
ZITTING VAN 5 SEPTEMBER 2016 

 

AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, 

Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster, 

Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger 

Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus 

van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris. 

 

 

Raadsleden Willy Trappeniers, Tom Jespers en Ann Van de Casteele laten zich verontschuldigen. 

 

 

AGENDA: 

 

1. Rapportering visum 1ste semester 2016: akte name 
2. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.06.2016 
3. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.07.2016 
4. OCMW: jaarrekening 2015 - vaststelling 
5. OCMW: meerjarenplan 2014-2019 (budgetwijziging I 2016) - aanpassing 
6. OCMW: budget 2016 - wijziging I 
7. Iverlek en Eandis Assets: goedkeuring agenda Algemene Vergadering in buitengewone zitting 

van 3 oktober 2016 
8. Samenwerkingsakkoord 2017 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO: 

intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 
9. Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- & 

Landschapsploegen’ in 2017 
10. Subsidiereglement thermografisch onderzoek van particuliere woningen 
11. Reglement betreffende de promotionele steun aan verenigingen: aanpassing 
12. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf door de gemeenten, het OCMW en 

de politiezone HerKo voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en 

de openbare verlichting 
13. Huur frankeermachine: goedkeuring lastenvoorwaarden, bestek en procedure 

13/1. AED 

13/2. Zwaar vervoerplan: informatie burgers van de betrokken straten 

13/3. Beleid elektrische laadpalen in Kortenberg 

13/4. Fietskaravaan op weg naar school 

13/5. Toestand voetweg 24 tussen Leuvensesteenweg en Minneveldstraat 

14.  Verslag 
 

 

 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van oud-raadsleden Victor De 

Coster en Henri Huyens. 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

1. Rapportering visum 1ste semester 2016: akte name 

 

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt : 

De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de 

gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en 

regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. 



Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester 

en schepenen en 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 1ste semester 2016 werden er 92 positieve visums verleend. 

De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 08.07.2016. 

Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden. 

 

172.82 

 

- 1 FIN 

 

 

2. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.06.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 30.06.2016 

 

Kastoestand op:      30.06.2016 

 

A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     118.920.574,42 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     17.377.438,10 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen +561,70 EUR 

 Globaal saldo  17.377.999,80 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 17.377.438,10 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen +561,70 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 

E. Echtverklaring door ontvanger 05.07.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  17.377.438,10 EUR 

Rekening courant 1      561.338,03 EUR 

Rekening courant 2  7.308,16 EUR 

Diftar 100.898,31 EUR 

Belfius Treasury+   3.292.885,02 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.003.293,12 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   277.147,73 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.338,22 EUR 



Bank van de Post            1.491,03 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 

Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 559,80 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 189,19 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

3. Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.07.2016 

 

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de 

gemeente d.d. 31.07.2016 

 

Kastoestand op:      31.07.2016 

 

A.  Synthesebalans algemene rekening 

 Algemeen totaal     121.871.277,36 EUR 

B.  Detail van de rekeningen klasse 5 

 B1 : financiële rekeningen     18.583.502,27 EUR 

 B2 : interne fin. rekeningen -304.490,97 EUR 

 Globaal saldo  18.279.011,30 EUR 

C. Detail van de rekeningen klasse 5 

 C1 : individuele rekeningen 18.583.502,27 EUR 

 C2 : interne indiv. rekeningen -304.490,97 EUR 

D. Synthese – controletabel: OK 

E. Echtverklaring door ontvanger 05.08.2016 

F. PV. van kasnazicht door College  

 

Ter info detail van de financiële rekeningen  18.583.502,27 EUR 

Rekening courant 1      1.224.809,39 EUR 

Rekening courant 2  15.387,85 EUR 

Diftar 82.047,04 EUR 

Belfius Treasury+   3.842.892,95 EUR 

Belfius Tre@sury + Special 1.003.426,56 EUR 

Belfius Fidelity 6M 0,00 EUR 

Belfius Fidelity 8M 3.500.000,00 EUR 

Belfius Fidelity 12 M 2.052.714,05 EUR 

ING zichtrekening   277.661,53 EUR 

KBC-Call32 spaarrekening 3.531.391,04 EUR 

Bank van de Post            3.991,03 EUR 

Totaal van de leningen en Ko  70.328,50 EUR 

Rekening toelagen en leningen  268.241,63 EUR 

ING Business Account 630.533,70 EUR 

ING Flexibonus Account 6 0,00 EUR 

KBC zicht/bedrijfsrekening 723,59 EUR 

ABN AMRO-KIR-rekening 2.077.156,45 EUR 



Kas van de ontvanger 991,57 EUR 

Kassa burgerzaken 627,50 EUR 

Kassa Balie/Onthaal 300,00 EUR 

Kassa Vrije Tijd 277,89 EUR 

 

474.33 

 

- 1 archief 

 

 

4. OCMW: jaarrekening 2015 - vaststelling 

 

Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2015 van het OCMW, goedgekeurd door de Raad voor 

Maatschappelijk Welzijn op 29 juni 2016; 

Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 

Gelet op de uitslag van 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, Koen Van 

Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De Kée 

- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, 

Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven 

 

Besluit: met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen 

 

De jaarrekening 2015 van het OCMW wordt goedgekeurd. 

De balans na resultaatsverwerking en consolidatie bedraagt 4.361.717,62 euro voor actief en passief.  

Het resultaat van het boekjaar 2015 bedraagt 120.150 euro. 

De gemeentelijke bijdrage in de werking van het boekjaar 2015 bedraagt 1.180.905,81. 

