedte te
verharden, niet ten bate van de nutsleidingen, maar wel voor de gebruikers van de voetweg;
Overwegende dat er een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd wordt in de nabijheid van de voetweg
en een verharding van 2,05 m toelaat dat minder mobiele mensen elkaar op een meer comfortabele
manier kunnen kruisen;
Overwegende dat in dit bezwaarschrift ook gesteld wordt dat men de functie van voetweg wenst te
behouden;
Overwegende dat dat in lijn ligt met de intentie van het gemeentebestuur;
Overwegende dat men stelt dat de voetweg niet dient verbreed te worden op een stuk grond palend aan
een geklasseerd dorpsgezicht;
Overwegende dat de weg slechts aanpalend is aan het dorpsgezicht en daar geen afbreuk aan doet;
Overwegende dat om deze redenen de beide bezwaarschriften niet weerhouden worden;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetweg nr. 24 zoals aangeduid op bijgaand plan
definitief vast te stellen en ter goedkeuring voor te stellen aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.

Artikel 2: Voor te stellen aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant voetweg nr. 24 van de
Atlas van de Buurtwegen van Kortenberg gedeeltelijk te wijzigen zoals aangeduid op bijgaand plan.
Artikel 3: Voor de gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 24 dient geen meerwaarde te worden
betaald.
575.04

8.

Buurtweg 26 Erps-Kwerps: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), voorlopige beslissing
gedeeltelijke wijziging buurtweg

Gelet op de aanvraag m.b.t. de verbreding van de buurtweg nr. 26, thans Everbergstraat, op naam van
AEF Invest, Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps d.d. 22 mei 2014;
Overwegende dat deze aanvraag kadert in een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat het aangewezen is om de Everbergstraat ter hoogte van de nieuwe verkaveling op
een breedte te brengen van 8m75 om zo voldoende ruimte te creëren voor voetgangers en de feitelijke
toestand, waarbij een deel van de rijbaan en het huidige voetpad over private eigendom loopt te
regulariseren;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan,
opgesteld door studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg, waarop de nieuwe rooilijn
en de verbreding werd aangeduid;
Overwegende dat er enkele mankementen in de plannen werden vastgesteld die dienden aangepast te
worden;
Gelet op de aangepaste plannen d.d. 14 oktober 2014;
Overwegende dat aan de diensten van de provincie Vlaams-Brabant informeel advies werd gevraagd
betreffende de aangepaste plannen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 november 2014 waarin het rooilijnplan voorlopig werd
goedgekeurd en de wijziging principieel werd goedgekeurd;
Overwegende dat na deze beslissing bleek dat er ook in de kleurcode en het titelblad nog een fout
stond en de plannen dus opnieuw dienden aangepast te worden;
Gelet op de opnieuw aangepaste plannen, waarbij op het titelblad vermeld staat: ‘Gedeeltelijke
wijziging buurtweg nr. 26, rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 26’ en waarbij geen groen-rode arcering
meer gebruikt wordt op het plan;
Overwegende dat de aangepaste plannen zowel de rooilijn als de wijziging aan de voetweg
voorstellen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 januari 2015 betreffende de voorlopige beslissing van het
rooilijnplan (deel) en de principiële beslissing van de wijziging aan de buurtweg;
Overwegende dat een schriftelijk akkoord gevraagd werd aan de eigenaars van de getroffen percelen
van het te wijzigen tracé en de aangelanden van het gewenste tracé;
Overwegende dat er gedurende 30 dagen nl. van 12 januari tot 11 februari 2015 een openbaar
onderzoek werd georganiseerd;
Overwegende dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 14 juni 2014;
Overwegende dat de grond gratis dient te worden afgestaan in het kader van de boven vermelde
verkaveling;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1: De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen buurtweg nr. 26 zoals aangeduid op bijgaand plan
definitief vast te stellen en ter goedkeuring voor te stellen aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Artikel 2: Voor te stellen aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant buurtweg nr. 26 van de
Atlas van de Buurtwegen van Kortenberg gedeeltelijk te wijzigen zoals aangeduid op bijgaand plan.
Artikel 3: De wegzate wordt door de aanvrager gratis afgestaan aan het openbaar domein.
575.04

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 8/1 tot en met 8/4 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
de punten 8/5 tot en met 8/8 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

8/1.

