ZITTING VAN 8 MEI 2017
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen, raadsleden; Leen Ceuppens, wnd. secretaris.

Raadsleden Anna Outtier-Vannerem, Julia De Coster, Mia Brumagne en Melody Debaetselier laten
zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 28.02.2017

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 28.02.2017.
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd
474.33
- 1 archief

2.

Belasting op kermiskramen vanaf 2017

28.02.2017

108.317.895,48 EUR
18.674.665,03 EUR
+ 972,78 EUR
18.675.637,81 EUR
18.674.665,03 EUR
+ 972.78 EUR
OK
03.03.2017

18.674.665,03 EUR
776.133,84 EUR
12.579,00 EUR
100.657,10 EUR
3.842.892,95 EUR
5.003.565,16 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2.052.714,05 EUR
277.797,10 EUR
3.531.391,04 EUR
11.355,58 EUR
70.328,50 EUR
281.741,63 EUR
630.533,70 EUR
0,00 EUR
670,43 EUR
2.080.182,59 EUR
991,57 EUR
554,40 EUR
300,00 EUR
276,39 EUR

Gelet op art. 170&4 van de grondwet;
Gelet op art. 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, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Gelet op het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op openbare kermissen, goedgekeurd op
de gemeenteraad d.d. 06 maart 2017;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De beslissing van de gemeenteraad d.d. 13.12.2010 houdende gemeentebelasting op
kermiskramen vanaf 2011 wordt ingetrokken.
Artikel 2: Vanaf het dienstjaar 2017 wordt een indirecte gemeentebelasting gevestigd op het gebruik
van het openbaar domein ter gelegenheid van kermissen voor kermiskramen en -tuigen. De woon- en
vrachtwagens zijn niet aan de belasting onderworpen.
Artikel 3: De belasting is verschuldigd door de uitbater.
Artikel 4: De belasting wordt vastgesteld op 0,50 euro per vierkante meter ingenomen oppervlakte.
Artikel 5: Wanneer een kermisuitbater niet komt opdagen en er is sprake van een onwettige
afwezigheid, zoals bepaald in artikel 9 van het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op
openbare kermissen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 6 maart 2017, dan moet de
kermisuitbater alsnog het standgeld betalen en ontvangt hij een boete van €150 wanneer het feit zich
voor de eerste keer voordoet.
Artikel 6: Kermiskramers die ter plaatse elektriciteit wensen af te nemen betalen €30 per kraam en per
kermis.
Artikel 7: Voor het achterlaten van vuilnis dient een groene vuilniszak te worden gebruikt. Hiervoor
dient een vergoeding van €2.24 x het aantal kermisdagen te worden betaald.
Artikel 8: De belasting, eventuele boetes en kosten elektriciteitsverbruik en kosten voor het afval
moeten worden betaald na ontvangst van een factuur. Bij gebreke van betaling worden de belasting,
het elektriciteitsverbruik en de kosten voor het afval en de boetes van ambtswege ingekohierd .
Artikel 9: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.690
- 1 archief
- 1 dienst AZ
- 1 kermisuitbater
- 1 gouverneur

3.

Gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden voor de aanslagjaren 2017-2021

Gelet op art. 170§4 van de grondwet;

Gelet op art. 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, zoals gewijzigd bij decreet van
28 mei 2010 en latere wijzigingen;
Gelet op de tendens om reclame te maken via mobiele reclameborden, die tijdelijk worden opgesteld
langs de openbare weg;
Aangezien deze borden de straten ontsieren en de veiligheid van de weggebruikers in gevaar brengt;
Om tegemoet te komen aan de oproep van de Vlaamse Overheid tot positieve ondersteuning van
circussen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De Becker, Tom Jespers, Jana
Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de
Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
Wij onthouden ons omwille van artikel 6: vrijstellingen, punt 3: 'in het kader van verkiezingen en
referenda wordt verkiezingspropaganda vrijgesteld'. Op 5 december 2016 onthielden we ons ook op
dit punt. We zijn strengers voor de burgers, verenigingen en circussen dan voor onszelf: politici. We
vinden het niet consequent dat politieke partijen meer mogen dan de verenigingen. Daarom onthouden
we ons.
Besluit: met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1a: De beslissing van de gemeenteraad d.d.05 december 2016 houdende gemeentebelasting op
vaste en mobiele reclameborden voor de aanslagjaren 2017-2021 wordt opgeheven.
Termijn
Artikel 1b: Voor de aanslagjaren 2017-2021, wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en
mobiele reclameborden.
Begrippen
Artikel 2:
a. Onder "reclamebord" wordt verstaan elke vaste of mobiele constructie in gelijk welk materiaal,
geplaatst langs de openbare weg of op een plaats in open lucht, die zichtbaar is vanaf enig punt van de
openbare weg, bestemd of aangewend voor het dragen van reclame of allerhande aankondigingen.
b. Onder "mobiele" wordt verstaan elke verplaatsbare constructie die tijdelijk langs de openbare weg
wordt geplaatst en die vrij op – of vast in - de grond staat of aan een omheining wordt vastgemaakt.
Belastingplichtige
Artikel 3:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het reclamebord.
Indien de eigenaar onbekend is, is de belasting respectievelijk verschuldigd door;
- de natuurlijke of rechtspersoon die al dan niet over het recht beschikt om gebruik te maken van het
reclamebord voor het aanbrengen van zijn/haar reclameaffiches;
of
- de eigenaar van de grond of van de muur waarop zich het reclamebord bevindt.
Vaststelling en aangifte
Artikel 4:
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1. voor de vaste reclameborden op €50,00 /jaar per vierkante meter nuttige oppervlakte.
2. voor de mobiele reclameborden op €50,00 /dag per vierkante meter nuttige oppervlakte. Elk
gedeelte van een dag wordt beschouwd als een volle dag.

De nuttige oppervlakte is de oppervlakte die werkelijk voor reclame kan worden gebruikt, met
uitzondering van de omlijsting.
De telling van belastbare reclameborden wordt gedaan door de daartoe gemachtigde beambten van het
gemeentebestuur.
Artikel 5:
1. Voor de vaste reclameborden ontvangt de belastingplichtige vanwege het gemeentebestuur een
aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend vóór de erin vermelde
vervaldatum moet worden teruggestuurd. De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft
ontvangen moet spontaan aangifte doen en dit uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het
belastingjaar.
Voor de vaste reclameborden geeft de jaarlijkse aangifte de toestand weer zoals deze zich voordoet op
1 januari van het belastingjaar; deze toestand dient als basis voor de toepassing van artikelen 3 en 4.
De plaatsing of verwijdering van elk vast bord na 1 januari van het jaar moet binnen de vijftien dagen
aan het gemeentebestuur betekend worden. De belasting is voor het hele jaar verschuldigd indien het
bord vóór 1 juli wordt geplaatst; ze wordt met de helft verminderd voor de borden die vanaf 1 juli van
het jaar worden geplaatst of v6ór 1 juli worden verwijderd.
2. Voor de mobiele reclameborden dient de belastingplichtige aangifte te doen op het door het
gemeentebestuur ter beschikking gesteld aangifteformulier, waarop hij de plaats, de datum van
plaatsing en verwijdering, de nuttige oppervlakte van het reclamebord en het aantal reclameborden
vermeld. De belastingplichtige is gehouden, ten laatste de dag vóór de dag
waarop het gebruik aanvangt, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter
beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
Vrijstellingen
Artikel 6:
1. Worden van de belasting op de vaste en mobiele reclameborden vrijgesteld:
a. De borden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om het publiek de handel
of de nijverheid die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of
vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het algemeen, de activiteiten
die plaatshebben te doen kennen.
b. De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of voor een werk of
organisme van openbaar nut.
2. Worden van de belasting op de vaste reclameborden vrijgesteld of van de belasting op de mobiele
reclameborden mits aangifte cfr. art. 4 -1 en 2 en beperkt tot 20 stuks voor het ganse grondgebied van
de gemeente:
a. De borden bestemd voor de bekendmaking van bepaalde activiteiten, aankondigingen,
festivals, manifestaties, markten, e.d. georganiseerd door erkende gemeentelijke verenigingen,
publiciteit voor derden mag max. 10% van de totale oppervlakte omvatten.
b. De borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor verenigingen zonder winstoogmerk van
menslievende, artistieke, letterkundige of wetenschappelijke aard. zonder toevoeging van
publicitaire boodschappen.
3. In het kader van verkiezingen en referenda wordt verkiezingspropaganda vrijgesteld.
4. Worden van de belasting op de vaste reclameborden vrijgesteld of van de belasting op de mobiele
reclameborden mits aangifte cfr. art. 4 -1 en 2 en beperkt tot 2 maal per jaar 20 stuks voor het ganse
grondgebied van de gemeente op de door de gemeente aangeduide locaties: de reizende circussen.
Publiciteit voor derden mag maximaal 10% van de oppervlakte bedragen.
Artikel 7: De belasting wordt ingevorderd bij wege van kohier vastgesteld en uitvoerbaar verklaard
door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

484.246
- 1 archief
- 1 VT
- 1 gouverneur

4.

Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 18.12.2003 houdende wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen (B.S. 14.01.2003), waardoor het toepassingsgebied van de arbeidsreglementen
werd uitgebreid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 6 van 02.02.2004 houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 7 d.d. 15.12.2008 houdende arbeidsreglement
gemeentepersoneel: goedkeuring;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 5 d.d. 05.01.2015 houdende aanpassing
arbeidsreglement gemeentepersoneel: addendum preventie van psychosociale risico’s op het werk &
administratieve inlichtingen;
Overwegende dat het arbeidsreglement dient aangepast te worden;
Overwegende dat het arbeidsreglement van gemeente en OCMW op elkaar wordt afgestemd;
Overwegende dat binnen de bestaande onderdelen een aantal wijzigingen doorgevoerd worden of
bepaalde artikels uitgebreid worden;
Overwegende dat volgende bijlagen worden toegevoegd:
 BIJLAGE 2
ALCOHOL -, GENEESMIDDELEN- EN DRUGSMISBRUIK
 BIJLAGE 3
GEDRAGSCODE COMMUNICATIE
 BIJLAGE 6
KLEDINGREGLEMENT
 BIJLAGE 7
REGLEMENT: GEBRUIK DIENSTVOERTUIGEN
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 24.10.2016;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties in het BOC en het protocol van akkoord voor ACV en het protocol van niet-akkoord
voor ACOD d.d. 07.11.2016;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties in het HOC en het positief advies van ACV en het negatief advies van ACOD d.d.
07.11.2016;
Gelet op de raadscommissie ad hoc d.d. 20.02.2017;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Silke Cuypers
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
Ik onthou mij op dit punt vanwege artikel 2 bis: voorschriften inzake neutraliteit voor werknemers met
een front/office functie. Ik ga akkoord met neutraal gedrag maar niet met de vereiste 'neutrale'
kledingsvereisten. Volgens mij bekom je de beoogde vreedzame en verdraagzame werkplaats (en
samenleving) niet door de aanwezige religieuze, politieke en filosofische diversiteit weg te steken
onder het mom van neutraliteit. Er zijn genoeg voorbeelden uit andere landen waar religieuze en
politieke symbolen wel kunnen bij overheidspersoneel: bijvoorbeeld Sikhs (met tulband) en moslima's
(met hoofddoek) bij de politie van het Verenigd Koninkrijk.
Besluit: met 20 stemmen voor en 1 onthouding

Artikel 1: Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: Het gemeenteraadsbesluit van nr. 5 van 05.01.2015 wordt ingetrokken.
Artikel 3: Het arbeidsreglement heeft uitwerking vanaf 08.05.2017.
231.1
- 1 dossier
- 1 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

5.

Algemene bestuurlijke politieverordening: bezetting standplaatsen kermis

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer specifiek de artikelen 119, 119bis, 133 en 135;
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad d.d.
7/12/2015;
Gelet op artikel 90 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening waarin de geldende einduren
voor kermisactiviteiten en muziek worden vastgelegd;
Overwegende dat de Algemene Bestuurlijke Politieverordening geen statisch document is maar
geregeld geactualiseerd moet worden om de gemeentelijke overheid blijvend in staat te stellen een
gepast antwoord te bieden op het vlak van bestuurlijke handhaving van fenomenen die de openbare
orde verstoren en/of zorgen voor openbare overlast;
Overwegende dat strikte afspraken noodzakelijk zijn met betrekking tot de inname van de
standplaatsen ter gelegenheid van kermissen en dat dit momenteel nog niet is opgenomen in de
Algemene Bestuurlijke Politieverordening;
Overwegende dat artikel 90 van afdeling 6 “Kermissen” van de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening, daarom dient aangevuld te worden met volgende tekst: “De standplaatsen
ingenomen ter gelegenheid van kermissen mogen niet langer bezet worden dan de vermelde periodes
in het besluit 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, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1. De algemene bestuurlijke politieverordening wordt als volgt goedgekeurd
Titel 1. Algemene bepalingen
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Artikel 1. Dit reglement is opgemaakt in toepassing van artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet en
geldt met behoud van andere wetgeving. Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven
krachtens artikels 133 tot en met 135 van de Nieuwe Gemeentewet, naleven.
Hoofdstuk 2. Definities
Artikel 2. §1 Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder «openbare plaats»:
de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle verkeer
van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd als
aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen. De
berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is;
de groene ruimten: de parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen en alle stukken van de
openbare plaats, buiten de openbare weg, die open staan voor het verkeer van personen en in

hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.
§2 Onder een «voor het publiek toegankelijke plaats» verstaat men in onderhavig reglement elke
plaats waar andere personen dan de beheerder en de personen die er werkzaam zijn toegang hebben
ofwel omdat ze geacht worden gewoonlijk toegang te hebben tot die plaats, ofwel omdat ze er
toegelaten zijn zonder individueel te zijn uitgenodigd.
Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter van de vergunning en modaliteiten voor het gebruik
ervan
Artikel 3. §1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en herroepbaar
afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de gemeente niet
aansprakelijk stelt.
Het precaire karakter van de vergunning houdt in dat deze op ieder moment kan ingetrokken worden
wanneer het algemeen belang het vereist.
Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en schepenen
wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, overeenkomstig de wet van 24
juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
§2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de vergunningsakte en erover
waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan anderen, noch de openbare veiligheid, rust
of netheid en gezondheid in het gedrang kan brengen.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve uitoefening van de bij de vergunning beoogde activiteit.
Artikel 4. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang komen door
situaties waarvan de oorzaak bij privaat domein ligt, kan de burgemeester de nodige besluiten nemen.
De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk voor zijn,
moeten zich schikken naar de besluiten van de burgemeester.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten voorgeschreven
maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te betekenen, kan de burgemeester
er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in gebreke blijvende partijen die de kosten
hoofdelijk moeten dragen.
Artikel 5. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is
burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door een
derde van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen.
Artikel 6. Ieder die zich op de openbare plaats bevindt of in een voor het publiek toegankelijke plaats,
moet zich onmiddellijk schikken naar de verzoeken of bevelen van de politie met het oog op:
1. de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust, netheid of gezondheid;
2. de vereenvoudiging van de taken van de hulpdiensten en de bijstand aan personen in gevaar.
3. het doen naleven van de wetten, decreten, reglementen en besluiten.
Deze verplichting is tevens van toepassing op personen die zich in een privaat domein bevinden,
wanneer de politie of een gemachtigde ambtenaar er is binnengegaan op verzoek van de bewoners of
in geval van brand, overstroming of hulpoproep.
Artikel 7. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente zich het recht
voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de overtreder.
Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een
herstelbelasting en/of aan het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten voor
rekening van de overtreder.
Titel 2. Openbare netheid en gezondheid
Hoofdstuk 1. Netheid van de openbare plaats
Afdeling 1. Algemeen verbod op het bevuilen en beschadigen van de openbare plaats
Artikel 8. Het is verboden de openbare plaats, andermans privédomein, publiek toegankelijke plaatsen
of ieder voorwerp op de openbare of publiek toegankelijke plaats te bevuilen op gelijk welke manier,
door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of
waarover men zeggenschap heeft.
Eenieder die werkzaamheden uitvoert waarbij de openbare plaats wordt benut, is verplicht de benutte
openbare plaats in dezelfde netheid als vóór de aanvang van de werkzaamheden en zonder enige
beschadiging achter te laten. In geval van bevuiling moet de bevuiler de zaken onmiddellijk reinigen.