 

185.2:475.1 

 

- 1 archief  

- 1 FIN 

- 1 gouverneur 

- 1 OCMW 

 

 

5. OCMW: meerjarenplan 2014-2019 (budgetwijziging I 2016) - aanpassing 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering dd. 25/06/2010 en 23/11/2012 betreffende de beleids- 

en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

inzonderheid art. 15 van het besluit dd. 25/06/2010; 

Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18/12/2013 houdende 

aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op beslissing nr. 11 van de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 10/12/2014 houdende 

aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09/12/2015 houdende 

aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op beslissing nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29/06/2016 houdende 

aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 dd. 22/03/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur; 

Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 dd. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015; 



Overwegende dat in deze omzendbrief bepaald is dat vooraleer het bestuur het budget 2015 kan 

vaststellen, het eerst de aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren; 

Gelet op de omzendbrief BB2015/2 dd. 10/07/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016, 

Gelet op de uitslag van 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, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, 

Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen 

 

Besluit: met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen 

 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van 

het OCMW. 

 

185.20 

 

- 1 archief AZ 

- 1 FIN 

- 1 OCMW 

 

 

6. OCMW: budget 2016 - wijziging I 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;  

Gelet op het ministrieel besluit van 01/10/2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende 

vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende 

vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2016; 

Gelet op beslissing nr. 1 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het 

meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op beslissing nr. 2 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het 

exploitatie- en investeringsbudget 2016; 

Gelet op beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende 

vaststelling van de jaarrekening 2015; 

Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende 

wijziging van de beleidsvelden en –items en budgethouders vanaf 01/01/2016; 

Gelet op beslissing nr. 07 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende budget 

2016 – wijziging 1; 

Gelet op de bespreking in het gemeenschappelijk managementteam van 14/06/2016; 

Gelet op de uitslag van 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, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, 

Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen 



 

Besluit: met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen 

 

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging I van het budget 2016 van het OCMW. 

 

185.2:475 

 

- 1 archief AZ 

- 1 FIN 

- 1 OCMW 

 

 

7. Iverlek en Eandis Assets: goedkeuring agenda Algemene Vergadering in buitengewone zitting 

van 3 oktober 2016 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; 

De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 

opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de 

algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in 

december 2015 hebben beslist. 

Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 juni 2016 wordt opgeroepen om 

deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets, 

die op 3 oktober 2016 plaatsheeft in de “Ghelamco Arena (GreenDistrict)”, Ottergemsesteenweg Zuid 

808 te 9000 Gent; 

Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd; 

Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen 

aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, Slimme Meters, e.d.,    Omdat de pogingen 

om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de verwachtingen bleven, 

werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die bereid is om voor lange 

termijn te participeren binnen Eandis Assets. 

Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een 

selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 

een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ (SGEL) 

door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden.  Deze nieuwe aandeelhouder verwerft door 

zijn definitief bod van 830.000.000 een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten 

bedrage van 211,6 miljoen euro.  Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van 484.413.396,90 

euro wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 euro of 71,3 %.  Van deze meerwaarde 

behoort 86 % aan de gemeenten.  Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van de private partner in de 

meerwaarde toe met 1 % per jaar dat hij verder deelneemt. 

SGEL verwerft 211,6 miljoen euro in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en 

ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets. 

Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die onder 

meer volgende thema’s omvatten: 

- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het mogelijk 

aandeelhouderschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake ‘bijzondere governance rechten’; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 

- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen; 

- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 

- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels ‘kapitaal’ ten bedrage van 

211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 

345,6 miljoen euro als ‘commerciële premie’); 

- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de 

private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake ‘bijzondere 

bestuursbeslissingen’); 



- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de 

algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor ‘bijzondere 

beleidsbeslissingen’); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de 

nieuwe deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de ‘commerciële 

premie’. 

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 

6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten 

aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel 

van statutenwijziging.  De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te 

stellen. 

Gelet op de uitslag van 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, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, 

Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

- stemmen tegen: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van 

Greuningen 

 

Besluit: met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

 

Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 3 oktober 2016: 

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 

alsook de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

2. Statutaire benoemingen 

3. Statutaire mededelingen. 

 

Artikel 2: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene 

vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016: 

1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectiee intrede) 

2. Voorstel tot wijziging van de statuten en bijlagen 

3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 

4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 

deelnemers 

5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw 

Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 

alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 

8. Statutaire mededelingen 

onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 

waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 

Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

 

Artikel 3: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de 

vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging 

Eandis Assets, aan de toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige 

statutenwijzingen binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve 



realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen 

van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 

 

Artikel 4: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene 

vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016, 

wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 

van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing, onder voorbehoud 

van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering. 

 

Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde 

beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 

secretariaat, uitsluitend op mailadres intercommunales@eandis.be. 

 

901 

 

- 1 archief AZ 

- 1 Eandis Assets 

- 1 vertegenwoordiger 

 

 

8. Samenwerkingsakkoord 2017 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO: 

intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 

 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 

met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO; 

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als 

rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO; 

Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO 

op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar 

statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te 

bieden inzake natuurwerkzaamheden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zoals 

bepaald in een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare besturen en 

IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur-& Landschapsploegen; 

Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die 

enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze 

deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de 

dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren; 

Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 18, van de wet 

van 15 juni 2006, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de toepasselijkheid 

van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Met name bepaalt artikel 18, §1 van de wet van 15 juni 2006: 

“Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten die worden gegund 

door een aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van 

aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte 

wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar zijn met het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie.”  Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat 

er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in 

artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, 

uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode 

dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.  Het staat de gemeente hierbij echter 

volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de 

betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet 

hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten 

uitvoeren door derden.  
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Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de 

personeelsleden van IGO Leuven geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de 

beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO Leuven in het kader van de 

uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07/09/2015 waarin de verlenging met 1 jaar van de 

exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van 

Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en 

Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd 

bekrachtigd tot 31/12/2016; 

Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking: 

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-

Vannerem, 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, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening 

inzake natuurwerkzaamheden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de 

bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO Leuven van 20 december 2013. 