Plannen rijbaan Vierhuizenstraat

Tijdens de infovergadering met betrekking tot de geplande werken in de Vogelzang- en
Vierhuizenstraat, werd door een bewoner de vraag gesteld of de meerderheid van plan is van de uiterst
smalle Vierhuizenstraat een straat met twee baanvakken te maken. De bevoegde schepen heeft hier
dan bevestigend op geantwoord.
Er wordt gevraagd of de gemeenteraad meer inzicht kan geven in deze plannen en de precieze
bedoeling ervan.
Men wil bovendien weten of er aan de inwoners gevraagd zal worden om kosteloos afstand te doen
van een strook van hun eigendom, om deze verbreding te realiseren en of er in de bestaande plannen
rekening werd gehouden met het verlies van parkeermogelijkheden voor bewoners.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat het inderdaad de bedoeling is om de Vierhuizenstraat
te verbreden en deze werken te combineren met de werken in de Vogelenzangstraat. Daarvoor zal aan
bewoners gevraagd worden om een strook van hun eigendom kosteloos af te staan, zo gebeurde dat in
het verleden ook met andere straten zoals de Karterstraat.
Het verbreden van de Vierhuizenstraat biedt een antwoord op problemen rond verkeersveiligheid die
reeds geruimde tijd door de inwoners van deze straat werden aangekaart.
In de eerste plaats is het de bedoeling om ruimte te creëren voor de zwakkere weggebruiker door het
aanleggen van voetpaden aan weerszijde van de rijbaan. Het gemeentebestuur onderzocht al
verschillende keren de mogelijkheid om in de Vierhuizenstraat eenrichtingsverkeer op te leggen. In
2009 werden de inwoners hierover bevraagd via een enquête. Dit werd eveneens onderzocht in de
MOBER-studie in het kader van RUP Vierhuizen. Om verschillende redenen werd deze mogelijkheid
echter niet weerhouden. Daarom het voorstel om het wegprofiel, dat vandaag bestaat tussen de
Hoogveldstraat en de Maaistraat, door te trekken naar de Vierhuizenstraat.
Uiteraard werd er rekening gehouden met parkeermogelijkheden. Het verbreden van de rijbaan creëert
ruimte voor parkeervakken die toelaten dat aangelanden in de buurt van hun woning kunnen parkeren.
In een breder gedeelte van de weg zal een parkeerstrook worden voorzien. Omwille van de
parkeervakken zullen automobilisten noodgedwongen hun snelheid moeten minderen. De voetpaden
in deze straat zullen worden verhoogd, om de veiligheid van de zwakkere weggebruikers te
maximaliseren.

8/2.

Parkgebied Eekhoornstraat/Populierenlaan

Tijdens de infovergadering met betrekking tot de geplande werken in Vogelzang -en Vierhuizenstraat,
kwam het parkgebied achter de Eekhoornstraat en de Populierenlaan ter sprake. Er wordt gevraagd of
de projectontwikkelaar daar een verkaveling voorziet.

De schepen van Ruimtelijke ordening antwoordt dat in een parkgebied geen verkaveling mogelijk is.
De eigenaars van het aanpalende woongebied bekijken momenteel met een studiebureau welke
invulling er kan gegeven worden aan het aanpalend woongebied. Voor dergelijk ontwerp is een
verkavelingsvergunning nodig, dewelke het onderwerp zal uitmaken van een openbaar onderzoek.

8/3.

Overeenkomst betreffende de afkoppeling en de rioleringswerken Vogelzangstraat /
Vierhuizenstraat

In de overeenkomst met betrekking tot de afkoppeling staat dat de kosten van de controle op de
afkoppeling ten koste zullen zijn van de eigenaar. Er wordt gevraagd of er een inschatting kan gemaakt
worden van deze kosten.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat een keuring van de riolering op privaatdomein steeds
ten laste is van de eigenaar of de individuele rechthebbenden. Er bestaat de optie om in te tekenen op
een keuring in groepsverband, waarbij de gemeente een keurder aanstelt. De kostprijs hiervoor
bedraagt 76,65 euro inclusief btw. Een individuele keuring bedraagt ongeveer 124,01 euro inclusief
btw. De keuze is uiteraard vrij.

8/4.