Om te vermijden dat er schade of bevuiling aan de openbare weg of onevenredige hinder veroorzaakt
wordt, kan de burgemeester een bepaalde reisweg opleggen aan zwaar vervoer (+3,5 ton).
Artikel 9. Werkzaamheden die stof of afval in de omgeving kunnen verspreiden, mogen pas aangevat
worden nadat alle maatregelen werden genomen om schade of bevuiling te voorkomen. Zo nodig
wordt de omgeving beschermd met een doek of scherm.
Voor de toepassing worden in dit artikel de werkzaamheden bedoeld die buiten de openbare weg
uitgevoerd worden en die de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van
doorgang kunnen belemmeren.
Artikel 10. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden verbruikt, dienen
het nodige te doen opdat hun klanten de openbare plaats rond hun handel niet vervuilen.
De verkopers evenals de houders van kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun
kramen derhalve voorzien van een korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval.
Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam of inrichting,
alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de grond wordt gegooid, wordt
weggenomen.
Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden die de
voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen.
Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen.
Artikel 11. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op openbare plaatsen en voor
het publiek toegankelijk plaatsen, elders dan in de daartoe bestemde voorzieningen.
Het is verboden het huishoudelijk afvalwater evenals alle andere vloeistoffen uit de bebouwde en
onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien.
Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de door hem bevuilde plaats onmiddellijk reinigen.
Afdeling 2. Voetpaden, bermen en onderhoud eigendommen
Artikel 12. De voetpaden, straatgoten en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen en terreinen
dienen te worden onderhouden en proper gehouden. Deze verplichtingen berusten:
1) voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming op de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of de personen die belast zijn met het
dagelijks onderhoud van de gebouwen;
2) voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming op de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
3) voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het
goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht,
recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
4) Voor flatgebouwen: op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of
deze aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke
blijft, rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan
de straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting
op de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en hinderlijke begroeiing,
vervuilende producten of materialen.
Artikel 13. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde gedeelten van
eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn. Dit houdt in dat erover dient gewaakt te worden
dat de begroeiing noch de openbare plaats noch de openbare veiligheid bedreigt.
Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen dan ook op de voormelde gronden te deponeren of te
bewaren.
Deze verplichting rust op iedere houder van een reëel recht op bovenvermelde braakgronden, terreinen
of eigendommen, met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een
gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders.
Afdeling 3. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseren, afvloeiingen
Artikel 14. Het is verboden de leidingen bestemd voor de afvoer van hemel- of afvalwater te
versperren of enig voorwerp of vloeistof in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen of bevuilen.
Artikel 15. Behoudens vergunning is het verboden om de riolen in de openbare plaats te ontstoppen,

schoon te maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen.
Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging de
aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets wordt
gedemonteerd of uitgegraven.
Afdeling 4. Sluikstorten en openbare netheid1
Artikel 16. Het is verboden gelijk welk voorwerp achter te laten op plaatsen andere dan in de
vuilnisbakken, die daartoe op openbare plaatsen aangebracht zijn. Dit wordt beschouwd als
sluikstorten.
Artikel 17. Enkel klein, los en ongevaarlijk afval mag in de publieke vuilnisbakken langs de openbare
weg gedeponeerd worden. Het deponeren van ander afval in de vuilnisbakken wordt aanzien als
sluikstorten.
Het deponeren van vuilnis naast de vuilnisbak of glasbol wordt eveneens aanzien als sluikstorten.
Wanneer afval wordt achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met dit reglement, is de
gemeente gemachtigd op kosten van de daders de betrokken afvalstoffen op te (laten) ruimen. Indien
de identiteit van de overtreder niet gekend is, kan de burgemeester naar aanleiding van een ambtshalve
verwijdering de gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.
Artikel 18. De afvalcontainers en anders aangeboden afvalstoffen mogen ten vroegste de dag voor de
ophaling om 20u op de openbare weg geplaatst worden. De geledigde afvalcontainers moeten terug
binnen gezet worden de dag zelf van de ophaalronde.
Hetzelfde geldt voor de afvalcontainers die niet geledigd werden en de afvalstoffen die niet opgehaald
werden op de geplande dag.
Artikel 19. Waar bestratingswerken worden uitgevoerd, zal gedurende 8 dagen het zand dat op de
openbare weg werd uitgestrooid, niet mogen worden weggenomen.
Afdeling 5. Onderhoud van voertuigen
Artikel 20. Het is verboden op de openbare plaats het onderhoud, de smering, olieverversing of
herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met uitzondering van het
depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het gaat om zeer beperkte interventies
teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg voort te zetten of weggesleept te worden.
Afdeling 6. Aanplakking2
Artikel 21. §1 Aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, affiches, zelfklevers of spandoeken mogen
slechts op de openbare plaats aangebracht worden, op die plaatsen aangeduid door de gemeentelijke
overheid.
§2 De aanplakkers moeten in het bezit zijn van een toelating tot aanplakken, afgeleverd door de
burgemeester en dienen deze toelating bij zich te hebben. Zij moet vertoond worden op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar. Voor het aanbrengen van een aanplakbiljet of soortgelijk
opschrift, moet vooraf een exemplaar voorgelegd worden aan de bevoegde dienst van het
gemeentebestuur.
De burgemeester is bevoegd om een algemene vrijstelling te verlenen aan door het gemeentebestuur
erkende verenigingen.
De bepalingen van §2 zijn niet van toepassing op:
1) de aanplakbiljetten die betrekking hebben op openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van
gebouwen, de voorstellingen, de concerten, vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover
hun oppervlakte geen 2 m² overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis
plaatsvindt, tijdens de maand die eraan voorafgaat;
2) de aanplakbiljetten aangeplakt door de Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de
gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor
1

Het niet respecteren van deze bepalingen kan niet enkel leiden tot een gemeentelijke administratieve
sanctie, maar ook tot het opleggen van een belasting wegens het weghalen door het gemeentebestuur
van het sluikstorten. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.
2
Het niet respecteren van deze bepalingen kan niet enkel leiden tot een gemeentelijke administratieve
sanctie, maar ook tot het opleggen van een belasting wegens het verwijderen van aangeplakte affiches
op niet daartoe bestemde plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.

oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers;
3) de plakbrieven in kieszaken
4) de plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de Staat, betreffende de oefeningen,
plechtigheden en diensten van de eredienst;
§3 De aanplakkers mogen gebruikmaken van de gemeentelijke aanplakplaatsen op voorwaarde dat per
activiteit en per aanplakplaats er slechts 1 exemplaar (A1-formaat), of verschillende exemplaren die
samen het A1-formaat niet overschrijden, wordt aangeplakt.
§4 De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op verzoek van de politie of de
gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven, plakkaten,
opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is,
is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen van de affiche en
dergelijke of het niet reglementair plaatsen van het plakkaat of spandoek.
Artikel 22. Het is verboden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften
en plakbriefjes aan te brengen of te plaatsen op de openbare plaats op bomen, aanplantingen,
plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten
en andere langs de openbare weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan liggende opstanden of op
andere plaatsen dan die welke door de gemeenteoverheden voor aanplakking zijn bestemd, tenzij
hiervoor schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen werd gegeven voor
wat betreft de openbare plaats, of van de eigenaar of de gebruiker, voor zover de eigenaar ook zijn
akkoord schriftelijk en vooraf heeft gegeven.
De overtreder moet de zaken onmiddellijk in orde brengen. Als de daders van de in onderhavig artikel
beschreven feiten nalaten aan het politiebevel of het verzoek van de gemachtigde ambtenaar gevolg te
geven, zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering, op kosten en risico van de
overtreder.
Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de opschriften en dergelijke
verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk
voor het niet reglementair aanbrengen ervan.
Artikel 23. Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te scheuren of op
enigerlei wijze onleesbaar te maken.
Afdeling 7. Overnachten en kamperen
Artikel 24. Behoudens schriftelijke toelating door het college van burgemeester en schepenen is het
verboden op de openbare plaats:
langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe
ingericht voertuig
te kamperen.
Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privaat domein te verblijven in een mobiel
onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een mobilhome, behoudens
schriftelijke toelating door het college van burgemeester en schepenen.
Hoofdstuk 2. Openbare gezondheid
Artikel 25. Het is verboden vuur te maken op de openbare wegen, in weiden en in bossen. Het is
verboden de buurt te storen met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met
stof of projectielen van allerlei aard.
Onverminderd de toepassing van het veldwetboek en het bosdecreet is de vernietiging door
verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om (cfr.
art. 6.11.1. VLAREM II):
1) het maken van vuur in open lucht indien nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als
fytosanitaire maatregel3 of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment, in overeenstemming
met de bepalingen van het Bosdecreet.
2) het maken van vuur in open lucht in natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel.
3

Een fytosanitaire maatregel is een maatregel ter bescherming van leven of gezondheid van mens, dier
of plant tegen het binnenbrengen van a) ziekten en plagen, b) additieven, contaminanten, toxines,… ,c)
zieke dieren en planten, d) andere schade.

Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid en
wanneer dit als uitzonderlijke beheersmaatregel is opgenomen in het goedgekeurd beheersplan.
3) de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen afkomstig van eigen
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afval niet mogelijk is, of indien dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is.
4) het verbranden van droog natuurlijk stukhout bij het maken van een open vuur. Deze activiteit mag
slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid.
5) het verbranden van droog natuurlijk stukhout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer.
6) het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen uit artikel 7 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte
producten. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits schriftelijke toelating van de toezichthouder.
7) het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde, niet uit kunststof bestaande kerstbomen
in het kader van folkloristische evenementen. Deze activiteit mag slechts plaatsvinden mits
schriftelijke toelating van de gemeentelijke overheid, en mits de activiteit plaatsvindt op een afstand
van meer dan 100 meter van bewoning.
8) het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van
een barbecuetoestel.
Artikel 26. §1 Het is verboden goederen op te slaan, die van aard zijn geurhinder of
luchtverontreiniging te veroorzaken.
§2 Men mag geen activiteiten uitoefenen waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of bijtende gassen
die buren kunnen hinderen of de lucht kunnen verontreinigen, ontstaan.
§3 Iedereen is ertoe gehouden zijn aalput, beerput en/of septische put op regelmatige basis te doen
ruimen. Men is ertoe gehouden alle mogelijke maatregelen te treffen om bij het ruimen geurhinder te
vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De ruiming mag niet gebeuren op zon- en wettelijke
feestdagen.
§4 De eigenaars van een mest-, afval-, composthoop, compostvat e.d. zijn ertoe gehouden alle
mogelijke maatregelen te nemen om geurhinder te vermijden.
Artikel 27. Schouwen en de luchtafvoeropening van dampkappen moeten zodanig geplaatst worden
dat de geurhinder voor buren tot een minimum wordt beperkt.
TITEL 3. OPENBARE VEILIGHEID EN VLOTTE DOORGANG
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen ter bevordering van de openbare veiligheid en vlotte doorgang
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 28. Het is verboden op de openbare plaats, op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn
en op privé-eigendom, een activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte
doorgang in het gedrang kan brengen.
Artikel 29. Het is verboden op de openbare plaats:
1) takken, knoppen, bloemen of planten te beschadigen
2) palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te rukken
3) wegen en dreven te beschadigen
4) zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen
5) op plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is.
Artikel 30. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art. 537
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, hij die kwaadwillig een of meer
bomen omhakt of zodanig snijdt, verminkt of ontschorst dat zij vergaan, of een of meer enten vernielt.
(dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Afdeling 2. Samenscholingen, betogingen en optochten
Artikel 31. Samenscholingen, betogingen, optochten en alle andere manifestaties op de openbare
plaats en op voor het publiek toegankelijke plaatsen zijn enkel toegelaten mits voorafgaande
schriftelijke toelating van de burgemeester.
Onder manifestatie verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of
een eis kenbaar te maken.
Artikel 32. Iedere aanvraag voor een samenscholing, betoging, optocht of andere manifestatie moet
schriftelijk geschieden, ten minste 10 werkdagen vóór de voorziene datum van de samenscholing,
betoging of optocht. Deze aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:
de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en)