 

Artikel 2: De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 1 jaar van de samenwerkingsovereenkomst 

2014-2015 in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de 

organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de 

provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, als zijnde een overeenkomst in het kader van de 

wederzijdse exclusieve dienstverlening. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd 

in het stelsel van de wederzijdse exclusieve dienstverlening. 

 

Artikel 3: De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 

zoals bepaald in de overeenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en 

IGO neemt een aanvang op 1 januari 2017 en eindigt op 31 december 2017.   

 

Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en bekendmaking 

van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht tot 

dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO Leuven. 
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- 1 Milieu 

- 1 fin 

- 1 IGO 

 

 

9. Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- & 

Landschapsploegen’ in 2017 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 december 2013, houdende goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO 

in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de 

Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen); 



Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord ten einde liep op 31.12.2015 en verlengd werd voor 

2016;  

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant opnieuw een verlenging voorziet voor dit 

samenwerkingsakkoord voor de periode 2017; 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de uitvoering van gemeentelijke natuurprojecten 

door middel van sociale tewerkstelling tot algemeen doel heeft; 

Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en 

landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven naar 

een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, en 

bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en het 

stoppen van het verlies aan biodiversiteit; 

Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken 

actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket; 

Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken 

actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket; 

Gelet op de principiële collegebeslissing d.d. 28.08.2013, houdende verdere deelname van de 

gemeente aan het project ‘ Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’; 

Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden op actie 1419/001/008/004/002 

registratiesleutel 0349/61410060 van het budget van 2017 en volgende; 

Gelet op het visum nr. 2016/90 d.d. 23.08.2016 van de financieel beheerder; 

Gelet op de uitslag van 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, Roger Broos, Mia Brumagne, 

René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Art.1: De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en 

Landschapsploegen 2017’. 

 

Art.2: De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met  

1,5 voltijds(e) equivalent(en) (VTE) waarbij 1VTE=1450 uren, met als richtinggevende kostprijs 

44.478 euro (excl. BTW) per VTE. 

 

Art.3: De noodzakelijke kredieten zullen voorzien worden in de begroting van 2017. 

 

Art.4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant. 
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- 1 Milieu 

- 1 Milieu archief 

- 1 Fin 

- 1 IGO-Leuven 

- 1 provincie Vlaams Brabant 

 

 

10. Subsidiereglement thermografisch onderzoek van particuliere woningen 

 

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 3 september 2013 betreffende de ondertekening van 

de exclusiviteitsovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en Interleuven, meer bepaald 5.1. 



basisondersteuning, 5.2. klimaatondersteuning, 5.3. taakondersteuning en 5.4. ondersteuning inzake 

milieuhandhaving; 

Gelet op de beslissing van het college d.d. 24 april 2015 betreffende de deelname projecten 

Interleuven 2015; 

Gelet op de beslissing van het college d.d. 1 juli 2016 betreffende de deelname projecten Interleuven 

2016; 

Gelet op het uitvoeren van een thermografisch onderzoek van een woning weersafhankelijk is en dit 

zal uitgevoerd worden in de winter van 2016/2017; 

Overwegende dat een thermografisch onderzoek met behulp van een infraroodcamera van een 

particuliere woning een goede techniek is om warmteverliezen via de gebouwschil vast te leggen, 

zoals het opsporen van isolatieproblemen, koudebruggen, vochtinsijpeling, warmteverliezen via kieren 

en spleten aan ramen en deuren; 

Overwegende dat door Interleuven aanbevelingsprijzen werden vastgelegd voor het uitvoeren van een 

thermografisch onderzoek van een woning door Adviesbureau Dirk De Groof bvba;  

Overwegende dat de aanbevelingsprijs voor een thermografische audit van een vrijstaande woning of 

van een driegevelwoning 284,35 euro (inclusief BTW) bedraagt en van een tweegevelwoning en een 

wooneenheid in een appartementsblok 239,58 euro (inclusief BTW) bedraagt; 

Overwegende dat alle projecten kaderen in het verminderen van de ecologische voetafdruk, 

klimaatdoelstellingen en duurzaam wonen; 

Overwegende dat de kostprijs van een thermografische audit van een woning wordt betaald door de 

opdrachtgever, de particulier, aan Adviesbureau Dirk De Groof bvba op basis van een factuur; 

Overwegende dat de gemeente op basis van deze rapporten haar beleid omtrent energiebesparende 

maatregelen kan bijsturen; 

Gelet op de uitslag van 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, Roger Broos, Mia Brumagne, 

René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om een subsidie te voorzien die 50% van de kostprijs van de 

uitvoering van een thermografische audit van een particuliere woning gelegen in Kortenberg bedraagt. 

Het maximum subsidiebedrag per dossier bedraagt 200 euro. 

 

Artikel 2: De particulier kan deze subsidie aanvragen na het uitvoeren van het thermografisch 

onderzoek van de woning via een gemeentelijk subsidieformulier waarbij de factuur en het rapport van 

het thermografisch onderzoek van de betreffende woning (bij voorkeur digitaal) wordt toegevoegd.  

De opmaak van dit subsidieformulier wordt vastgelegd door het college van burgemeester en 

schepenen. 

 

Artikel 3: De subsidie wordt voorzien tot het einde van de looptijd van het project ‘thermografisch 

onderzoek van particuliere woningen en gemeentelijke gebouwen’. Dit project kan eventueel jaarlijks 

verlengd worden en dit maximaal drie keer. 

 

Artikel 4: De betaling zal gebeuren via de budgetsleutel 1419/001/008/001/005 ‘Uitvoeren specifiek 

project i. k. v. het verminderen van de ecologische voetafdruk’,  registratiesleutel 60010000- 0329 

voor het dienstjaar 2016.  

 

Artikel 5: Dit subsidiereglement gaat van kracht op 1 januari 2017. Dossiers van 2016 worden 

aanvaard zolang deze werden uitgevoerd na 5 september 2016. 