Strook voor kort parkeren in de Brouwerijstraat

De handelaars in de Brouwerijstraat ter hoogte van de ingang van de fietsenstalling van GBS De
Regenboog zijn al lang vragende partij om van de bestaande parkeervakken, parkeerplaatsen van korte
duur te maken. Er wordt gevraagd wanneer dit initiatief verwezenlijkt zal worden.
De schepen van Lokale economie antwoordt dat het college de bekommernis van de handelaars langs
de Brouwerijstraat deelt. Op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 12
december 2014 werd reeds voorgesteld om een zone voor kort parkeren in te richten. Dit voorstel
kwam vanuit een dubbele bekommernis: enerzijds ervoor zorgen dat klanten voor zeer korte bezoekjes
aan de handelszaken in kwestie, gebruik kunnen maken van een zone voor kort parkeren en anderzijds
een oplossing bieden voor de talloze verkeersovertredingen die er nu gebeuren door automobilisten die
hun auto ‘maar voor heel eventjes’ fout parkeren, maar intussen het drukke verkeer in het
dorpscentrum fel hinderen en onveilig maken. Deze probleemstelling werd besproken op het
mobiliteitsoverleg, dat is een periodieke vergadering waaraan de politie, de verkeersconsulent, de
mobiliteitsambtenaar, de dienst openbare werken, de technische dienst, de schepen van openbare
werken en de burgemeester deelnemen en waarop alle vragen in verband met verkeerssituaties
besproken en gecoördineerd worden. Op 9 januari 2015 werd een eerste aanvullend politiereglement
goedgekeurd door het college, waarbij één parkeerplaats in het laatste parkeervak op de
Brouwerijstraat voor het kruispunt met de L. Maesstraat voor kort parkeren werd gereserveerd. Op 20
februari 2015 werd dat aanvullend politiereglement gewijzigd, omdat het de bedoeling was om het
volledige laatste parkeervak te reserveren voor kort parkeren. Een signalisatiebord E9b (blauwe plaat
met P en de afbeelding van een auto), aangevuld met bijpassend onderbord type VII c, met de
vermelding “30 minuten” werd besteld en de signalisatie zal vermoedelijk tegen de paasvakantie
kunnen worden aangepast. Een periode van minder dan 30 minuten is niet te controleren, omdat dit de
minimum-periode is die controleerbaar is met een parkeerschijf.

8/5.

Buurt- en voetwegen: Lenteonderhoud

De lente is in aantocht en de inwoners brengen alles in gereedheid om terug te voet of met de fiets naar
school of het werk te gaan. Verschillende buurt- en voetwegen hebben putten als gevolg van het
winterse weer.
Er wordt gevraagd wat de concrete onderhoudsplannen van deze wegen zijn voor de komende
maanden. Meer specifiek wil men nogmaals de situatie van Voetweg 24 in Everberg aankaarten. Op

deze voetweg gaat de situatie van kwaad naar erger. Momenteel is de weg bijna onbegaanbaar, velen
geven aan gevallen te zijn. Er wordt gevraagd wat de plannen zijn om deze weg zo vlug mogelijk weer
begaanbaar te maken.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat Voetweg 24 behoort tot het project schoolroute. Met
dit project sleepte het bestuur reeds een subsidie van de provincie in de wacht van 50.000 euro. Met
dat geld zal een ontwerper worden aangesteld die zal instaan voor de her aanleg van dit soort
schoolroutes, met het oog op duurzame materialen. Later zal hierover een infovergadering
plaatsvinden.
Ondertussen blijft het bestuur alle mogelijke middelen inzetten om de trage wegen te onderhouden. In
de werkgroep trage wegen, kunnen vrijwilligers problemen met deze wegen signaleren. Het bestuur
doet tevens verder beroep op een aannemer en IGO voor het onderhoud van de trage wegen, dit met
respect voor biodiversiteit en duurzaam maaibeheer.

8/6.