het voorwerp van het evenement
de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst
de geplande route
de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in voorkomend geval de
ontbinding van de optocht
of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement
de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen
de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen
De burgemeester kan bepaalde voorwaarden opleggen of kan bij gewichtige redenen (zoals gevaar
voor verstoring van de openbare rust, gevaar of belemmering van het verkeer,…) de samenscholing,
betoging, optocht of andere manifestatie verbieden.
Het dragen of voorhanden hebben van enig voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan, te steken
of te verwonden, is gedurende hogervermelde manifestaties verboden.
Elke persoon die deelneemt aan een samenscholing op de openbare plaats en op voor het publiek
toegankelijke plaatsen dient zich te schikken naar de bevelen van de politie.
Het is verboden de openbare plaats te versperren of te belemmeren zodat het vrije verkeer van het
publiek gehinderd wordt.
Afdeling 3. Evenementen
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 33. Het is verboden op gelijk welke wijze een concert, spektakel, evenement, sportieve
bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst die voor het publiek toegankelijk is, te verstoren of de
veiligheid in het gedrang te brengen.
Artikel 34. De organisatoren en de uitbaters van evenementen verlenen voor en tijdens het evenement
de toegang aan de bestuurlijke overheid, de brandweer en de politie teneinde de veiligheid en de
eventueel opgelegde maatregelen te controleren.
Artikel 35. De organisatoren en de uitbaters van evenementen moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen om letsels aan personen en schade aan goederen te voorkomen en opdat
de veiligheid niet in het gedrang komt (het gaat om een algemeen zorgvuldigheidsprincipe dat elke
goede huisvader in acht zou nemen).
Artikel 36. De organisator van een evenement moet de nodige maatregelen nemen, opdat het afval
zich niet buiten het terrein of het gebouw, waarop/-in het evenement plaatsheeft, kan verspreiden.
Onderafdeling 2. Vergunning voor evenementen in open lucht of in tenten
Artikel 37. Behoudens een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester is elk
evenement in open lucht of in een tent op het grondgebied van de gemeente verboden. De houders van
deze vergunning zijn verplicht zich te schikken naar de opgelegde voorwaarden.
Artikel 38. De aanvraag dient tijdig te gebeuren via het e-formulier beschikbaar op de gemeentelijke
website, volgens de voorziene aanvraagtermijnen die rekening houden met de aard, de omvang en de
impact van het evenement. In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen
toestaan op deze termijn.
Het dossier moet volledig zijn vooraleer de burgemeester een beslissing kan nemen. De burgemeester
kan, na een beslissing of risicoanalyse van de politie- en/of hulpdiensten, aan de organisator vragen
een veiligheidsdossier in te dienen.
De burgemeester zal rekening houden met de eventueel in het verleden vastgestelde
onregelmatigheden bij evenementen ingericht door of onder verantwoordelijkheid van dezelfde
organisator of vereniging.
De burgemeester kan bijkomende voorwaarden koppelen aan elke toelating in verband met de
openbare orde, rust, veiligheid en gezondheid.
Artikel 39. De organisatoren van het evenement zijn ertoe gehouden de voorwaarden na te leven en
erover te waken dat het voorwerp van de vergunning geen schade kan berokkenen aan anderen, noch
de openbare orde in het gedrang kan brengen.
Wanneer het algemeen belang dit vereist of indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in de aanvraag
niet correct zijn, kan de vergunning worden ingetrokken. Het evenement kan onmiddellijk worden
stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de toegekende vergunning, niet
worden nageleefd.
De burgemeester stelt de aanvrager zo spoedig mogelijk na de aanvraag in kennis van de toelating of

van zijn gemotiveerde weigering.
Artikel 40. De organisator moet deze vergunning onmiddellijk kunnen tonen op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar.
Artikel 41. De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit de – al dan niet
foutieve – uitoefening van de activiteit waarvoor een vergunning werd afgeleverd.
Onderafdeling 3. Meldingsplicht voor openbare bijeenkomsten in besloten plaatsen
Artikel 42. Elk evenement of elke activiteit in een besloten plaats waar elektronische muziek
geproduceerd wordt, een optreden plaatsvindt of waar gelijktijdig meer dan 500 personen kunnen
aanwezig zijn dient te worden gemeld aan de burgemeester met uitzondering van Vlarem II
goedgekeurde feestzalen die over een geldige vergunning beschikken.
Artikel 43. De melding dient tijdig te gebeuren via het e-formulier beschikbaar op de gemeentelijke
website, volgens de voorziene aanvraagtermijnen die rekening houden met de aard, de omvang en de
impact van het evenement. In uitzonderlijke omstandigheden kan de burgemeester afwijkingen
toestaan op deze termijn.
De burgemeester kan, na een beslissing of risicoanalyse van de politie- en/of hulpdiensten, aan de
organisator vragen een veiligheidsdossier in te dienen.
De burgemeester stelt de organisator zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de eventuele
maatregelen in verband met openbare orde, rust en veiligheid en gezondheid welke hij oplegt voor de
activiteit en die deel uitmaken van een vergunning.
Artikel 44. Wanneer het algemeen belang dit vereist of indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen in
de aanvraag niet correct zijn, kan de vergunning worden ingetrokken. Het evenement kan onmiddellijk
worden stopgezet als wordt vastgesteld dat de voorwaarden zoals opgelegd in de toegekende
vergunning, niet worden nageleefd.
Artikel 45. De organisator moet deze vergunning onmiddellijk kunnen tonen op verzoek van de
politie of de gemachtigde ambtenaar.
Afdeling 4. Gebruik van de groene ruimte
Artikel 46. De openingsuren van de openbare parken en tuinen worden aangeplakt op een of meerdere
ingangen ervan.
Indien de openingsuren ontbreken, zijn de parken en tuinen toegankelijk op eigen risico van de
bezoekers van zonsondergang tot -opgang.
De gemeentelijke overheid kan indien nodig de openingsuren aanpassen of de sluiting bevelen.
Artikel 47. Niemand mag zich toegang verschaffen tot openbare parken en tuinen buiten de
openingsuren of bij sluiting.
Artikel 48. Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot activiteiten die de gebruikers kunnen
hinderen of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren zonder voorafgaande
toestemming van de gemeentelijke overheid.
Artikel 49. Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden zijn,
voor andere doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de gemeentelijke
overheid.
Artikel 50. Het is verboden het ijs dat gevormd is op het water in groene ruimten, te vervuilen door er
voorwerpen of substanties op te werpen of te gieten.
Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te wassen of onder te
dompelen.
Afdeling 5. Hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare plaatsen
Artikel 51. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor het publiek toegankelijke plaatsen,
behoudens vergunning van de gemeentelijke overheid, over te gaan tot:
1) het gooien, stoten, schieten of lanceren van een voorwerp dat iemand kan verwonden, hinderen of
bevuilen of dat andermans eigendom kan beschadigen of vernielen. Deze bepaling is niet van
toepassing op de sportdisciplines en spelen die in de daarvoor voorziene installaties worden verricht;
2) het beklimmen van afsluitingen en palen en het betreden of beklimmen van constructies of
allerhande installaties;
Artikel 52. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor het publiek toegankelijke plaatsen over te
gaan tot het gebruiken van wapens met samengeperste lucht, uitgezonderd in schietstanden die daartoe
een vergunning hebben of in schietkramen op kermissen en onverminderd de wettelijke en
reglementaire bepalingen betreffende de jacht.

Wapens en munitie, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag genomen.
Afdeling 6. Het gebruik van gevels van gebouwen
Artikel 53. Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen.
Artikel 54. Eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke verantwoordelijken
van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel
of topgevel van hun gebouw, ook wanneer dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel
langs de straatkant, het aanbrengen toe te staan van:
1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam van het gebouw;
2° alle verkeerstekens;
3° aansluitpunten voor nutsvoorzieningen
Artikel 55. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw moeten zich
ervan verzekeren dat de staat van het gebouw de openbare veiligheid niet in het gedrang brengt.
Afdeling 7. Spelen op de openbare plaats
Artikel 56. Spelen op de openbare plaats is toegelaten. Op de openbare plaats (met uitzondering van
de openbare weg waar de wegcode geldt) zijn enkel die spelen verboden, die klaarblijkelijk door de
aard van het spel of de omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, gevaarlijk zijn voor goederen
of de gebruikers van de openbare plaats.
Onverminderd de wegcode, is het gebruik van steps, rolschaatsen of skateboards en dergelijke enkel
toegelaten op voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De
gemeentelijke overheid kan het echter verbieden op de plaatsen die zij bepaalt.
Afdeling 8. Bedelverbod
Artikel 57. Het is verboden zowel op openbare plaatsen als in elke voor het publiek toegankelijke
plaats:
te bedelen door het op een opdringerige of agressieve wijze aanklampen van voorbijgangers;
door het bedelen de vlotte doorgang van het voetgangers- en andere verkeer te hinderen of
belemmeren.
Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid
Afdeling 1. Algemene maatregelen ter voorkoming van schendingen van de openbare veiligheid
Artikel 58. Onbevoegde personen mogen zich geen toegang verschaffen tot voor het publiek niet
toegankelijke constructies of installaties. De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de
toegang tot de onbezette gebouwen te voorkomen.
Afdeling 2. Feitelijkheden - Lichte gewelddaden
Artikel 59. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art. 563.3
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, daders van feitelijkheden of
lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en mits de feitelijkheden niet tot de
klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om
te beledigen, enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. (dit betreft een
gemengde GAS-inbreuk)
Afdeling 3. Het opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans eigendommen
Artikel 60. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art 559,
1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich – buiten de
gevallen omschreven in boek II, Titel IX, hoofdstuk III van het SWB4, schuldig maken aan het
opzettelijk beschadigen of vernielen van andermans roerende eigendom. (dit betreft een gemengde
GAS-inbreuk)
Artikel 61. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art. 526
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan
het vernielen, neerhalen, verminken of beschadigen van grafsteden, gedenktekens of grafstenen;
4 Dit omvat volgende gevallen: brandstichting; vernieling van bouwwerken, stoommachines en
telegraaftoestellen; vernieling of beschadiging van graven, monumenten, kunstvoorwerpen, titels, bescheiden, of
andere papieren; vernieling of beschadiging van eetwaren, koopwaren of andere roerende eigendommen;
vernieling of verwoesting van veldvruchten, planten, bomen, enten, granen en voeder, vernieling van
landbouwgereedschappen; ombrengen van dieren; vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van
grenspalen en hoekbomen; vernieling en schade door overstroming veroorzaakt.

van monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering
bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht; van monumenten,
standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, tempels of andere openbare
gebouwen zijn geplaatst. (dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Artikel 62. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (563.2°
SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan
het opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook
gemaakt. (dit betreft een gemengde GAS-inbreuk)
Afdeling 4. Gebruik en verkoop van alcohol
Artikel 63. §1 De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde risicodragende evenementen in een
vastgelegde tijdsperiode en ruimtelijke omschrijving (perimeter) een verbod uitvaardigen om
alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) te verkopen,
aan te bieden, zelfs kosteloos, en te verbruiken op de openbare plaats buiten de vergunde horecazaken
(inclusief terrassen en aanhorigheden) in de vastgestelde perimeter. Het bezit van geopende
recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten op de openbare plaats wordt gelijkgesteld met het
gebruik bepaald in onderhavig artikel. Dit artikel is van toepassing op minderjarigen vanaf de leeftijd
van 14 jaar.
§2 Een uitzondering kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van
activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare plaats voorafgaandelijk
werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de
openbare plaats.
§3 De alcohol die wordt aangetroffen binnen de vastgestelde perimeter, kan door de politie in beslag
genomen worden.
§4 De organisator van het evenement wordt gelijktijdig met de goedkeuring van het
evenementendossier geïnformeerd over een dergelijk besluit van de burgemeester. De organisator is
ertoe gehouden deze maatregel kenbaar te maken aan de bezoekers van het evenement.
Artikel 64. §1 De burgemeester kan naar aanleiding van bepaalde risicodragende evenementen de
verantwoordelijke exploitanten of de door hen aangestelde personen van handelszaken, uitbatingen en
aanhorigheden die al dan niet tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang
beperkt tot bepaalde categorieën van personen, verbieden om op bepaalde dagen tussen 20u00 en
08u00, alcoholhoudende dranken waarvan het effectieve alcoholgehalte hoger is dan 6% volume
alcohol, te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook. Dit verbod geldt
niet voor vergunde horecazaken (inclusief terrassen en aanhorigheden), in de mate dat de aangeboden
of verkochte alcoholische dranken bestemd zijn voor onmiddellijke consumptie in de vergunde
horecazaak zelf (inclusief terrassen en aanhorigheden).
§2 Een uitzondering kan door de burgemeester toegestaan worden aan de organisatoren van
activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare plaats voorafgaandelijk
werd toegestaan. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de
openbare plaats.
§3 Vaststelling van een overtreding op dit verbod kan aanleiding geven tot het bestuurlijk sluiten van
de inrichting onder de voorwaarden zoals bepaald door artikel 134ter en quater van de nieuwe
gemeentewet.
§4 De exploitanten bedoeld in artikel 64 worden minstens twee weken op voorhand geïnformeerd over
een dergelijk besluit van de burgemeester. Zij moeten de maatregel zichtbaar uithangen in hun
handelszaak en kenbaar maken aan hun klanten.
Artikel 65. §1 De verkoop van alcoholhoudende dranken – waarvan het effectieve alcoholgehalte
hoger is dan 6% volume alcohol – via drankautomaten, opgesteld op de openbare plaats of in publiek
toegankelijke plaatsen die niet onder permanent toezicht staan, wordt verboden. Onder permanent
toezicht wordt verstaan de permanente aanwezigheid van een natuurlijk persoon.
§2 Vaststelling van een overtreding op dit verbod kan aanleiding geven tot het bestuurlijk sluiten van
de inrichting onder de voorwaarden zoals bepaald door artikel 134ter en quater van de nieuwe
gemeentewet.
Afdeling 5. Ongepast gebruik van speeltoestellen
Artikel 66. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke speelterreinen of
speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid niet in het gedrang komt.