 

Artikel 6: De beslissing zal overgemaakt worden aan Interleuven, dienst milieu, Brouwersstraat 6 te 

3000 Leuven. 
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- 1 archief milieu 

- 1 milieu 

- 1 FIN 

- 1 Interleuven 

 

 

11. Reglement betreffende de promotionele steun aan verenigingen: aanpassing 

 

Gelet op artikel 43 van het gemeentedecreet; 

Gelet op het reglement promotionele steun, goedgekeurd door de GR op 20/4/2009 en de wijziging in 

de GR van 21/06/2010;  

Overwegende dat de drukmachine die voor het drukwerk van de verenigingen gebruikt werd definitief 

stuk is;  

Overwegende dat de diensten van het drukkertje door de digitalisering minder intensief gebruikt werd;  

Overwegende dat het investeren in een nieuwe drukmachine niet meer opportuun is;  

Overwegende dat de diensten van het drukkertje niet meer worden aangeboden aan de verenigingen;  

Overwegende dat de verenigingen hiervan in kennis werden gesteld;  

Gelet op de uitslag van 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, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody 

Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée 

- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers 

 

Besluit: met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen 

 

Het reglement, integraal opgenomen in dit besluit, betreffende de promotionele steun aan verenigingen 

wordt goedgekeurd.  

 

Artikel 1: Doel en gebruikers 

 

In het kader van het gemeentelijk vrijetijdsbeleid wil het gemeentebestuur de volgende promotionele 

ondersteuning bieden aan door de gemeente Kortenberg erkende verenigingen: 

- infoportieken 

- vrijetijdspagina’s in het gemeentelijk infoblad Zoeklicht 

- gemeentelijke webstek 

- plakzuilen (kan ook voor verenigingen van buiten de gemeente) 

De bedoeling van deze ondersteuning is een bijdrage te leveren aan een optimaal publieksbereik van 

verenigingen.  

Gemeentelijke diensten, het Welzijnshuis, de politie en de scholen kunnen eveneens van deze 

promotiekanalen gebruik maken.  

 

Artikel 2: Infoportieken 

 

Alle activiteiten die open staan voor een breed publiek kunnen aangekondigd worden via de 

infoportieken met uitzondering van:  

-  frequente competities of activiteiten, zoals sportwedstrijden, hobbyactiviteiten of wekelijkse 

bijeenkomsten; 

-  louter commerciële publiciteit; 

-  nationale manifestaties, behalve indien ze medegeorganiseerd worden door een erkende 

Kortenbergse vereniging; 

-  borden met teksten of afbeeldingen die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden of tegen 



  andere wettelijke bepalingen. 

 

De aankondigingen moeten in de Nederlandse taal zijn. 

 

De aanvrager zorgt zelf voor de beschildering of belettering van de borden. Deze borden hebben als 

afmetingen 2,45 meter breed en 0,40 meter hoog en ± 1 centimeter dik. 

 

De aanvraag voor het plaatsen van een publiciteitsbord gebeurt schriftelijk en maximum 1 jaar voor de 

activiteit en minimaal 1 maand voor de activiteit. Het aanvraagformulier is beschikbaar op de webstek 

of op dienst Vrije Tijd van de gemeente Kortenberg. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst 

behandeld. 

   

De publiciteitsborden worden voor de activiteit afgeleverd in de gemeentelijke werkplaatsen van de 

gemeente Kortenberg, Engerstraat 172 in Erps-Kwerps, ten laatste op de vrijdag voorafgaand aan de 

periode van affichering die werd toegezegd. 

 

De borden worden binnen 4 weken na de activiteit afgehaald in de gemeentelijke loods, zoniet worden 

ze eigendom van de gemeente. 

 

De borden worden door de technische dienst van de gemeente opgehangen, conform de periode die 

werd toegewezen, met een maximum van drie weken voor de activiteit. 

Bij korte werkweken is het mogelijk dat er een week niet gewisseld wordt en de bestaande ophanging 

behouden blijft.  

 

De borden mogen geen reclamesponsoring dragen en dienen uitsluitend voor het aankondigen van 

activiteiten. 

 

Artikel 3: Gemeentelijk informatieblad Zoeklicht 

 

Op de vrijetijdspagina’s in het gemeentelijk informatieblad is er ruimte voor cultuur, sport, jeugd, 

senioren, bibliotheek en toerisme. Er is zowel plaats voor activiteiten van verenigingen die in 

Kortenberg plaatsvinden als voor activiteiten en berichten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.  

 

Verenigingen kunnen hun activiteiten voor het brede publiek aankondigen in de kalender die achteraan 

in de katern wordt gepubliceerd mits ingave in de UiTdatabank. Wekelijks terugkerende activiteiten 

worden maar één keer per maand opgenomen met een verwijzing naar de herhaling. Vergaderingen 

worden niet opgenomen. Een activiteit kan ook met een artikel aangekondigd worden in de katern. Dit 

kan op twee manieren.  

- een artikel over één bepaalde activiteit van uw vereniging. 

- een artikel waarin u kort uw vereniging voorstelt en tevens één of meerdere activiteiten aankondigt.  

 

Per vereniging mogen er van de eerste soort twee artikels per kalenderjaar ingediend worden en van de 

tweede soort één artikel. Op die manier hopen we zoveel mogelijk verenigingen aan bod te laten 

komen. Indien de ruimte het toelaat kan van deze regel afgeweken worden.  

Over een bepaalde activiteit kan slechts één artikel gepubliceerd worden.  

 

Een artikel moet altijd voorzien zijn van een foto of logo. Op die manier zorgt de indiener mee voor 

een aantrekkelijke vormgeving van de vrijetijdskatern. Het artikel van de eerste soort mag niet langer 

zijn dan 900 tekens (incl. spaties). Het artikel van de tweede soort mag niet langer zijn dan 1.800 

tekens (incl. spaties).  