Standpunt college met betrekking tot Uplace

Half februari zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het GRUP Uplace, het befaamde
winkel- en ontspanningscomplex dat men in de regio Vilvoorde – Machelen wil neerzetten, vlakbij het
viaduct van Vilvoorde en de Woluwelaan.
Het lijkt alsof de huidige Vlaamse regering met deze beslissing volhardt in boosheid. Organisaties
zoals Unizo en Touring, maar ook andere gemeentebesturen plaatsen ernstige vraagtekens bij dit
project.
De mogelijke impact op de lokale economie en middenstand baart zorgen. De kleinhandel, die het
vaak al moeilijk heeft, riskeert de dupe te worden van dit project. Bovendien verwacht Uplace 8
miljoen bezoekers op jaarbasis, dat zijn er 25.000 per dag. Dat heeft ongetwijfeld de nodige impact op
het verkeer en de mobiliteit, alsook de luchtkwaliteit.
Er wordt gevraagd om vanuit de gemeenteraad volgende motie te formuleren:
“De Kortenbergse gemeenteraad is bezorgd over de mogelijke komst van Uplace in Machelen en de
impact van dit project:
1. Op de Kortenbergse kleinhandel: we vrezen dat de concurrentiedruk van een groot
winkelcomplex de lokale middenstand zal benadelen en dat de kernversterkende inspanningen
van de gemeente teniet gedaan worden.
2. Op de mobiliteit in de regio: vandaag de dag heeft het gebied op en rond het noordelijk deel
van de Brusselse Ring reeds te kampen met ernstige verkeerscongestieproblemen. We vrezen
dat de komst van Uplace de problematiek zal verergeren, en voor meer sluipverkeer kan
zorgen in de ruime omgeving.
3. Op de leef- en luchtkwaliteit in de regio: extra verkeer zal de hoeveelheid fijn stof in de regio
verhogen, en de gezondheidsrisico’s verhogen.
Daarom verklaart de Kortenbergse gemeenteraad zich tegen het Uplace project.”
De burgemeester antwoordt dat de procedure voor het indienen van een motie stilaan bekend zou
moeten zijn. Deze procedure is namelijk al jaren ongewijzigd. “Een motie (d.i. een oproep die gericht
wordt tot een andere overheid of instelling) moet eerst besproken worden op de commissie ad hoc,
zodat alle fracties uit de gemeenteraad er hun aanvullingen, bedenkingen en commentaren kunnen op
geven. Na bespreking in de commissie ad hoc kan de motie – al dan niet aangepast – ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De motie die hier gepresenteerd wordt is niet besproken in
de commissie ad hoc. Daarom is het aangewezen contact op te nemen met de voorzitter van de
raadscommissie ad hoc en via deze weg een aanvraag in te dienen om de motie te bespreken.
Het college en de meerderheid willen de discussie echter niet uit de weg gaan, want de
bekommernissen omtrent de impact van het Uplace project op de lokale economie en mobiliteit in de
regio zijn niet onterecht.

8/7.

Heraanleg Sint-Pietersplein

Er wordt gevraagd wat de stand van zaken in verband met de heraanleg van het Sint-Pietersplein is.
De schepen van Ruimtelijke ordening antwoordt dat er reeds verschillende inspraakmomenten m.b.t.
dorpskernvernieuwing hebben plaatsgevonden. De budgetten zijn voorzien om een ontwerper aan te
stellen. Echter, zonder waardig alternatief voor de gemeentelijke infrastructuur die nu op het SintPietersplein aanwezig is, meer bepaald de petanquebaan, heeft het weinig zin om reeds een ontwerper
aan te stellen. Concrete plannen zijn er dus nog niet.

8/8.

Permanent zwerfvuil rapen door vrijwilligers

Ondanks alle goede inspanningen van het bestuur om een antwoord te bieden op de
zwerfvuilproblematiek, blijft dit probleem aanhouden. Enkele betrokken inwoners hebben zich reeds
kandidaat gesteld om tijdens hun wandelingen zwerfvuil te verzamelen en naar het containerpark te
brengen. Er wordt gevraagd of er vrijwilligerskaart of speciale vuilzak kan voorzien worden, om te
vermijden dan geëngageerde inwoners niet op kosten worden gejaagd.
De schepen van Natuur en Leefmilieu antwoordt dat het bestuur, wat betreft zwerfvuil, reeds een
aantal inspanningen levert met betrekking tot sensibilisatie. Naast de jaarlijkse zwerfvuilactie, kunnen
verenigingen beroep doen op subsidies voor het proper houden van hun omgeving. De dienst Milieu
werkt momenteel aan een systeem waarbij beroep kan gedaan worden op vrijwilligers. Een aantal
aandachtspunten moeten daarbij in rekening gebracht worden. Het is belangrijk dat de kans op
misbruik minimaal is. Daarenboven moet de vrijwilliger beschermd worden. Het is uiteraard niet de
bedoeling dat een vrijwilliger, die eventjes zijn vuilzak aan de kant laat staan en verder op zoek gaat
naar vuilnis, daarvoor beboet wordt. Tot slot moet er een regelmatige controle ingebouwd worden.

9.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 02.02.2015, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