De toestellen mogen enkel gebruikt worden waarvoor ze ontworpen zijn en alleen door personen die er
de geschikte leeftijd voor hebben.
Afdeling 6. Brandpreventie
Artikel 67. Alle handelingen die de toegang tot, de signalisatie of het gebruik van de watervoorraden
voor het blussen van branden hinderen, zijn verboden.
Artikel 68. Als een evenement zoals een fuif, een dansfeest of andere bijeenkomst georganiseerd
wordt in een voor het publiek toegankelijke plaats waarvan de organisatoren niet kunnen bewijzen dat
de plaats beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, met name in toepassing van de regelgeving
inzake brandveiligheid, kan de burgemeester het evenement verbieden en kan de politie in
voorkomend geval het etablissement doen evacueren en sluiten.
Artikel 69. Onverminderd de wettelijke bepalingen die van kracht zijn, is het verboden op plaatsen die
voor het publiek toegankelijk zijn, gelijk welke voorwerpen te plaatsen, te bevestigen of op te hangen
die de doorgang in de trappen, uitgangen of nooduitgangen alsook in de gangen die erheen leiden,
hinderen of die op gelijk welke wijze hun breedte of hoogte beperken.
Hoofdstuk 3. Vlotte doorgang
Afdeling 1. Privatief gebruik van de openbare plaats
Artikel 70. Behoudens schriftelijke vergunning van de gemeentelijke overheid en onverminderd de
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het volgende verboden:
1. Ieder privatief gebruik van de openbare plaats die de veiligheid of het gemak van doorgang in het
gedrang kan brengen.
2. Het plaatsen op hoge delen van gebouwen of tegen de gevels van huizen, van voorwerpen die
gevaar kunnen veroorzaken door hun val, ook al steken ze niet uit over de openbare plaats.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst, vastgehecht of opgehangen, dienen op
verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden. Zo niet zal daar
ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en risico van de overtreder.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Artikel 71. Behoudens schriftelijke vergunning van de gemeentelijke overheid is het verboden op de
openbare plaats:
terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen, reclameborden, beplantingen of andere
voorwerpen te plaatsen
koopwaren uit te stallen
De voorwerpen die in strijd met dit artikel geplaatst of uitgestald zijn, dienen op verzoek van de politie
of van een gemachtigd ambtenaar verwijderd te worden, zoniet kan ambtshalve worden overgegaan tot
de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.
Onverminderd de bepalingen inzake stedenbouw, kan het college van burgemeester en schepenen de
administratieve intrekking of de administratieve schorsing bevelen van de toelating die het verleend
had aan de uitbater indien deze laatste de voorwaarden niet respecteert die gesteld werden bij de
toekenning van de voormelde toelating.
Artikel 72. De gebruikers en bij gebrek van dezen de eigenaars van private eigendommen gelegen
langs de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, beplantingen, afsluitingen en andere
voorwerpen
het verkeer niet kunnen hinderen;
de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen;
het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten niet belemmeren;
op een andere manier een gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers.
Bomen en beplantingen op private domeinen moeten zodanig gesnoeid worden zodat geen takken over
de openbare weg hangen tenzij ze zich op minstens 4 meter hoogte van de grond bevinden.
Artikel 73. De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij inname van de openbare plaats
mogen geen anderstalige vermeldingen bevatten. Signalisatie met anderstalige vermeldingen dient op
verzoek van de politie of van een gemachtigd ambtenaar te worden verwijderd en vervangen door
ééntalig Nederlandstalige borden, zoniet zal de gemeente ambtshalve overgaan tot de verwijdering en
de vervanging op kosten en risico van de overtreder.
Artikel 74. Iedere signalisatie aangebracht op de openbare plaats, moet conform de

signalisatievergunning geplaatst zijn. Alle in de signalisatievergunning opgenomen voorwaarden
moeten worden nageleefd.
Afdeling 2. Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen op de openbare plaats
Artikel 75. §1 Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester op openbare
plaatsen:
publiciteit of propaganda te voeren door middel van daartoe ingerichte voertuigen of door middel van
draagbare borden en doeken
inzamelingen te houden
goederen uit te stallen
producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te koop aan te bieden
met commerciële doeleinden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften op de
openbare plaats uit te delen of te verspreiden
een bedrijf of beroep uit te oefenen
§2 Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, documenten, drukwerken of
reclame voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen.
§3 Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de toelating uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet naleeft
of als hij een bepaling van onderhavig artikel schendt.
Indien de overtreder van deze bepalingen geen toelating heeft, moet hij de zaken onmiddellijk reinigen
of wegnemen, zo niet houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de
overtreder.
Afdeling 3. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw, vrieskou, ijs of
ijzel
Artikel 76. De met sneeuw, ijs of ijzel bedekte voetpaden of, bij afwezigheid van een voetpad, de
gemengde fiets-/voetpaden moeten vrijgemaakt of slipvrij gemaakt worden over minimaal twee derde
van hun breedte of tot een vrijgemaakte ruimte van minimum 1,50 meter breedte. Deze verplichting
berust:
voor bewoonde gebouwen: op de bewoner en bij diens tekortkoming de eigenaar, de mede-eigenaars,
vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw of andere personen die belast zijn met het dagelijks
onderhoud van de gebouwen;
voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de personen die belast
zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen en bij diens tekortkoming de eigenaar, de medeeigenaars, vruchtgebruikers of de huurders van het gebouw;
voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een reëel recht op het
goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht,
recht van bewoning, erfdienstbaarheid of huurders;
voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud ervan of deze
aangeduid door een binnenhuisreglement. Bij gebreke hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft
rust de verplichting op de bewoners van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de
straatkant wonen. Indien er geen bewoners zijn op de gelijkvloerse verdieping valt de verplichting op
de bewoners van de eerste verdieping, enzovoort.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid
worden. De rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.
Artikel 77. Het is verboden op openbare plaatsen:
water te gieten of te laten vloeien bij vriesweer;
glijbanen aan te leggen;
sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Artikel 78. Het strooien van zand of andere producten met het oog op het doen smelten van sneeuw of
ijs op de treden van buitentrappen, op voetpaden of bermen of op de openbare weg, ontheft de
personen die daartoe overgaan niet van hun verplichting tot onderhoud van voetpaden of bermen.
Artikel 79. Het is verboden zich op het ijs te begeven van kanalen, vijvers, beken, grachten,
waterbekkens en waterlopen, zonder toelating van de bevoegde autoriteiten.
TITEL 4. DE OPENBARE RUST
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Afdeling 1. Geluidsoverlast

Artikel 80. Kunnen gestraft worden met de respectieve straffen bepaald in het strafwetboek (art.
561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig
maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. (dit
betreft een gemengde GAS-inbreuk). Dit artikel is van toepassing tussen 22u en 7u.
Artikel 81. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk
door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht is verboden, wanneer het
zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer
het van aard is de rust van de inwoners te verstoren.
Afdeling 2. Niet-hinderlijk geluid
Artikel 82. In beginsel wordt een geluid als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van
(niet-limitatieve opsomming):
- werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met
toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
- van werken die vanaf 7u tot 22u op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden
uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-,
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen
worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet
noodzakelijk lawaai te voorkomen;
- van werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
- van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de vergunning
opgelegde voorwaarden worden nageleefd;
- veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en
tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten, met dien verstande
dat bij nachtgerucht, het de normale uitoefening van het beroep betreft, dat de activiteiten noodwendig
zijn en er redenen zijn waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden;
- klokgelui.
Artikel 83. Het geluid van spelende kinderen kan tussen 7u en 22u niet als hinderlijk beschouwd
worden.
Afdeling 3. Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte geluidsgolven
Artikel 84. Zonder de schriftelijke toelating van de burgemeester is verboden op openbare plaatsen
alsmede buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg
gehoord te worden:
het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen
het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers, muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en
dit in de openbare ruimte.
Het college van burgemeester en schepenen kan de administratieve schorsing of de administratieve
intrekking van de vergunning uitspreken als diens houder de daaraan verbonden voorwaarden niet
naleeft.
Hoofdstuk 2. Specifieke bepalingen
Afdeling 1. Geluidsgolven vanuit voertuigen
Artikel 85. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte muziek die
hoorbaar is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke muziek wordt geproduceerd.
De overtredingen tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, worden
verondersteld door de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven te zijn begaan, tot
bewijs van het tegendeel.
Afdeling 2. Vuurwerk, feest- en kanongeschut
Artikel 86. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het
verboden om, zowel op de openbare plaats als op private eigendommen, binnenplaatsen en op alle
plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken, vreugdeschoten af te
vuren of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken te laten ontploffen en
wensballonnen op te laten. De burgemeester is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om
feestvuurwerk of vreugdeschoten af te steken.
Het afsteken van feestvuurwerk is toegestaan op private eigendom zonder toelating van de
burgemeester op Nieuwjaarsnacht van 31 december om 23.45u tot 1 januari om 00.45u van het

daaropvolgende jaar, mits dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing en met inachtname van
alle nodige veiligheidsmaatregelen.
Afdeling 3. Gebruik van grasmaaiers en andere machines voor het tuinieren
Artikel 87. Het gebruik in de open lucht van houtzagen, grasmaaiers of andere werktuigen
aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren, is alleen toegestaan tussen 8 en 21 uur. Op
zondagen en wettelijke feestdagen is enkel het gebruik van grasmaaiers toegestaan en dit tussen 10 en
12 uur.
Dit artikel is niet van toepassing voor de normale exploitatie van landbouwgronden.
Afdeling 4. Vogelschrikkanonnen
Artikel 88. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of soortgelijke toestellen voor het verjagen van
vogels bij het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt, is enkel toegestaan na
schriftelijke toelating van de burgemeester.
De toelating kan worden geschorst of ingetrokken indien de voorwaarden van de toelating niet worden
nageleefd.
Afdeling 5. Laden en lossen - verhuizingen
Artikel 89. Er mogen geen meubels of andere goederen geladen of gelost worden tussen 22u en 7u
zonder toelating van de gemeentelijke overheid.
Afdeling 6. Kermissen
Artikel 90. Volgend einduur geldt voor de muziek én activiteiten van kermissen:
22u op een dag voorafgaand aan een weekdag
24u op een dag voorafgaand aan een weekenddag of feestdag
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van kermissen mogen niet langer bezet worden dan de
vermelde periodes in het besluit van het college van burgemeester en schepenen.
Afdeling 7. Lichtvervuiling en lichthinder
Artikel 91. Behoudens schriftelijke toelating van de burgemeester is het verboden gebruik te maken
van het luchtruim boven het grondgebied van de gemeente voor het voortbrengen of projecteren, hetzij
rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing van lichtbundels van laserlicht of gelijkaardig licht.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen en de milieureglementering (VLAREM) moet elke
uitbater de nodige maatregelen nemen om lichthinder te voorkomen. Klemtoonverlichting mag
uitsluitend gericht zijn op de inrichting of de onderdelen ervan. Lichtreclame mag de normale
intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.
TITEL 5. DIEREN
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 92. Uitgezonderd de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelatingen
is het verboden op de openbare plaats zwervende dieren of vogels te voederen, met uitzondering van
vogels bij vriesweer.
Artikel 93. Het is verboden dieren op de openbare plaats te verstoren, ze te vangen of hun nesten te
vernielen, zonder voorafgaande machtiging van de burgemeester.
Afdeling 2. Loslopende dieren
Artikel 94. De eigenaars of begeleiders van honden en andere dieren (met uitzondering van katten)
moeten deze aangelijnd laten rondlopen op een openbare plaats, tenzij in de daartoe aangeduide
gebieden.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde
begeleiden, die voor een reddingsoperatie ingezet worden en voor politiehonden.
De begeleiding dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten om personen
of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te
betreden.
Artikel 95. Het is verboden honden en andere dieren te laten begeleiden door personen die het dier
niet onder controle kunnen houden.
Artikel 96. Het is de eigenaars of begeleiders van dieren verboden de dieren die onder hun hoede
staan te laten rondzwerven en daardoor de dood of verwondingen te veroorzaken van andere dieren of
van vee.
Artikel 97. Het is verboden dieren (met uitzondering van katten) op een privédomein te laten lopen,
zonder toelating van de eigenaar van dat privéterrein.
Artikel 98. De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om

te voorkomen dat de dieren ontsnappen.
Artikel 99. De eigenaars of begeleiders van dieren die in weiden grazen, zijn gehouden de afsluitingen
van de weiden waar de dieren grazen, te onderhouden en alle voorzorgen te nemen die beletten dat
dieren uit de weiden ontsnappen.
Artikel 100. De burgemeester kan ontsnapte dieren, op kosten van de eigenaar of de begeleider van
deze dieren, laten verwijderen en onderbrengen in een asiel, in afwachting dat de eigenaar de nodige
maatregelen heeft genomen om een nieuwe ontsnapping te voorkomen en dit binnen de door de
burgemeester gestelde termijn. Indien de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te nemen binnen deze
termijn, beslist de burgemeester over de definitieve bestemming van het dier.
Artikel 101. Onbewaakte loslopende dieren aangetroffen op openbare plaatsen, worden door de
bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het
dierenasiel of andere geschikte locaties, onverminderd de bepalingen van artikel 30 van de wet op het
politieambt en de wet op het dierenwelzijn.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of begeleider van het dier.
Afdeling 3. Overlast
Artikel 102. De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) de
openbare plaats en andermans privédomein niet bevuilen met hun uitwerpselen. Op die plaatsen
moeten de eigenaars of begeleiders in het bezit zijn van een zakje (poepzakje) voor het opruimen van
de hondenpoep. Een poepzakje moet op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar
worden vertoond.
Een uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor blinden met geleidehond of andere
personen met een handicap die zelf fysiek niet in staat zijn om de uitwerpselen te verwijderen.
Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen
door de gemeente aan de overtreder aangerekend.
De bepalingen van dit artikel ontslaan de aangelanden (vermeld in artikel 11) niet van hun verplichting
inzake het onderhouden en proper houden van de voetpaden en bermen.
Artikel 103. De eigenaars of begeleiders van paarden moeten ervoor zorgen dat hun paard(en) de
openbare weg, met name dat gedeelte dat exclusief voorbehouden is voor voetgangers en fietsers, niet
bevuilen met hun uitwerpselen.
Artikel 104. Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de
omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs of een ander aanhoudend geluid.
Artikel 105. Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet kan de
burgemeester passende maatregelen nemen zoals het laten overgaan tot de inbeslagname van het dier
en het laten plaatsen in een dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een blafband zo de
eigenaar of de begeleider van het dier na een eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou
genomen hebben en de abnormale hinder zou aanhouden waarbij de openbare rust verstoord wordt.
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of de begeleider van het dier.
Artikel 106. Bijterige honden moeten een muilkorf dragen op de openbare plaats. Een hond wordt als
bijterig beschouwd als er in het verleden zich al een bijtincident heeft voorgedaan.
TITEL 6. SANCTIES, PROCEDURE EN SLOTBEPALINGEN
Hoofdstuk 1. Sancties
Artikel 107. In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om
de niet-reglementaire toestand ongedaan te maken. De politieambtenaren aangeduid in artikel 20 van
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties zijn bevoegd voor de
vaststelling van alle overtredingen vervat in deze politieverordening.
Ingevolge de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties kunnen
inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie eveneens het voorwerp
uitmaken van een vaststelling door de hiernavolgende personen: de gemeenteambtenaren die voldoen
aan de door de Koning vastgestelde minimumvoorwaarden, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad inzake de selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid en die daartoe door de
gemeenteraad worden aangewezen. In geval van een meergemeentepolitiezone, kunnen deze
gemeenteambtenaren-vaststellers vaststellingen verrichten op het grondgebied van alle gemeenten die
deel uitmaken van deze politiezone, en desgevallend van de gemeenten van een of meer andere zones,
op voorwaarde dat er een voorafgaande overeenkomst daartoe werd afgesloten tussen de betrokken
gemeenten van de politiezone van oorsprong van de ambtenaar en, in voorkomend geval, de gemeente