 

Om alles in goede banen te leiden is er een redactieraad die kan beslissen om een bepaald artikel niet 

op te nemen of in te korten wegens plaatsgebrek. Er wordt getracht om dit in overleg met de 

vereniging te doen.   

 



Activiteiten moeten altijd vóór de  25ste van de maand voorafgaand aan de drukmaand worden 

ingevoerd in de UiTdatabank  (bv. een activiteit die plaats vindt op 15 mei moet vóór 25 maart binnen- 

gestuurd worden. De drukmaand voor het meinummer is immers april). Opgelet, de deadline voor 

Zoeklicht juli-augustus is 25 mei. Indien je opgenomen wil worden in deze editie zorg je best voor een 

tijdige evenementenaanvraag. Artikels moeten via het hiervoor voorziene formulier opgestuurd 

worden naar het redactieadres zoeklicht@kortenberg.be en dit vóór dezelfde datum. Meer informatie 

hierover is terug te vinden op de gemeentelijke webstek.  

 

Artikel 4: Gemeentelijke webstek 

 

Erkende Kortenbergse verenigingen kunnen op twee manieren gebruik maken van de gemeentelijke 

website.  

- aankondigen van een activiteit in de UiTagenda op de webstek 

- voorstellen van de vereniging via de verenigingspagina’s in de verenigingengids.  

 

Het aankondigen van een activiteit dient te gebeuren via de UiTdatabank: www.uitdatabank.be 

 

De voorstelling van een vereniging op de site gebeurt aan de hand van een verenigingspagina waartoe 

de vereniging via een paswoord toegang heeft en waarop zij alle relevante informatie kan plaatsen. 

Deze informatie komt pas op het web na validatie door de dienst vrije tijd.  

 

Artikel 5: Plakzuilen 

 

Het plakken van affiches moet aangevraagd worden via een eenvoudig online-formulier op de 

gemeentelijke website. Naast gegevens over de aanvraag moet er ook een digitaal voorbeeld van de 

affiche meegestuurd worden.  

 

Deze aanvragen worden verwerkt binnen de dienst vrijetijd en binnen de 10 werkdagen zal de 

vereniging al dan niet toestemming krijgen tot het gebruiken van de plakzuilen. 

 

De affiches mogen maximum 30 dagen voorafgaand aan de activiteit worden aangeplakt. 

Kortenbergse verenigingen mogen maximaal 2 affiches per zuil hangen. Het is niet toegestaan om 

affiches te overplakken indien deze activiteit nog niet voorbij is. De affiches hebben een maximale 

grootte van een A1 formaat. 

 

De verantwoordelijke uitgever moet duidelijk vermeld zijn op de affiche. Affiches van organisaties 

met commerciële doeleinden worden niet toegelaten. 

 

Verenigingen van buurgemeenten mogen maximum 1 affiche plakken met het maximum formaat van 

een A1 zodat Kortenbergse verenigingen zeker genoeg kans krijgen op een zichtbare plaats voor hun 

affiche. 

 

Bij het niet naleven van deze regels zal de overtreder via brief hierop gewezen worden. Indien nodig 

zullen affiches verwijderd worden volgens de tarieven in het geldende belastingreglement.  

 

Het plaatsen van vaste en mobiele reclameborden wordt geregeld via een apart belastingreglement, te 

vinden op de gemeentelijke website.  

 

Artikel 6: Afsluitende bepaling 

 

Afwijkingen op dit reglement kunnen mits grondige motivatie enkel toegestaan worden door het 

college van burgemeester en schepenen. Eventuele betwistingen i.v.m. dit reglement dienen eveneens 

schriftelijk voorgelegd te worden aan het college. 

 

Artikel 7: Inwerkingtreding 

mailto:zoeklicht@kortenberg.be
http://www.uitdatabank.be/


 

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking en vervangt het vorige.  
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- 1 Fin 

- 1 Archief 

 

 

12. Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf door de gemeenten, het OCMW en 

de politiezone HerKo voor elektrische energie en aardgas voor hun installaties en gebouwen en 

de openbare verlichting 

 

Gelet op de richtlijn 2009:72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 

2003/54/EG; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij 

horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door 

de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het 

energiebeleid betreft; 

Gelet op het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het 

“Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

(het “Energiebesluit”) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en het decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd; 

Gelet op het decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke 

sectoren en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14 januari 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene 

aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te 

contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; 

Overwegende dat het Vlaams Energiebedrijf krachtens artikel 4,2° van het decreet van 15 juli 2011 

optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het 

Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2,4° van de wet 

van 15 juni 2006; 

Overwegende dat een aanbestedende overheid die beroep doet op een aankoop-of opdrachtencentrale 

is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren, artikel 15 van de wet 

van 15 juni 2006; 

Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017; 

Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden; 

Overwegende dat het OCMW akkoord gaat met het contract en de gemeente Kortenberg in de 

OCMW-raad van 7 september 2016 zal aanduiden om dit contract in gezamenlijke naam af te sluiten 

en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en 



facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator 

voor de overgang naar het nieuwe contract; 

Overwegende dat in het college van 11 augustus 2016 de politiezone HerKo akkoord gaat met het 

contract en de gemeente Kortenberg in de politieraad van 27 oktober 2016 zal aanduiden om dit 

contract in gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst 

van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige 

energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract; 

Gelet op de uitslag van 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, Roger Broos, Mia Brumagne, 

René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Artikel 1: De gemeenteraad aanvaardt het mandaat dat zal gegeven worden door het OCMW. en 

geagendeerd wordt op de OCMW-raad van 7 september 2016 om voor rekening van het OCMW een 

overeenkomst af te sluiten zoals vermeld in artikel 3 van deze beslissing. 

 

Artikel 2: De gemeenteraad aanvaardt het mandaat dat zal gegeven worden door politiezone HerKo en 

geagendeerd wordt op de politieraad van 27 oktober 2016 om voor rekening van politiezone HerKo 

een overeenkomst af te sluiten zoals vermeld in artikel 3 van deze beslissing. 