die tot een andere politiezone behoort.
Artikel 108. Voor zover bij wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen
straffen of sancties zijn voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening
gestraft worden met:
1° een administratieve geldboete van maximum 350 euro;
2° een administratieve schorsing van een verleende toestemming of vergunning;
3° een administratieve intrekking van een verleende toestemming of vergunning;
4° een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.
Indien de dader een minderjarige is, die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de
feiten, bedraagt het maximum van de administratieve geldboete 175 euro.
Artikel 63 van deze algemene bestuurlijke politieverordening betreffende het gebruik van alcohol bij
risicodragende evenementen is van toepassing op minderjarigen die de volle leeftijd van 14 jaar
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.
De in het eerste lid bedoelde schorsing, intrekking of sluiting worden opgelegd door het college van
burgemeester en schepenen. De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende
ambtenaar.
Artikel 109. Er is sprake van herhaling wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor
eenzelfde inbreuk binnen de 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk.
In geval van herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het dubbele van de geldboete
die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
In geval van een nieuwe herhaling bedraagt de administratieve geldboete ten minste het drievoudige
van de geldboete die bij de eerste overtreding werd opgelegd, met een maximum van 350 euro.
Het maximumbedrag van 350 euro vermeld in de voorgaande leden wordt tot een maximum van 175
euro verminderd indien de dader op het ogenblik van de vaststelling van de herhaalde feiten, de volle
leeftijd van 16 jaar (of de volle leeftijd van 14 jaar heeft bereikt op het tijdstip van de feiten indien het
gaat over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik van alcohol bij risicodragende
evenementen) heeft bereikt en nog geen 18 jaar is geworden.
Artikel 110. §1. De sanctionerende ambtenaar kan zowel voor minderjarige als voor meerderjarige
overtreders volgende alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete opleggen: de lokale
bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om door
tussenkomst van een bemiddelaar, de geleden schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het
conflict te doen bedaren.
§2. De sanctionerende ambtenaar dient verplicht het aanbod tot bemiddeling aan de minderjarige over
te maken, de sanctionerende ambtenaar oordeelt facultatief over het aanbod tot bemiddeling aan de
meerderjarige. Artikel 120 en verder bepalen het verloop van de bemiddelingsprocedure.
In geval van weigering van het aanbod of falen van de bemiddeling kan de sanctionerende ambtenaar
een administratieve geldboete opleggen.
Artikel 111. Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een administratieve
sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal of een bestuurlijk verslag. Dit
proces-verbaal of dit bestuurlijk verslag wordt binnen de twee maanden na de vaststelling bezorgd aan
de sanctionerende ambtenaar, zoals bepaald in artikel 22 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties. Als de overtreding wordt vastgesteld bij heterdaad wordt het
proces-verbaal of het bestuurlijk verslag binnen de maand overgemaakt aan de sanctionerende
ambtenaar.
Indien het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de
sanctionerende ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na bijkomend
onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier.
Artikel 112. Indien de feiten zowel een strafrechtelijke als een administratiefrechtelijke inbreuk
vormen, wordt het proces-verbaal binnen de voormelde termijnen na de vaststelling, toegestuurd aan
de Procureur des Konings. Een afschrift wordt verzonden aan de sanctionerende ambtenaar.
Indien de feiten enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden, wordt het origineel
proces-verbaal of bestuurlijk verslag aan de sanctionerende ambtenaar toegestuurd.
Van feiten lastens minderjarigen die enkel met een administratieve sanctie kunnen bestraft worden,
wordt steeds een afschrift van het proces-verbaal of van het bestuurlijk verslag overgemaakt aan de
Procureur des Konings.

Artikel 113. De administratieve sanctie is proportioneel naar gelang van de ernst van de feiten die
haar verantwoorden en van de eventuele recidive. Wanneer de sanctionerende ambtenaar vaststelt dat
de gemeenschapsdienst/ lokale bemiddeling correct werd uitgevoerd, respectievelijk geslaagd is, kan
hij geen administratieve geldboete meer opleggen.
Artikel 114. De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of
verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot de ernst van
het geheel van de feiten.
Artikel 115. De sanctionerende ambtenaar kan geen administratieve geldboete opleggen na het
verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van de vaststelling van de feiten.
De eventuele beroepsprocedures zijn niet in deze termijn begrepen.
In afwijking van voormeld lid moet de beslissing van de sanctionerende ambtenaar binnen een termijn
van twaalf maanden vanaf de dag van de vaststelling van de feiten, genomen worden en aan de
betrokkenen ter kennis gebracht, indien er een gemeenschapsdienst en/of bemiddeling tussenkomt.
Artikel 116. De beslissing wordt door de sanctionerende ambtenaar aan de overtreder ter kennis
gebracht door een aangetekend schrijven.
In het geval van een minderjarige overtreder wordt de beslissing op dezelfde wijze ter kennis gebracht
aan de minderjarige, evenals aan zijn vader en moeder, zijn voogden of de personen die de
minderjarige onder hun hoede hebben.
De sancties opgelegd door het college van burgemeester en schepenen worden eveneens ter kennis
gebracht aan de overtreder per aangetekend schrijven.
Beslissingen inzake feiten die tevens met een strafsanctie zijn bekleed worden eveneens toegestuurd
aan de Procureur des Konings.
Artikel 117. Wanneer deze politieverordening overtreden wordt, kan de bevoegde overheid van
ambtswege de noodzakelijke maatregelen laten uitvoeren op kosten en risico van de overtreder die
heeft verzuimd op te treden.
Artikel 118. Bevelen van de burgemeester, gegeven in uitvoering van de artikelen 133 tot en met 135
van de Nieuwe Gemeentewet, dienen te worden nageleefd. De niet-naleving van deze bevelen is
strafbaar overeenkomstig artikel 108 van deze politieverordening. Iedere persoon, op de openbare weg
alsook in alle openbare plaatsen, moet zich voegen naar de bevelen en/of vorderingen hem door de
bevoegde overheid in de uitvoering van zijn ambt gegeven.
In geval van niet-naleving van een tijdelijk plaatsverbod opgelegd overeenkomstig artikel 134sexies
nieuwe gemeentewet kan de dader of kunnen de daders van die gedragingen gestraft worden met een
administratieve geldboete overeenkomstig de voorgaande bepalingen.
Artikel 119. Alle vergunningen, toelatingen en machtigingen vermeld in deze politieverordening
moeten worden voorgelegd op het eerste verzoek van de bevoegde personen.
Hoofdstuk 2. Bemiddelingsprocedure
Artikel 120. De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten vóór
het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar (of
de volle leeftijd van 14 jaar indien het gaat over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik
van alcohol bij risicodragende evenementen) heeft hebben bereikt op het tijdstip van de feiten.
Artikel 121. De sanctionerend ambtenaar kan in alle andere gevallen waarin hij dit nuttig acht een
bemiddelingsprocedure voorstellen vooraleer hij een administratieve boete oplegt.
Artikel 122. Voor de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar beroep doen op de bemiddelaar
voor het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Artikel 123. Het verloop van de bemiddelingsprocedure wordt gecoördineerd door de sanctionerend
ambtenaar.
Artikel 124. Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen:
- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling;
- vertrouwelijkheid van de opdracht van de bemiddelaar;
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar.
Artikel 125. De bemiddelaar tracht de betrokkenen (dader en slachtoffer) te bewegen tot een herstel of
vergoeding van de schade in de meest brede betekenis van het woord.
Artikel 126. Als er door de sanctionerend ambtenaar een bemiddeling wordt aangeboden aan de dader
wordt daarvan melding gemaakt in de aangetekende brief waarmee de procedure in het kader van de
gemeentelijke administratieve geldboete wordt opgestart en dewelke gericht is aan de dader.

Artikel 127. De bemiddelaar wordt door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de
relevante feiten van de zaak.
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling is, hoe zij
verloopt, wat van de betrokkenen verwacht wordt en welke hun rechten en plichten zijn.
Artikel 128. Wanneer een akkoord over het herstel van de schade wordt bereikt, wordt dit door de
bemiddelaar schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar.
Indien een akkoord onmogelijk blijkt, wordt de bemiddelingsprocedure stopgezet. Dit wordt eveneens
schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar.
Artikel 129. De sanctionerend ambtenaar houdt bij het opleggen van de administratieve geldboete
rekening met de resultaten van de bemiddeling.
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 130. Onderhavige politieverordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 en
187 van het Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot
minderjarigen. Dit gebeurt door publicatie op de gemeentelijke website.
Artikel 131. Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 NGW worden toegestuurd aan
de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, aan de griffie van
de politierechtbank van het gebied, aan de aangewezen ambtenaar, de juridische dienst van de
provincie en aan de voorzitter van het politiecollege.
Artikel 2. Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
580.1
- 1 archief AZ
- 1 politie
- 1 lokale economie

6.

Definitieve vaststelling gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeervoorzieningen

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in werking getreden op 1 september 2009, meer
bepaald Titel II. Planning. Hoofdstuk III. Stedenbouwkundige verordeningen. Artikel 2.3.2, §2;
Overwegende dat de verdichting in de gemeente toeneemt; dat hierdoor de druk op de openbare
parkings en het openbaar domein toeneemt; dat het, met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving,
aangewezen is om bij het oprichten en uitbreiden van nieuwe bouwwerken te voorzien in de eigen
behoefte aan parkeergelegenheid op het privédomein;
Overwegende dat het opleggen van een minimum aantal parkeerplaatsen het gebruikscomfort van de
eigenaars en de bezoekers kan verhogen; dat de parkeerhinder op het openbaar domein hierdoor zal
afnemen en dat dit resulteert in een verhoging van de algemene woonkwaliteit;
Overwegende dat het voorzien van fietsparkeervoorzieningen het fietsbezit en het fietsgebruik kan
stimuleren;
Overwegende dat het ontwerp stedenbouwkundige verordening - parkeervoorzieningen d.d. 3 februari
2017 is opgemaakt door Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Gelet op het collegesbesluit van 3 februari 2017 betreffende de vaststelling van het ontwerp
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening- parkeervoorzieningen (versie van 3 februari 2017);
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van stedenbouwkundige
verordening – parkeervoorzieningen voor advies aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar
en aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening heeft voorgelegd;
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan het college van burgemeester en
schepenen geen advies heeft verleend binnen de dertig dagen na de ontvangst van het dossier, en aldus
aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan;
Overwegende dat de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening op 13 maart 2017 zich over het
ontwerp heeft beraadslaagd en aan het college van burgemeester en schepenen op 30 maart 2017 een
advies tot aanpassing heeft geformuleerd (zie bijlage 1 en 2);

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen hoofdzakelijk aanpassingen heeft
aanvaard die te maken hadden met het gebruik van een consequent begrippenkader en het oplossen
van tegenstrijden in het ontwerpdocument; dat de overige door de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening geformuleerde aanpassingen niet werden aanvaard aangezien zij nu net aan de
doelstellingen tot opmaak van een onderhavige parkeerverordening voorbijgaan;
Overwegende dat Interleuven de door het college van burgemeester en schepenen aanvaarde
aanpassingen op 21 april 2017 heeft uitgevoerd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2017 houdende de
goedkeuring van het ontwerp van stedenbouwkundige verordeningen – parkeervoorzieningen (versie
21 april 2017);
Overwegende dat het voorliggend ontwerp van stedenbouwkundige verordening-parkeervoorzieningen
versie 21 april 2017 het resultaat is van de behandelde adviezen;
Overwegende dat het wenselijk is dat het voorliggend ontwerp van stedenbouwkundige verordening –
parkeervoorzieningen (versie 21 april 2017) door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld;
Overwegende dat de stedenbouwkundige verordening – parkeervoorzieningen samen met het besluit
van de gemeenteraad en het volledige advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling aan de Deputatie ter goedkeuring wordt
toegezonden bij aangetekende brief;
Overwegende dat de stedenbouwkundige verordening – parkeervoorzieningen in werking treedt nadat
de voorgeschreven procedure van bekendmaking is gebeurd en de publicatie ervan is verschenen in het
Belgisch Staatsblad;
Overwegende dat als vervolg van deze stedenbouwkundige verordening – parkeervoorzieningen een
belastingsreglement wordt opgemaakt;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening d.d. 30 maart 2017;
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar geen advies heeft uitgebracht waardoor aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegeaan;
Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste ontwerp van gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening - parkeervoorzieningen opgemaakt door Interleuven van 21 april
2017 en stelt het definitief ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
parkeervoorzieningen met referentie van 21 april 2017 vast;
Artikel 4: De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt samen met het besluit van de
gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
onmiddellijk na de definitieve vaststelling aan de deputatie ter goedkeuring toegezonden bij
aangetekende brief.
871.8.1
- 1 RO
- 1 Archief: dossierbeheerder Scheerens Sally
- 1 Interleuven
- 1 Deputatie Vlaams-Brabant

7.

Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen

Overwegende dat de gemeente en netwerkbeheerders partners zijn bij de aanleg van infrastructuur in
het gemeentelijk openbaar domein;
Overwegende dat bij gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling continu afstemming en
overleg vergen;
Overwegende dat in 2001 de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur- en nutswerken langs
gemeentewegen opstelden met afspraken tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het
openbaar domein;
Overwegende dat ondertussen vanuit de ervaringen op het terrein de vraag groeide naar actualisatie
van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (o.a. kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling,
communicatie) voldoende gehaald;
Overwegende dat er ook nood is aan betere afdwingbaarheid;
Overwegende dat de ervaring en vraag naar het “minder hinder” concept toenam;
Overwegende dat er digitale tools (KLIP, KLIM, GIPOD,…) ontstonden die de afspraken uit de code
kunnen ondersteunen;
Overwegende dat daarom de VVSG en de VRN de code van 2001 actualiseerden;
Gelet op de Nieuwe Gemeenteweg onder andere artikel 119 en artikel 135;
Gelet op het Gemeentedecreet onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64,
artikel 192;
Gelet op de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 03 december 2001;
Overwegende dat deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein
en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken
(inclusief puntwerken) in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na
nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere communicatie; aandacht voor
omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten;
Overwegende dat in de code afspraken staan over de handhaving ervan;
Overwegende dat bij het opstellen van deze code ernaar gestreefd werd om een behoorlijk bestuur
door de overheid en minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede
dienstverlening aan de klanten van de nutsbedrijven;
Overwegende dat deze code tot stand kwam na intensieve besprekingen tussen een delegatie van
nutsbedrijven, een delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van
Netwerkbeheerders, de VVSG, TedeWest en Igemo;
Overwegende dat de VVSG alle gemeenten en nutsbedrijven oproept om deze code te onderschrijven;
Overwegende dat door de standaardisering van de afspraken de nutsmaatschappijen de afspraken beter
zullen kunnen laten doorwerken in hun organisatie en de afspraken beter zullen kunnen afgedwongen
worden bij de uitvoerders op het terrein;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten de Code
voor infrastructuur- en nutswerken langs gewestwegen goedkeurde in de zittingen van 3 februari 2016
en 2 maart 2016;
Overwegende dat het de bedoeling is om de Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente;
Overwegende dat de ondertekening van de code op zich geen financiële gevolgen heeft en geen
gevolgen voor het personeelsbestand;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

De gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
goed. Deze code is opgenomen als bijlage aan dit besluit.
Artikel 2: De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 01.01.2018.
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken
uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 3: De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt opgeheven
op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.
Artikel 4: Dit besluit wordt overgemaakt aan:
- de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg
- de griffie van de van politierechtbank
- de toezichthoudende overheid;
- de VVSG vzw
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- GGZ (Diana Ceuppens)
- Wegen en Groen
- Fin.
- provincie Vlaams-Brabant
- Rechtbank eerste aanleg
- Politierechtbank
- Toezichthoudende overheid
- VVSG

8.

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019: tweede
aanpassing

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het geïntegreerd cultuur- sport- en jeugdbeleidsplan van de gemeente Kortenberg;
Overwegend dat er na evaluatie van de tweede uitbetalingen volgens dit reglement aanpassingen nodig
bleken;
Overwegende het positief advies van de Cultuurraad uitgebracht op 15/03/2017;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven met actienummer
001.011.003.006 ‘Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen’ en registratiesleutel
070900/64930000;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen wordt als volgt goedgekeurd.

Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse
cultuurverenigingen
GR 08.05.2017
I. Algemene voorwaarden
Artikel 1
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting. Deze
subsidies worden verleend aan de erkende Kortenbergse cultuurverenigingen volgens de voorwaarden
van dit reglement.
Artikel 2
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de cultuurvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar. De activiteiten
van nieuwe erkende verenigingen komen in aanmerking voor een toelage vanaf het ogenblik van de
erkenning van deze vereniging.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende cultuurvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit
besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3
De cultuurverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Om voor subsidiëring in aanmerking te
komen dient de cultuurvereniging tevens te voldoen aan de volgende omschrijving: een
cultuurvereniging is een vereniging actief in een van volgende domeinen: actieve kunstbeleving,
sociaal-cultureel vormingswerk of culturele vrijetijdsbesteding. Wanneer hierover twijfel is, wordt het
advies van de cultuurraad ingewonnen.
II. SUBSIDIERING
Artikel 4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de cultuurverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de cultuurdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
cultuurdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 5
oktober van het betrokken werkjaar.
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 5 november van het betrokken
werkjaar.
- Tot 15 november kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en
schepenen.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar.
Artikel 5
De cultuurvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen. Prestaties van verenigingen die in welke hoedanigheid ook betaald worden door het
gemeentebestuur, komen niet in aanmerking voor subsidiepunten.
Artikel 6
De basissubsidie wordt bepaald op basis van de werking van de cultuurvereniging op vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van het
aantal activiteiten dat een vereniging organiseert in onderstaande categorieën.

Indien het krediet voor de basissubsidies ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en
evenredig verminderd. Indien er krediet overblijft voor de basissubsidies zal dit procentueel en
evenredig verdeeld worden over de werkingssubsidies.
Artikel 7
Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit
subsidiereglement. Een activiteit met een meervoudig karakter kan slechts onder 1 rubriek worden
vermeld. Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die
indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging
binnen dit reglement.
Artikel 8
Elke activiteit die men voor subsidie wenst aan te geven, dient gestaafd te worden door alle mogelijke
bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld folders, uitnodigingen, brochures, programma’s, affiches,
verslagen, persartikels, een aanwezigheidslijst…). Deze bewijsstukken dienen mee overgemaakt te
worden samen met het inlichtingenblad. Enkel de bewezen uitgaven komen in aanmerking voor
subsidie. De subsidie kan dus nooit hoger zijn dan het uitgegeven bedrag door de organisatie.
Huurgelden van gemeentelijke infrastructuur en uitgaven i.v.m. catering komen niet in aanmerking.
Artikel 9
De binnengeleverde aanvraagformulieren, inlichtingenbladen en bewijsstukken worden gecontroleerd
door de administratie cultuur, waar ook het puntentotaal wordt berekend.
De punten en de corresponderende bedragen worden vastgesteld.
Artikel 10
Bij opgave van activiteiten die niet rechtstreeks in één der rubrieken zijn onder te brengen, kan de
administratie cultuur oordelen in welke rubriek deze activiteiten thuishoren.
Artikel 11
Indien een activiteit wordt georganiseerd in kader van een jubileumviering (veelvoud van 10) wordt
het puntenaantal verdubbeld, mits de activiteit ook openstaat voor niet-leden.
Artikel 12
Wanneer de aanvrager een erkende Kortenbergse vereniging voor amateurkunsten (= VAK) laat
optreden geldt er een vaste tegemoetkomingen. De duur van het optreden en het aantal personen zijn
hier bepalend.

Minder dan 1u
1u of langer

Minder dan 15
muzikanten/zangers/acteurs
120 €
200 €

15 of meer
muzikanten/zangers/acteurs
175 €
300 €

Artikel 13
Activiteiten komen alleen in aanmerking voor subsidiering wanneer ze in Kortenberg plaatsvinden.
III. SLOT- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 14:
Dit reglement kan jaarlijks worden aangepast.

BASISTOELAGE

Voor de basistoelage wordt jaarlijks 5000 euro voorzien.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN DOOR DE GEMEENTE ERKEND
De cultuurvereniging is door de gemeente erkend (zie voorwaarden erkenningsreglement).
 Elke erkende cultuurvereniging ontvangt 70 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN LID VAN DE CULTUURRAAD
De cultuurvereniging neemt deel aan minstens 2 van de 4 cultuurraden per jaar.
 De cultuurvereniging ontvangt 10 euro indien hij 2 van de 4 cultuurraden per jaar
bijwoont. De aanwezigheidslijst geldt als bewijs. Alleen de effectieve aanwezigheid
(slechts één afgevaardigde per vereniging) van de vereniging komt in aanmerking, dus
geen verontschuldigingen

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN EEN UITGEWERKT
COMMUNICATIEBELEID ZODAT INFORMATIE OVER KORTENBERGSE
CULTUURVERENIGINGEN EENVOUDIGER TE VINDEN IS.
De cultuurvereniging heeft een duidelijk communicatiebeleid.
 Indien de cultuurvereniging een actuele webstek heeft, ontvangt deze 20 euro.
 Een website, blog of ander online initiatief dat gedurende het volledige werkjaar online heeft
gestaan en dat promotie heeft gemaakt voor activiteiten die in Kortenberg zijn doorgegaan.
Koepelinitiatieven komen niet in aanmerking. De Kortenbergse vereniging dient over een eigen
URL te beschikken. Een pagina op de gemeentelijke verenigingengids komt ook in aanmerking.
 Indien de cultuurvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad en/of nieuwsbrief
heeft, ontvangt deze 20 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN BIEDEN EEN KWALITATIEF
VAKANTIEAANBOD AAN VOOR KINDEREN. HET AANBOD IS EIGEN AAN DE WERKING
VAN DE VERENIGING.
De cultuurvereniging organiseert een meerdaags jeugdkamp tijdens de schoolvakanties, dat openstaat
voor inwoners van Kortenberg – dus ook voor niet-leden van de vereniging.


De cultuurvereniging ontvangt per georganiseerd jeugdkamp (tot 18 jaar) 30 euro/dag. Een
deelnemerslijst met namen en geboortedata geldt als bewijs.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN VOORZIEN EEN VOORDEELTARIEF
VOOR FINANCIEEL KANSARMEN.
De cultuurvereniging biedt een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient
aantoonbaar te zijn.
 De cultuurvereniging ontvangt hiervoor 10 euro.

MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De cultuurvereniging heeft een verenigingsstructuur met rechtspersoonlijkheid.



Elke cultuurvereniging met rechtspersoonlijkheid ontvangt 20 euro.

WERKINGSSUBSIDIES
Voor de werkingssubsidie wordt jaarlijks 17 000 euro voorzien.
Cat. 1: EIGEN OPTREDENS – 7000 euro
De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, muziek, literatuur, dans, kortom
podiumkunsten, of een tentoonstelling of film gerealiseerd en verzorgd door de eigen vereniging. Deze
voorstelling is de hoofdactiviteit, dus een op zich staande activiteit.
Per voorstelling/tentoonstelling/film
Per reeks van eenzelfde productie

6 punten
7 punten

Opgelet:
- openstellen van 1 eigen tentoonstelling = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal
tentoonstellingsdagen
- maken van 1 film in eigen beheer = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal
vertoningen
Cat. 2: vormingsactiviteiten - 3500 euro
De vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten vb. discussieavonden, voordrachten, workshops, debatten, natuurexploraties,… begeleid door een betaalde spreker,
inleider of gids. Deze activiteiten worden open gecommuniceerd en staat open voor leden én nietleden.
Per activiteit
Per cyclus (min. 2 lessen binnen hetzelfde, afgebakende thema)

3 punten
4 punten

Opgelet:
- Enkel activiteiten die in Kortenberg plaatsvonden komen in aanmerking
- Let hier extra op dat enkel activiteiten waar uw vereniging een duidelijke actieve inbreng in
de organisatie heeft, ingevuld mogen worden. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor activiteiten van
andere verenigingen waarvoor uw vereniging enkel mee promotie maakt of waarop ze
aanwezig is.
Cat. 3: Organiseren podiumaanbod - 6500 euro
De vereniging organiseert zelf:
a. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als hoofdactiviteit
Uitkoopsom tussen 0 – 249 €: 8 punten
Uitkoopsom tussen 250 – 500 €: 10 punten
Uitkoopsom 500 € <: 12 punten

b. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als deelactiviteit
Door professionelen
Door andere erkende cultuurvereniging met 15 of meer optredende leden

6 punten
4 punten

Door andere erkende cultuurvereniging met minder dan 15 optredende leden

c. Vertonen van een gehuurde film als hoofdactiviteit

2 punten

2 punten

Opgelet:
- opluisteren misviering: kan enkel opgenomen worden bij uitzonderlijke vieringen met een
speciaal programma (programma per uitvoering toevoegen als bewijsstuk)
Cat. 4: lessen actieve kunstbeoefening - 1500 euro
De vereniging organiseert zelf lessen muziek, beeldende kunst, theater, dans, film…, m.a.w. actieve
kunstbeoefening onder leiding van een betaalde deskundige voor de jeugd (-18 jaar)
Het aantal punten wordt bereken dop basis van onderstaande formule:
A. Aantal leerlingen die les volgen
B. Aantal uren les per leerling, op jaarbasis
Totaal aantal gepresteerde uren les (A x B)
-

Tussen 300 en 800 uur per jaar: 1 punt
Tussen 800 en 1300 uur per jaar: 2 punten
Tussen 1300 en 1800: 3 punten
> 1800: 4 punten

Bewijsstukken:
- Leerlingenlijst van de -18-jarigen
- Overzicht van de lesmomenten aan -18-jarigen + duurtijd van deze lessen
- Betalingsbewijzen (rekeninguittreksel) aan de docenten
485
- 1 cultuur
- 1 cultuurraad
- 1 financiën

9.

Raad lokale economie: hersamenstelling

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 december 2009 aangaande de oprichting van de Raad
voor Lokale Economie;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 december 2015 betreffende “Raad lokale economie:
aanpassing statuten”;
Gelet op de verkiezing van een nieuw bestuur van de raad voor lokale economie d.d. 01/03/2017;
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad van Kortenberg neemt kennis van de hersamenstelling van de raad voor
lokale economie.
205.9

- 1 AZ
- 1 RLE

10.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 14 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 13 april 2017 voor de Algemene Vergadering van Interleuven op
14 juni 2017 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij
aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet d.d. 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 30.11.2016
3. Verslag over de activiteiten 2016
4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1 van de statuten
8. Vervanging leden raad van bestuur
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
14 juni 2017 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 30.11.2016
3. Verslag over de activiteiten 2016
4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1 van de statuten
8. Vervanging leden raad van bestuur
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901

- 1 archief AZ
- 1 Interleuven
- 1 vertegenwoordiger

11.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
20 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 18 april 2017 met bijlagen waarbij een Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 20 juni 2017 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
- Tom Jespers
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- ja-stemmen: 20
- neen-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit:
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 20 juni 2017, namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 20 stemmen wordt Tom Jespers, wonende te Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
20 juni 2017 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen
volgens de beslissingen genomen in artikel 1, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat
10 te 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
901
- 1 archief AZ
- 1 Hofheide
- 1 vertegenwoordiger

Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

12.