 

Artikel 3: De gemeenteraad beslist een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor 

de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het OCMW en de politiezone 

HerKo. 

 

Artikel 4: De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikels 1 en 

2 bedoelde overeenkomst. 

 

Artikel 5: De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199 te 9090 

Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de 

huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe 

contract. 

 

Artikel 6: De gemeente, het OCMW en de politiezone HerKo, zijn zelf verantwoordelijk voor de 

tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de 

vermelde overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf. 

 

Artikel 7: In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan 

bepaald in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot 

haar aandeel in de overeenkomst. 

 

637.82 

 

- 1 origineel archief AZ 

- 1 origineel Eandis  

- 1 FIN 

- 1 welzijnshuis 

- 1 politie HerKo 

 

 

13. Huur frankeermachine: goedkeuring lastenvoorwaarden, bestek en procedure 

 



Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke 

sectoren en latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene 

aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen; 

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 het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI); 

Gelet op het Algemeen Reglement over de Arbeidsbescherming (ARAB); 

Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX); 

Gelet op het KB van 12.08.1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, gewijzigd bij het KB 

van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen; 

Gelet op het KB van 10.01.1997 tot uitvoering van de richtlijn 73/23/EEG, gewijzigd bij de richtlijn  

93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de  

veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten  

bieden (Europese Laagspanningsrichtlijn); 

Gelet op het KB van 28.02.2007 tot uitvoering van de richtlijn 2004/108/EG het Europees parlement 

en de raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de  

elektromagnetische compatibiliteit; 

Overwegende dat de overeenkomst voor het huidige frankeertoestel is afgelopen;  

Overwegende dat dit toestel slijtage kent; 

Overwegende dat er een overeenkomst dient afgesloten te worden voor het huren en het onderhoud 

van een nieuw frankeertoestel voor de periode van 5 jaar; 

Overwegende dat er door de dienst Algemene Zaken een bestek werd opgemaakt; 

Overwegende dat de kostprijs gespreid over 5 jaar geraamd wordt op 15.000 euro inclusief btw; 

Overwegende dat er daarom geopteerd kan worden voor een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking; 

Overwegende dat het nodige krediet is voorzien op actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 

011903/61502000; 

Gelet op het visum nr. 2016/89 d.d. 23.08.2016 van de financieel beheerder; 

Gelet op de uitslag van 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, Roger Broos, Mia Brumagne, 

René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia 

Vandeven, Ilse De Kée 

 

Besluit: met algemene stemmen 

 

Art.1: De opdracht voor de huur en het onderhoud van een frankeermachine zal gegund worden bij 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf dat 

het toestel geïnstalleerd en gebruiksklaar is.  

 

Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd. 

 

Art.3: Het nodige krediet is voorzien op actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 

011903/61502000. 

 

281.18 

 

- 1 AZ 



- 1 FIN 

 

 

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda: 

punt 13/1 op vraag van Roger Broos namens de sp.a-fractie; 

de punten 13/2 tot en met 13/5 op vraag van Mia Brumagne namens de Groen-fractie; 

 

 

13/1.  AED 

 

In het meerjarenplan is er in 2016 een budget van 6.000 euro voorzien voor de aankoop van één of 

meerdere AED-toestellen (Automatisch externe defibrillator). Er wordt gevraagd wat de stand van 

zaken is in dit dossier. 

 

De schepen van welzijn antwoordt dat er ondertussen gesprekken zijn gevoerd met het Rode Kruis 

Kortenberg en het Rode Kruis nationaal i.v.m. afspraken rond het project ‘Hartveilige gemeente’ en 

over wat een ideale plaats voor AED-toestellen zou kunnen zijn. Na onderzoek door het Rode Kruis 

Kortenberg werden GC Colomba en het administratief centrum als meest aangewezen locaties 

weerhouden. 

De bestekken voor 2 AED-toestellen en 1 trainingstoestel werden opgesteld en zullen eerstdaags naar 

de verschillende leveranciers opgestuurd worden. Dan volgt aankoop en plaatsing. 

Om personeel en inwoners de kans te bieden om in rustige omstandigheden het toestel te leren kennen 

zullen er door het Rode Kruis Kortenberg oefensessies georganiseerd worden. Het gemeentebestuur 

zal deze financieren voor het personeel, voor de inwoners zal de welzijnsraad de nodige middelen 

voorzien.  

 

 

13/2. Zwaar vervoerplan: informatie burgers van de betrokken straten 

 

De gemeenteraadsleden hebben allen een mail van een bewoner van de Kouterstraat gekregen waarin 

de vraag gesteld werd naar een infomoment over het zwaarvervoerplan. De vraagsteller vindt correcte 

informatie voor de betrokken bewoners zeer belangrijk en vindt dat burgers recht hebben op een 

argumentatie / antwoord bij hun bezorgdheden. Men wil weten of er op deze vraag al werd ingegaan. 

 

De burgemeester antwoordt dat ook het college correcte informatie over beslissingen die de 

gemeenteraad treft bijzonder belangrijk vindt. Daarom wordt daar met deze bestuursploeg ook veel 

aandacht en zorg aan besteed.  

Zo is er op 28 juni jl., de dag nà de gemeenteraad waarop het zwaarvervoerplan werd goedgekeurd, 

een bericht verschenen op de startpagina van de gemeentelijke webstek, waarin het opzet en de 

doelstellingen van dat zwaarvervoerplan werden toegelicht. Er werd ook meteen een link gelegd naar 

het volledige document, zodat iedere geïnteresseerde inwoner tot in het allerkleinste detail inzage kon 

krijgen in de analyse, de probleemstelling en de voorgestelde oplossingen om het zwaar vervoer uit de 

dorpskernen te weren. Dat bericht heeft een maand lang op de startpagina gestaan en is nu nog steeds 

te consulteren onder de knop mobiliteit, bij de rubriek mobiliteitsplannen. Ook het volledige plan is 

daar nog steeds consulteerbaar. 