Deelname opdrachtencentrale Werkinstrumenten veiligheidsdomein inclusief
alarmeringsplatform BE-Alert: bekrachtiging

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood-en interventieplannen;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Overwegende dat het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken optreedt als
opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen en waarbij het Crisiscentrum zich ertoe verbindt om de lokale overheden te laten genieten
van de clausules en voorwaarden van deze opdrachten, alsook van de eventuele verlengingen in
overeenstemming met artikel 15 van diezelfde wet;
Overwegende dat deze overeenkomst betrekking heeft op de verschillende werkinstrumenten die door
het Crisiscentrum als opdrachtencentrale ter beschikking worden gesteld aan partners in het
veiligheidsdomein (bv. Het alarmeringsplatform BE-Alert, het crisisbeheerssysteem ICMS, een conact
center, …), en van onbepaalde duur is;
Overwegende dat de bevolking door de overheden, verantwoordelijk voor het crisisbeheer,
geïnformeerd dient te worden bij een noodsituatie en dat hiervoor ter ondersteuning een
werkinstrument nodig is, namelijk BE-Alert, dat eventueel ook buiten dit domein kan aangewend
worden voor o.m. berichten van algemeen belang;
Overwegende dat dergelijk systeem bestaat uit het alarmeren van actieve GSM’s in een bepaalde zone,
enerzijds door de overheid voor alarmering (binnen een zone) van geregistreerde bevolking (type 1
contract) en anderzijds door - een onbeperkt aantal - BIN-netwerken voor alarmering van een vooraf
gedefinieerde groep (optie module BIN aan het contract), en dat de duurtijd van de overeenkomst
loopt tot 21 september 2022;
Gelet op het besluit van het schepencollege van 31 maart 2017 houdende de beslissing tot deelname
aan deze opdrachtencentrale, door het college genomen omwille van het feit dat de overeenkomst bij
hoogdringendheid diende te worden afgesloten gezien het akkoord tot deelname aan BE-Alert ten
laatste op 30 april 2017 via bestelbon diende bezorgd te worden aan de gekozen firma, namelijk
Nextel, Koralenhoeve 15 te 2160 Wommelgem, en dat de opleidingen reeds voorzien zijn begin mei,
de eerstvolgende gemeenteraad was echter pas voorzien op 8 mei 2017;
Overwegende dat de kostprijs als volgt is opgebouwd (alle prijzen exclusief btw): zowel voor type 1
als voor de optie module BIN telkens een éénmalige activerings- en opleidingskost van 100 euro en
een terugkerende jaarlijkse abonnementsprijs van 1.100 euro + een eenheidsprijs van 0,10 euro per
communicatie-eenheid (post-paid genaamd = 1 SMS of 1 min gesproken bericht, meer dan 1 min =
pro rata per seconde);
Gelet op het beschikbare krediet op actie 1419/001/012/001/006 met registratiesleutel
011901/61599999;
Gelet op het krediet voor de module BIN dat zal voorzien worden met de eerstvolgende
budgetwijziging op actie 1419/001/003/002/009 met registratiesleutel 0110/61410040;
Overwegende dat het schepencollege vraagt om voormelde beslissing te bekrachtigen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers,
Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De beslissing van het schepencollege van 31 maart 2017 waarbij beslist werd om deel te
nemen aan de opdrachtencentrale van het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken waarbij verschillende werkinstrumenten ter beschikking worden gesteld aan
partners in het veiligheidsdomein (bv. Het alarmeringsplatform BE-Alert, het crisisbeheerssysteem
ICMS, een contact center, …) en dat van onbepaalde duur is,en waarbij beslist werd een overeenkomst
af te sluiten voor het alarmeringsplatform BE-Alert type 1 met als optie de module BIN met een
looptijd tot 21 september 2022, wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan FOD Binnenlandse Zaken,
Algemeen Directie Crisiscentrum, t.a.v. Thierry Davier (projectleider BE-Alert), Hertogstraat 53 te
1000 Brussel.
508.13
- 1 Comm&IT
- 1 noodplanning
- 1 Crisiscentrum IBZ
- 1 FIN
- 1 politie Herko

Raadslid Stefaan Ryckmans voegt zich terug ter zitting.

13.

Toetreding tot het raamcontract van de Gemeente Tervuren: raamcontract leasing of aankoop
digitale aankondigingsborden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
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;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Overwegende dat plaatsen van elektronische infoborden op strategische plaatsen in de gemeente,
waarop inwoners en bezoekers permanent de recentste informatie kunnen raadplegen, een
beleidsdoelstelling is van het college van burgemeester en schepenen en ook zo is opgenomen in het
beleidsprogramma 2013-2018;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Tervuren d.d. 27/02/2017
houdende de gunning aan firma Q-LITE BVBA, Wiekenweg 13 te 2387 Baarle-Hertog, die de
uitvoering en facturatie op zich zal nemen tegen de voorwaarden van het bestek van gemeente
Tervuren met nummer ICT16/L03 voor een raamovereenkomst m.b.t. leasing of aankoop digitale
aankondigingsborden;
Overwegende dat deze aanbestedende overheid fungeert als opdrachtencentrale;
Overwegende dat de gemeente van deze mogelijkheid gebruik kan maken waardoor zij krachtens
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een

gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en zelf geen
gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn op actie 1419/001/012/001/004,
registratiesleutel 24100000-011902;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet een beroep op de aankoopcentrale van de gemeente Tervuren m.b.t.
leasing of aankoop van digitale aankondigingsborden.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
281.03
- 1 COM&IT
- 1 FIN
- 1 gemeente Tervuren

14.

Inrichten avonturenpad in natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek: goedkeuring aangepast
bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van 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;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Overwegende dat de noodzakelijkheid van het aanleggen van een avontuurlijk, recreatief en
ecologisch speelbos werd aangetoond in het beleidsprogramma 2013-2018, meer bepaald in hoofdstuk
‘Vrije Tijd – Ruimte voor Vrije tijd’;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Inrichten avonturenpad in
natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek” een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Inrichten avonturenpad in
natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek” wordt geraamd op € 63.000 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 mei 2016 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende er enkele technische gegevens uit het bestek aangepast dienden te worden om aan de
voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning te kunnen voldoen;
Overwegende het oorspronkelijke bestek in die zin veranderd diende te worden;
Overwegende het aangepaste bestek als bijlage aan dit besluit toegevoegd wordt;

Gelet op het budget dat voorzien is op artikel 1419/001/014/003/006 met registratiesleutel
075000/22900007
Gelet op het visum nr. 2017/46 d.d. 08.03.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het aangepaste bestek en de raming voor de opdracht met
als voorwerp “Inrichten avonturenpad De Rotte Gaten in Meerbeek”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De kostenraming bedraagt € 63.000 incl. btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel
1419/001/014/003/006 met registratiesleutel 075000/22900007.
147.1
- 1 jeugd
- 1 FIN

15.

Samenwerkingsovereenkomst voor het verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid van de
fietssnelweg F3 Leuven-Brussel

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 27.11.2015 waarbij de steunbetuiging inzake de
ondersteuning van investering in het kader van CHIPS interreg-projectvoorstel werd ondertekend;
Overwegende dat de beschikbare middelen zullen ingezet worden op F3 – fietssnelweg LeuvenBrussel;
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Kortenberg voor het verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg
F3 Leuven-Brussel op het grondgebied van Kortenberg;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg
voor het verbeteren van de leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelweg F3 Leuven – Brussel,
wordt goedgekeurd.
843
- 1 MOB
- 1 provincie Vlaams-Brabant

16.

Verbeteren van buurt- en voetwegen: goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en
lastvoorwaarden

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de beslissing van het college, d.d. 28 december 2011, betreffende de aanstelling van MESO,
Brusselsesteenweg 36 te 1860 Meise als ontwerper voor dit dossier;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten en bijzonderbestek 2015-088 opgesteld door het
studiebureau Meso, d.d. 20.04.2017 in het kader van “Verbetering van buurt- en voetwegen” voor
volgende buurt- en voetwegen:
‘- Buurtweg nr. 4 – Galgenstraat;
‘- Buurtweg nr. 19 – Boeyendaalstraat;
‘- Buurtweg nr. 33 – Zonnewoud;
‘- Voetwegen nr. 48, nr. 7 en nr. 68 – Tussen Zipstraat en Bankstraat;
Gelet op het feit dat deze werken worden geraamd op 394.577,37 € excl. BTW of 477.438,62 € incl.
BTW;
Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 020040 Project Trage Wegen –
21400007 onder actie 1419/001/010/005/001;
Gelet op het visum nr. 2017/60 d.d. 27.04.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan de opgestelde opdrachtdocumenten, raming en lastvoorwaarden voor
buurtwegen 4/19/33 en voetwegen 48/7/68 in kader van het project “Verbeteren van buurt- en
voetwegen Kortenberg” door het studieburau MESO d.d. 20.04.2017.
De kost wordt geraamd op 394.577,37 € excl. BTW of 477.438,62 € incl. BTW.
Dit dossier zal gegund worden door middel van een open aanbesteding via publicatie in het bulletin
der aanbestedingen.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op beleidscode 020040 Project Trage Wegen – 21400007
onder actie 1419/001/010/005/001.
865.1
- GGZ - MVDL
- Fin

- Meso

17.

Aankoop woning Kloosterstraat 20, 3070 Kortenberg

Overwegende dat de woning met grond en aanhorigheden, gelegen Kloosterstraat 20, 3070
Kortenberg, kadastraal gekend sectie B nr. 207/P/2 , met een oppervlakte van 3 a 84 ca, te koop wordt
aangeboden;
Overwegende dat de woning gelegen is in het centrum van de gemeente, in de buurt van de
gemeenteschool De Regenboog en palend aan gemeentelijke eigendom;
Overwegende dat het opportuun is om, in het kader van het openbaar nut, deze woning te verwerven;
Overwegende dat deze woning met grond en aanhorigheden eigendom is van de heer Debooser Kurt
en mevrouw De Grauwe Sophie, wonende Kloosterstraat 20 te 3070 Kortenberg;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de hypotheekstaat;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26.07.2016 opgesteld door Geoscoop;
Gelet op de ondertekende verkoopovereenkomst d.d. 26.02.2017 tussen de heer Debooser Kurt en
mevrouw De Grauwe Sophie en de gemeente Kortenberg;
Gelet op de ontwerpakte;
Gelet op het krediet dat voorzien is met actie 1419/001/009/004/007 met registratiesleutel
22100007/0050;
Gelet op het visum nr. 2017/33 d.d. 21.02.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René
De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée, Maria
Adriaensen
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Ann Van de Casteele, Adelia Vandeven
Besluit: met 17 ja-stemmen en 4 onthoudingen
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Bruno Mariëns, waarbij voorgesteld wordt om de woning met
grond en aanhorigheden Kloosterstraat 20, 3070 Kortenberg, sectie B 207/P/2 met een oppervlakte van
3 a 84 ca aan de gemeente te verkopen, wordt goedgekeurd.
De aankoop geschiedt voor openbaar nut.
De prijs wordt vastgesteld op 315.000,00euro (driehonderdvijftienduizend euro).
De aankoop zal gefinancierd worden van het krediet dat voorzien is met actie 1419/001/009/004/007
met registratiesleutel 22100007/0050.
De akte zal verleden worden voor de verkoper: Meester Guy Jansen, geassocieerd notaris te Leuven en
voor de koper: Meester Bruno Mariëns, geassocieerd notaris te Kortenberg.
De voorzitter van de gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris worden gemachtigd om de
aankoopakte namens de gemeente te ondertekenen.
57:506.112
- 1 GGZ (CD)
- 1 fin
- 2 notaris

18.

Aankoop perceel grond Nederokkerzeelsesteenweg 13A, 3071 Kortenberg

Overwegende dat de gemeente Kortenberg een achtergelegen perceel grond wenst aan te kopen langs
de Nederokkerzeelsesteenweg, deelgemeente Erps-Kwerps, sectie C deel van nr. 58/d, met een
oppervlakte van 20a 39ca;
Overwegende dat dit perceel grond eventueel kan gebruikt worden voor de uitbreiding van de parking
van de aangrenzende begraafplaats;
Overwegende dat dit perceel eigendom is van mevrouw Heyvaert Fabienne, wonende
Nederokkerzeelsesteenweg 13A, 3071 Kortenberg;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger.
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de hypotheekstaat;
Gelet op het schattingsverslag, d.d. 25.03.2016 opgesteld door Geoscoop;
Gelet op het plan van deling;
Gelet op de ondertekende onderhandse verkoopovereenkomst;
Gelet op de ontwerpakte;
Gelet op het visum nr. 2017/49 d.d. 17.03.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Het perceel grond, sectie C deel van nr. 58/d, met een oppervlakte van 20a 39ca, gelegen langs de
Nederokkerzeelsesteenweg, deelgemeente Erps-Kwerps en eigendom van mevrouw Heyvaert
Fabienne, wordt aangekocht.
De aankoop geschiedt voor openbaar nut.
De prijs wordt vastgesteld op 10.195,00 euro (tienduizend honderdvijfennegentig euro).
De aankoop zal gefinancierd worden van het krediet dat voorzien is op actie 1419/001/009/004/007
met registratiesleutel 22000007/0050.
De akte zal verleden worden door notarissen Mariëns & De Booseré te Kortenberg.
De voorzitter van de gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris worden gemachtigd om de
aankoopakte namens de gemeente te ondertekenen.
57:506.112
- 1 GGZ (CD)
- 1 fin
- 2 notaris

19.

Wijziging van de buurtwegen nummers 18, 83 en 87 – Hof van SintElisabet/Bruulstraat/Olmenhoekstraat te Kortenberg (Erps-Kwerps): principiële beslissing

Gelet op de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014, in het
bijzonder de artikelen 27 en 28;
Gelet op artikel 27 van de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van 4 april
2014, waarin wordt gesteld dat de gemeenteraad gehouden is om, ten verzoeke van de deputatie van de
provinciale raad, te beraadslagen over de opening, de afschaffing, de wijziging of de verlegging van
een buurtweg en eventueel het bijhorende ontwerp van rooilijnplan;
Gelet op artikel 28 van de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van 4 april
2014, waarin wordt gesteld dat het voornemen tot opening, de afschaffing, de wijziging of de
verlegging van een buurtweg wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek; dat met behoud van de
toepassing van artikel 27, eerste lid, de gemeenteraad hiertoe een ontwerp van roolijnplan vaststelt dat
onderworpen wordt aan de procedure tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, gewijzigd bij
decreet van 14 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op de aanvraag d.d. 11 april 2017 door SWECO met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Arenbergstraat 13 bus 1, en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, tot het wijzigen van de
buurtwegen met nummers 18, 83 en 87 en de vaststelling en realisatie van het rooilijnplan met het oog
op het realiseren van het sociaal woonproject ‘Hof van Sint-Elisabet’, gelegen te Kortenberg,
deelgemeente Erps-Kwerps, tussen de Bruulstraat en de Olmenhoekstraat, ten kadaster gekend onder
2de afdeling (Erps-Kwerps), sectie B, nummers 606/G/2, 606/F/2, en 599/C;
Overwegende dat de Bruulstraat gekend is als buurtweg nr. 18, de Olmenhoekstraat gekend is als
buurtweg nr. 83 en dat Hof van Sint-Elisabet gekend is als buurtweg nr. 87; dat bijgevolg voor de
realisatie van het beoogd project de procedure voor een gedeeltelijke wijziging van buurtwegen dient
te worden gevolgd;
Overwegende dat de buurtwegen worden gewijzigd met als doelstellingen:
- enerzijds het realiseren van het tracé van de beoogde rooilijnen en de perceelsgrenzen van de nieuwe
kavels, waardoor de noodzaak van een rooilijnplan zich vooropstelt, en
- anderzijds om de nodige infrastructuurwerken inzake wegenis, nutsleidingen en voet- en fietspaden
aan te leggen;
Overwegende dat de gedeeltelijke wijzigingen een verbreding van de drie buurtwegen inhouden;
Overwegende dat het plan dat deel uitmaakt van onderhavige aanvraag een combinatie maakt van
enerzijds het wijzigingsplan van de buurtwegen als van het rooilijnplan anderzijds;
Overwegende dat het plan dat deel uitmaakt van onderhavige aanvraag de beoogde wijzigingen aan de
buurtwegen zowel op het opmetingsplan, het liggingsplan, het uittreksel van de Atlas der Buurtwegen
en het uittreksel van het kadasterplan worden aangeduid met toelichting van de volgende kleurlegende:
- Geel: Te behouden deel;
- Groen: Verlegging;
- Rood: Af te schaffen deel;
Overwegende dat de bestaande rooilijn volgens de Atlas der Buurtwegen met een lichtblauwe volle
lijn op het plan werd aangeduid als buurtweg met openbare bedding;
Overwegende dat de ontworpen rooilijn met een volle rode lijn op het plan is aangeduid als buurtweg
met een openbare wegenis;
Overwegende dat het ontwerp van aanvraag tot wijziging van de buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 en het
rooilijnplan door de ontwerper voorafgaandelijk aan de Provincie Vlaams Brabant – Dienst Mobiliteit
werd voorgelegd;
Overwegende dat de aanvraag tot het wijzigen van de buurtwegen met nummers 18, 83 en 87 en de
vaststelling en realisatie van het rooilijnplan werd besproken op de plenaire veragdering van 2 juni
2016 en de projectvergadering van 16 februari 2017;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht,
Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het beoogde ontwerp van rooilijnplan voor de buurtwegen 18
(Bruulstraat), 87 (Hof van Sint-Elisabet) en 83 (Olmenhoekstraat) principieel goed.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de gedeeltelijke wijzigingen, zijnde de verbredingen, van de
buurtwegen 18 (Bruulstraat), 87 (Hof van Sint-Elisabet) en 83 (Olmenhoekstraat) principieel goed.
Artikel 3: Het ontwerpplan tot wijziging van de buurtwegen met nummer 18, 83 en 87 uit de Atlas der
Buurtwegen van Kortenberg en de voorlopige vaststelling tot rooilijnplan wordt onderworpen aan een
openbaar onderzoek, en dit binnen de 30 dagen na de voorlopige aanvaarding van de gemeenteraad.

Artikel 4: Na het openbaar onderzoek zal het dossier voor definitieve beraadslaging aan de
gemeenteraad voorgelegd worden en nadien voor beslissing aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant verzonden worden.
879.1
- 1 RO
- 1 GGZ
- 1 Dossierbeheerder: Diana Ceuppens
- 1 Archief
- 1 Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant

20.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van:
a) de brief van Victor Soens, d.d. 09.03.2017 gericht aan de secretaris, betreffende
vertrouwensstemming Chris Taes.
b) de brief van Victor Soens, d.d. 15.03.2017 gericht aan de secretaris, betreffende bouwmisdrijf door
Ludo Huygens Sie A 25 t 7.
c) de brief van Victor Soens, d.d. 17.03.2017 gericht aan de secretaris, betreffende
vertrouwensstemming Chris Taes, de gemeenteraadsleden, persoonlijke ingebrekestelling Lebrun,
aansprakelijkheid – ‘discriminatie’.
d) de brief van Victor Soens, d.d. 17.03.2017 gericht aan de secretaris, betreffende
vertrouwensstemming Chris Taes, de gemeenteraadsleden, persoonlijke ingebrekestelling Lebrun,
aansprakelijkheid.
e) de brief van Victor Soens, d.d. 21.03.2017 met referentie taes224 gericht aan de secretaris,
betreffende Vertrouwensstemming Chris Taes, de gemeenteraadsleden, persoonlijke ingebrekestelling
secretaris Lebrun, aansprakelijkheid
f) de brief van Victor Soens, d.d. 17.03.2017 met referentie taes221 gericht aan de secretaris,
betreffende Vertrouwensstemming Chris Taes, de gemeenteraadsleden, persoonlijke ingebrekestelling
secretaris Lebrun, aansprakelijkheid
g) de brief van Victor Soens, d.d. 24.03.2017 met referentie taes227 gericht aan A. Thienpont en de
CD&V-gemeenteraadsleden, betreffende uit functie plaatsen om dwingende reden van politie
inspecteur Eric Van Opstal, secretaris Paul Lebrun, vertrouwensstemming burgemeester Christian
Taes CD&V
h) de brief van Victor Soens, d.d. 12.04.2017 met referentie luvomo+191 gericht aan
gemeenteraadsleden CD&V pr Dr. A. Thienpont, betreffende bouwmisdrijf door de heer Ludo
Huygens, gekend
505.5
- 1 secretaris

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
Het punt 20/1 op vraag van Roger Broos namens de Sp.a-fractie;
Het punt 20/2 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 20/3 tot en met 20/4 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie

20/1. Een (pop-up) kringloopwinkel in Kortenberg

Het kopen van tweedehandsspullen zit in de lift. Bijna 4 op de 10 Vlamingen (36%) kochten in 2016
tweedehandsartikelen. Dat blijkt uit een onderzoek dat vier grote tweedehandsspelers in september
2016 bij meer dan 1.100 Vlamingen lieten uitvoeren door iVox. Steeds meer mensen denken
‘tweedehands’, want spullen een tweede leven geven is niet alleen sociaal, maar ook economisch en
beter voor het milieu.
In de zone tussen Heverlee, Overijse, Wespelaar en Vilvoorde zijn er geen kringloopwinkels
beschikbaar en wordt er dus niet ingespeeld op deze groeiende behoefte. Kringloopwinkel SPIT is op
zoek naar een geschikte plek voor een (pop-up) kringloopwinkel voor de verkoop van kleinere spullen
(textiel, boeken, cd’s, …) Kortenberg zou een mogelijke locatie voor hen kunnen zijn.
Kringloopwinkel SPIT kiest voor duurzaam ondernemen op maatschappelijk en ecologisch
verantwoorde wijze en stelt mensen met verschillende statuten (maatwerk, artikel 60, arbeidszorg,
werkstraf, …) perspectiefvol te werk. Via onder andere het Welzijnshuis zouden we met hen kunnen
samenwerken om bijvoorbeeld langdurig werklozen of vluchtelingen aangepaste werkgelegenheid te
bieden in hun eigen gemeente.
De Sp.a-fractie vraagt of het gemeentebestuur haar medewerking zou willen verlenen aan dergelijk
project.
De schepen van gelijke kansenbeleid, welzijn en ontwikkelingssamenwerking antwoordt dat ze
vermoedt dat er een communicatieprobleem is ontstaan wat betreft de zogenaamde zoektocht van vzw
het SPIT naar een geschikte locatie voor een pop-up winkel. Wij hebben hier geen enkele vraag van
het SPIT gekregen om een pop-up winkel te mogen openen of eventuele medewerking hieraan. Na
telefonisch contact met deze vzw blijkt dat er geen actieve vraag is naar onze of andere gemeenten. Zij
laten het initiatief graag over aan de gemeenten zelf. Wij staan als gemeente wel achter de visie van
het SPIT en erkennen het belang van de circulaire economie en van de sociale tewerkstelling, meer
nog…wij zetten hier actief op in, een aantal voorbeelden om dit te illustreren:
1. De Kapstok; dit is een initiatief van het welzijnshuis waarbij textiel, accessoires , speelgoed en
huisraad verzameld worden en gratis weggegeven worden aan zij die het nodig hebben. Ook
andere initiatieven zoals weggeefpleinen en beurzen voor tweedehandskledij krijgen in onze
gemeente kansen
2. Sociale tewerkstelling; Momenteel zijn er 2 personen met het artikel 60 statuur via het
welzijnshuis in het SPIT Leuven tewerkgesteld. Ook bij IGO en de proper Kortenberg-ploeg
zetten we hier op in.
3. Steun aan het SPIT: De gemeente betaalt maandelijks een bijdrage van gemiddeld 1100 euro.
Ik denk echt wel dat wij als gemeente ons enorm inzetten om het SPIT te helpen en het realiseren van
de mooie ideeën van de circulaire economie en sociale tewerkstelling.

20/2. Communicatie rond kapvergunning en heraanplant Dreef Wijnegemhof
Wij hoorden veel reacties op de populierenkap aan Wijnegemhof, waarschijnlijk omdat deze bomenrij
heel bepalend was voor ons dorpszicht. We gaan er van uit dat er een goede reden was om hier een
kapvergunning te geven. Onze vraag is hierbij wat er werd bepaald rond de heraanplantverplichting.
De schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en groendienst antwoordt dat het klopt dat er
een kapvergunning is verleend en dat dit voor privéterrein was. Het ging om 134 populieren en 165
sparren. Wij hebben hiervoor advies ingewonnen bij Natuur & Bos en zij hebben een plaatsbezoek
verricht waarbij ze de eigenaar spraken en peilden naar zijn motieven. Het uiteindelijke advies van
Natuur en Bos was dat de populieren een diameter hadden van meer dan twee meter en (te) oud waren,
meerdere takken braken ook al af. De sparren zijn niet inheems en biologisch minder waardevol. Het
kappen van de bomen kon dus voor hen op voorwaarde dat de kap zou plaatsvinden buiten het
broedseizoen en dat er een heraanplant zou uitgevoerd worden. Afgelopen winter is er al een deel van

de 140 populieren terug aangeplant. Voor de heraanplant van de sparren moet er een menging van
inheemse soorten worden gebruikt en dit ter verhoging van de kwaliteit van het natuurgebied. Wij zijn
zelf ook niet onverdeeld gelukkig om deze kap maar het gaat hier om privéterrein.

20/3. Hondenweide in Kortenberg
In het Zoeklicht van de maand April stond er een artikel over het aan de lijn houden van honden. Met
de aangehaalde argumenten gaat de KNV-fractie volledig akkoord.
Bij het aantreden van de meerderheid was één van de punten in het beleidsplan het aanleggen en
inrichten van een hondenweide. Helaas is van dit voornemen op korte en middellange termijn geen
sprake meer. Dierenwelzijn wint de laatste tijd steeds meer aan belang. Vooral bij de Vlaamse minister
die onder andere verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn. Deze minister laat niet af er op te wijzen
hoe belangrijk het welzijn van dieren is. Daarom wil KNV dit bestuur vragen de aanleg en inrichting
van een hondenweide, in het belang van het hondenbestand in Kortenberg, weer als prioriteit in het
beleid op te nemen.
De schepen van dierenwelzijn antwoordt hierop dat ze liever spreekt over een hondenlosloopweide; dit
is een omheinde ruime plek waar honden kunnen ravotten en eventueel met soortgenoten spelen. Een
hondenlosloopweide is vooral gelegen in stedelijke, dicht bewoonde zones waar weinig open ruimte
beschikbaar is. Met andere woorden als we dit in Kortenberg zouden inrichten, dan zal het vooral in
een buurt moeten zijn waar veel hondeneigenaars zonder eigen tuin wonen. Centraal dus en laat dit nu
al een moeilijkheid zijn. U hebt deze vraag al eens gesteld en ook toen heb ik uitgelegd dat we niet
meteen een geschikte locatie vonden om zo’n weide in te richten. Net als de Vlaamse minister van
dierenwelzijn, zijn ook wij bekommerd om het welzijn van onder andere onze viervoeters en net
daarom bekijken wij alle opportuniteiten. Het zou van weinig begrip voor honden en baasjes getuigen
mochten wij ‘snel snel’ een klein lapje grond omheinen en er de bestemming hondenlosloopweide aan
geven. Zo’n weide moet zeker ruim genoeg zijn zodat de honden écht kunnen loslopen en er minder
gevaar is voor bijtincidenten. We volgen deze zaak dus zeker op.

20/4. Plannen BIN Vrebos
Er zijn plannen om in Vrebos een BIN op te richten. We vragen ons af of het niet opportuun is om in
navolging van gemeente Zaventem en gezien het succes van de Buurtinformatienetwerken in
Vlaanderen, dat het bestuur een vergadering met uitleg zou organiseren voor heel de gemeente.
De burgemeester antwoordt dat er op dinsdagavond 2 mei 2017 in de Parochiezaal van Everberg een
informatieavond plaatsvond over de mogelijke oprichting van een buurtinformatienetwerk (BIN) in
Vrebos. Er waren ongeveer een 40-tal aanwezigen. Eerder waren er verkennende contacten geweest
met de politiediensten van HerKo. De bevoegde commissaris en de diefstalpreventieambtenaar van
HerKo gaven er toelichting over de werking van HerKo in het algemeen en over de concrete werking
van een BIN, meer in het bijzonder over de rol van de politie en over de eigen rol van de inwoners. De
bedoeling van de infovergadering was na te gaan hoe groot het draagvlak is om met een dergelijk
initiatief te starten. Ik kon de aanwezigen meedelen dat op de gemeenteraad van vandaag de
intekening op het BE-Alert-verwittigingssysteem ter bekrachtiging op de agenda stond, wat in de
toekomst tot een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing zal leiden bij de BIN-verantwoordelijken en –
leden. Er bestaat momenteel nog enige onzekerheid over de manier waarop het CIC (coördinatie- en
informatiecentrum – de 101-centrale) in Leuven zal inspelen op het nieuwe BE-Alertsysteem. Vanuit
de gemeente en de politiezone HerKo wordt verder aangedrongen op spoedige duidelijkheid in dat
verband, vermits in de overeenkomst wordt vermeld dat het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse
Zaken garant staat voor de uitvoering van alle clausules van de overeenkomst.
In de wijk Armendaal bestaat reeds een goed werkend BIN dat ondersteund wordt door de politiezone
HerKo en door het gemeentebestuur.

Daarnaast is zo dat de gemeentegrenzen overstijgen ook heel belangrijk is voor deze BIN’S omdat
misdaad hier ook niet stopt. De politiecommissaris verklaarde echter dat dit momenteel niet legaal is,
maar dat de noodcentrale in Leuven hier in de toekomst een overkoepelende en coördinerende rol zal
opnemen.
Een tijdje geleden waren er ook plannen om met een BIN te starten in Schoonaarde. Na contact met
de politie en nadat men kennis had genomen van wat een dergelijk BIN aan vrijwilligerswerk en
coördinatie inhoudt, werd het project door de initiatiefnemers on hold gezet.
Een buurtinformatienetwerk is een initiatief dat van onderuit moet opgestart en ondersteund worden.
Indien bepaalde wijken, waarin hiervoor concrete belangstelling bestaat, informatie over de werking
van een BIN willen krijgen, dan zullen de politiediensten hen graag informeren en op alle vragen
antwoorden.
Een algemene infovergadering over BIN’S organiseren, lijkt de bevoegde politiediensten en ook
mezelf evenwel niet onmiddellijk zinvol, omdat er al een zekere belangstelling én een groep
vrijwilligers moeten bestaan om met een dergelijk initiatief te starten. Anders worden verwachtingen
gecreëerd die nadien niet kunnen worden ingelost.

21.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 06.03.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

GEHEIME ZITTING

L. CEUPPENS
wnd. secretaris

C. TAES
voorzitter