Daarnaast is er een toelichting over het zwaarvervoerplan verschenen in de gemeentelijke nieuwsbrief 

van 29 juni jl. en een korte samenvatting ervan in de Zoeklicht-editie van september, bij het verslag 

van de gemeenteraad. 

De burgemeester wijst er nog op dat het zwaarvervoerplan vooraf werd besproken op een vergadering 

van de GAMV (Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid), waarop voor de 

gelegenheid ook een vertegenwoordiging van de MAR (milieuadviesraad), de landbouwraad en de 

RLE (raad voor lokale economie) waren uitgenodigd. De vergaderingen van deze adviesraden zijn  

openbaar en werden onder meer in Zoeklicht aangekondigd. Nadien volgde ook nog een 

raadscommissievergadering die eveneens publiek toegankelijk was. 



 

Wat het e-mailbericht betreft waarnaar wordt verwezen: dit werd ontvangen op 4 juli jl. en op 8 juli jl. 

kreeg de dame in kwestie een uitvoerig antwoord. Uit dat antwoord blijkt duidelijk dat een aantal 

bezorgdheden van sommige omwonenden begrijpelijk, maar niet terecht waren. Zo vreesde men dat 

het zwaarvervoerplan heel wat extra vrachtverkeer zou ‘aantrekken’ in de Kouterstraat, terwijl het 

zwaarvervoerplan net de bedoeling heeft om het zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren. Het 

bestuur wenst het doorgaand vrachtverkeer op de N2 houden. De Kouterstraat werd alleen 

geselecteerd als ontsluitingsroute voor het lokale bestemmingsverkeer, niet als route voor doorgaand 

verkeer. Dat staat met zoveel woorden in de goedgekeurde tekst. 

Er werd ook verduidelijkt dat het zwaarvervoerplan dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd een 

conceptnota is, die als richtsnoer moet dienen om het zwaar verkeer uit de woonkernen te houden.  

Heel wat elementen moeten, mede op basis van de opmerkingen die van de adviesraden en van de 

raadscommissie werden verkregen, nog verder worden uitgewerkt, zoals bv. de haalbaarheid van 

nieuwe busroutes en het uitdoofbeleid voor ondernemingen in de dorpskernen, die veel zwaar verkeer 

genereren. 

De fractie stelt dat de ‘betrokken inwoners’ recht hebben op correcte informatie. Dat klopt, aldus de 

burgemeester, maar alle inwoners zijn betrokken partij. Het zwaarvervoerplan zal immers een effect 

hebben op àlle straten van de gemeente. Daarom werd ook gewerkt met een algemene communicatie 

via de gemeentelijke informatiekanalen.   

Wie over de conceptnota specifieke vragen heeft, kan terecht bij de dienst mobiliteit, die gedetailleerd 

zal antwoorden op vragen en bezorgdheden, zoals ook is gebeurd bij de vraagsteller naar wie wordt 

verwezen.  

Zodra er concrete ingrepen in straten worden gepland, zoals bv. de invoering van parkeervakken, 

zullen zoals steeds de inwoners van de betrokken straten geïnformeerd worden en wordt in de mate 

van het mogelijke rekening gehouden met hun opmerkingen. Maar daarvoor is het op dit ogenblik te 

vroeg. De conceptnota moet eerst nog verder worden geconcretiseerd.   

 

 

13/3.  Beleid elektrische laadpalen in Kortenberg. 

 

Vlaanderen maakt werk van een versnelde uitrol van elektrische laadpalen. Volgens sommige experts 

zal in 2020 een elektrische middenklassewagen even goedkoop (of duur) zijn als een fossiele wagen, 

met als pluspunt goedkope brandstof en onderhoud. Netbeheerders Eandis en Infrax ontwikkelden 

voor de gemeenten een interessant aanbod, waarbij zij zorgen voor het plaatsen en exploiteren van 

laadpalen en het loket voor de gebruiker. De gemeente heeft daarbij als enige kost de signalisatie en 

markering van de e-parkeerplaatsen. De gemeente kan in zee gaan met de netbeheerders, of de 

basisinfrastructuur zelf organiseren. In dat laatste geval moesten de netbeheerders voor 1 september 

verwittigd worden. Er wordt gevraagd of er binnen het college reeds gesproken is over een beleid rond 

elektrische laadpalen, welke keuze de gemeente gemaakt heeft en of er al ideeën zijn over locaties 

voor deze palen. 

 

De schepen van natuurbehoud en leefmilieu antwoordt dat Vlaanderen inderdaad werk maakt van een 

versnelde uitrol van elektrische laadpalen (ELP). Dit gebeurt in het kader van de Europese richtlijn 

betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 

Infrax en Eandis hebben van Vlaanderen de opdracht gekregen om hun openbare dienstverplichting uit 

te breiden. Ze staan in voor de verdere uitrol van de infrastructuur voor elektrische laadpalen in 

Vlaanderen en hierbij bieden ze de kans aan de lokale besturen om mee in het project te stappen. Het 

college heeft beslist om gebruik te maken van deze aanbesteding en diensten van Eandis.  

Na onderzoek door Eandis is gebleken dat er in de gemeente Kortenberg 6 laadpalen zullen komen 

tegen 2020 waarvan er 2 zelfs voor eind 2017 zullen geplaatst worden. 

In samenspraak met Eandis, de laadpaaloperator (nog niet gegund en dus nog niet gekend) zal er naar 

de meest ideale plaats gezocht worden. Hierbij moet met verschillende factoren rekening gehouden 

worden, zoals bijvoorbeeld de vereiste netcapaciteit van 400V, toegankelijkheid en bereikbaarheid, 

eventuele aanwezigheid van andere nutsvoorzieningen en veiligheid. 

 



 

13/4. Fietskaravaan op weg naar school. 

 

In een aantal buurgemeenten worden er fietskaravanen georganiseerd voor de kinderen van de 

plaatselijke scholen. Dit sluit perfect aan bij het STOP-principe. De gemeente moet dit niet 

organiseren, maar kan dit wel stimuleren, bijvoorbeeld via overleg met de ouderraden, directies 

enzovoort. Men wil weten of de schepen van onderwijs overweegt om hierrond te sensibiliseren. 

 

De schepen van onderwijs antwoordt dat het gemeentebestuur vandaag aardig wat initiatieven 

ondersteunt of zelf de uitbouw van een veilige schoolomgeving initieert.  

Zo wordt jaarlijks een ‘Levend verkeerspark’ georganiseerd, een project rond ‘verkeerseducatie’.  

Eén van de doelen van dit project is om kinderen verkeersbewust te laten worden. Door hen op de 

baan te laten fietsen leren ze omgaan met reële verkeerssituaties. De route is uitgestippeld en 

waarnemers beoordelen de kinderen op behendigheid en het correct uitvoeren van manoeuvres.  

De organisatie en uitvoering van dit project is arbeidsintensief en hiervoor worden de dienst mobiliteit, 

de werkplaatsen en de politie ingeschakeld. Ook ouders werken hieraan mee maar het blijkt niet zo 

evident om hiervoor voldoende ouders te vinden. 

Eveneens wordt een fietsbehendigheidsparcours ter beschikking gesteld op vraag, de vrachtwagen van 

de gemeente of van een externe partner wordt dan ter beschikking gesteld voor het in beeld brengen 

van de dode hoek, enz. 

Daarnaast verleent het bestuur ook medewerking aan initiatieven van de scholen. Zo is er ‘Kortenberg 

Regenboog werkgroep verkeer’ binnen welk kader er door de gemeentelijke diensten hindernissen 

gemaakt worden voor een verkeersparcours op de speelplaats voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en 

waarbij er hesjes en helmen worden ter beschikking gesteld. Dit naast overlegmomenten met de dienst 

mobiliteit. 

Binnen het kader van ‘Everberg Negensprong werkgroep verkeer’ werd er door het oudercomité op 

bepaalde dagen fietspooling uitgeprobeerd maar te weinig ouders konden zich hiervoor vrijmaken en 

de leerkrachten zagen het niet meer zitten om het project te trekken.  

In de ontwerpplannen van het schoolvervoerplan van Erps-Kwerps staat te lezen dat er mogelijk een 

fietspooling wordt uitgewerkt. Concrete vragen dienen echter nog uitgewerkt te worden zoals het 

lokaliseren van de herkomst van de leerlingen om mogelijke poolingmogelijkheden vast te stellen,  

(groot)ouders en andere vrijwilligers uitnodigen/informeren, mogelijke routes bespreken en 

vastleggen, afspraken maken en het organiseren van opvolging en evaluatie.  

De schepen voegt hieraan toe dat de focus van het gemeentebestuur momenteel ligt op het 

Fietsroutenetwerk. Dat betekent een veilige route naar school uitwerken. Daarvoor worden voet -en 

buurtwegen in kaart gebracht.  

In Everberg werd een ontwerper aangesteld om de aanleg van verschillende buurtwegen voor te 

bereiden. De voetwegen in Erps-Kwerps worden in een volgende fase aangepakt, de voorbereidingen 

voor het aanstellen van een ontwerper zijn lopende en de school van Meerbeek is de volgende die aan 

bod komt om een soortgelijk traject te doorlopen. Hiervoor wordt eerst bekeken welke route de 

kinderen naar school nemen, wat de knelpunten zijn, welke alternatieven er zijn en hoe trage wegen er 

een rol in kunnen spelen.  

Dus neen, aldus de schepen, er komt geen initiatief vanuit de gemeente m.b.t. een fietskaravaan omdat 

er andere prioriteiten werden gelegd, maar indien oudercomités deze willen organiseren, dan kan dat 

en zal het bestuur nagaan of ze een facilitaire rol kan spelen in een uitgewerkt project.  

Het organiseren van zo’n fietskaravaan kan inderdaad deel uitmaken van een schoolvervoerplan. Het 

succes hiervan valt of staat met de dynamiek binnen de scholen, oudercomité, enz.  

Het gemeentebestuur kan hier eventueel een promotionele rol in spelen maar eerst moet er een 

duidelijk plan zijn, dat bovendien dient geanalyseerd te worden op haalbaarheid en inzet van alle 

partijen.  

 

 

13/5. Toestand voetweg 24 tussen  Leuvensesteenweg en Minneveldstraat. 

 



De toestand van deze voetweg is nog steeds onveilig voor voetgangers en fietsers. Er wordt gevraagd 

wat de plannen zijn. 

 

De schepen van openbare werken bevestigt, hoewel de situatie al iets verbeterd is door gedeeltelijke 

asfaltering ten gevolge van elektriciteitswerken, dat er inderdaad slecht begaanbare of befietsbare 

stukken zijn in deze voetweg, deze werden onder andere veroorzaakt door wortelgroei. 

Met de technische dienst zal nogmaals besproken worden welke mogelijkheden er zijn maar machinaal 

asfalteren is niet evident en extra budget is niet beschikbaar gezien het bestuur werkt met een 

prioriteitenlijst die moet gevolgd worden. 

Ingrepen moeten dus niet onmiddellijk verwacht worden. Wel kan bekeken worden of de grootste 

hindernissen beter kunnen aangeduid worden voor de gebruikers van de voetweg. 

 

 

14.  Verslag 

 

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de 

gemeenteraad van 27.06.2016, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement, 

als goedgekeurd beschouwd. 

 

 

 

 

 

P. LEBRUN C. TAES 

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


