ZITTING VAN 29 MEI 2017
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Franciscus Peeters,
Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van
de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Julia De Coster en Roger Broos laten zich verontschuldigen.
Raadslid Willy Trappeniers is afwezig.
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Jaarrekening 2016: goedkeuring
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2017
Kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps: borgstelling
Jobpunt Vlaanderen: evaluatie decretale graden
Algemene bestuurlijke politieverordening: toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe
party zone-label
Huisreglement voor fuiven en/of evenementen die gebruik maken van het safe party zone-label
De Watergroep: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 9 juni 2017
Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 16 juni 2017
Finilek: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 16 juni 2017
IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 16 juni 2017
EcoWerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 21 juni 2017
I.W.V.B.: goedkeuring agenda Algemene Jaarvergadering van 27 juni 2017
I.W.V.B.: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2017
B.KO/2015/076 -Beslissing tot formele tussenkomst in de vernietigingsprocedure tot
vernietiging van de bestuurlijke beslissing van 7 februari 2017 van de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Ambtenaar Departement Ruimte Vlaanderen – Afdeling Vlaams Brabant
houdende – Aanstelling GD&A advocaten in de vernietigingsprocedure
Relightingproject school de Klimop Erps-Kwerps: goedkeuring contract Iverlek
Aankoop machine voor alternatieve onkruidbestrijding: veegwagen type 4/5m³ met
onkruidborstel: goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
Overname wegenis met infrastructuur verkaveling Zeven Slapersweg (Goedestraat)
Varia: kennisname briefwisseling
Vivaqua: agenda Algemene Vergadering van 1 juni 2017
Evaluatie verbod op verkoop alcoholische dranken bij grotere evenementen
Fietspaden
Arbeidskledij – Schone kleren campagne
Speelweefsel, stand van zaken?
Wat doet de gemeente om de Kortenbergse scholen te stimuleren om hun speelplaatsen te
vergroenen?
Verslag

Er wordt 1 minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van de heer Karel Bruggemans,
raadslid van 1983 tot 2000. Tijdens de legislatuur 1983-1988 was hij als 3e schepen bevoegd voor:
Cultuur / jeugd / sport / milieu- en gezondheidszorg / ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de
legislatuur 1995-2000 was hij als 1e schepen bevoegd voor: Onderwijs / cultuur / bibliotheken /
toerisme / gemeentelijke informatie / archiefzorg.

OPENBARE ZITTING

1.

Jaarrekening 2016: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 houdende
kennisname ontwerp jaarrekening 2016;
Overwegende dat krachtens artikel 174, §2, Gemeentedecreet, het ontwerp van de jaarrekening 2016
tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden;
Gelet op het feit dat het managementteam op 22 mei 2017 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2016;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van
25 juni 2010 bestaat uit:
De beleidsnota van de jaarrekening met:
o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin
het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden
gerealiseerd;
o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De financiële nota van de jaarrekening met:
o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in
verband met de exploitatie;
o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de
investeringen bevat;
o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de
exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en
eventuele bestemde gelden.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Gelet op artikel 174, §1, Gemeentedecreet, dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming
hebben geëist over een of meer onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke
Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven.
Besluit: met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen
Artikel 1: De jaarrekening 2016 BBC wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis = 19.477.634,22
Autofinancieringsmarge = 6.122.173
De balans op 31 december 2016 wordt vastgesteld op 93.479.039,08 in activa en passiva (schema J6)

Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel beheerder.
Artikel 3: De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie
van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden
bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is
daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf wordt bezorgd
aan de toezichthoudende overheid.
475.1
- 1 archief
- 1 Fin
- 1 Provincie Vlaams-Brabant
- 1 Binnenlands Bestuur

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2017

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.04.2017
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 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

30.04.2017

121.835.963,26 EUR
19.557.370,54 EUR
+2.667,98 EUR
19.560.038,52 EUR
19.557.370,54 EUR
+2.667,98 EUR
OK
09.05.2017

19.557.370,54 EUR
1.400.835,43 EUR
10.178,39 EUR
78.429,89 EUR
4.132.892,95 EUR
5.003.824,25 EUR
2.052.714,05 EUR
277.829,75 EUR
3.531.391,04 EUR
3.855,58 EUR
70.328,50 EUR
281.741,63 EUR
630.533,70 EUR
670,43 EUR
2.080.182,59 EUR
991,57 EUR
374,30 EUR
300,00 EUR
296,49 EUR

474.33
- 1 archief

3.

Kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps: borgstelling

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat Kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps, met maatschappelijke zetel Rechtestraat 68 te
3071 Erps-Kwerps , hierna genoemd “de kredietnemer”, besloten heeft bij Belfius Bank België NV,
RPR Brussel met BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel,
hierna genoemd “Belfius Bank”, een krediet aan te gaan ten belope van 42.271,64 euro (tweeënveertig
duizend tweehonderd eenenzeventig euro en vierenzestig eurocent).
(datum kredietbrief: 24 maart 2017).
Overwegende dat dit krediet met referentie RT21/08/KK/5230702/1 van 42.271,64 euro
(tweeënveertig duizend tweehonderd eenenzeventig euro en vierenzestig eurocent) dient gewaarborgd
te worden door de gemeente;
Gelet op het schrijven van Kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps d.d. 4/5/2017 met het verzoek om de
inhoud van de lening te wijzigen en de borgstelling voor deze lening te willen ondertekenen;
Overwegende dat dit krediet bestemd is voor schilderwerken en de dringende herstelling en keuring
van een bliksemafleider;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te
stellen voor de terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten (verwijlintresten inbegrepen), de
reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Artikel 2: De gemeenteraad machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met
waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer
in het kader van dit krediet en die nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van 30 dagen,
berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op de hoogte gehouden worden
door middel van een afschrift van de correspondentie aan de kredietnemer.
Artikel 3: De gemeente verbindt zich, tot de eindvervaldatum van deze kredieten en haar eigen
leningen bij Belfius Bank alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar
rekening geopend bij deze maatschappij, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd
worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander fonds dat
dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de rijks–, gewesten provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van gemeentebelastingen geïnd door de staat), hetzij uit
hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele wijziging in de manier van de
inning van deze inkomsten.
Artikel 4: De gemeenteraad machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking
van de bedragen die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan
de gemeente Kortenberg aangerekend worden.

Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het voordeel
van Belfius Bank.
Artikel 5: De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten
tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke beschikking om haar verplichtingen uit
hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren. De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning
en van elke indeplaatsstelling in de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de
kredietnemer, tegen elke medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is
terugbetaald in kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Belfius Bank
geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van
de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen Belfius Bank en/of kredietnemer ook mogen
aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet.
Belfius Bank wordt uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de
wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de gemeente eveneens
verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de
borg ontslagen is wanneer door toedoen van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de
borg niet meer tot stand kan komen.
Artikel 6: Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie, onmiddellijk
het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten, reserveringscommissie en onkosten
betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane
verbintenissen, in verband met de betaling van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde
zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde bedragen
die aan de gemeente Kortenberg zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan, bij Belfius
Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling, zijn verwijlintresten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend conform artikel 15, § 4 van de bijlage van het KB d.d. 26
september 1996 betreffende de overheidsopdrachten, en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Artikel 7: De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermelde kredietbrief
d.d. 25 februari 2013 met referentie GI 05/08/FV/5230701/3 en er de bepalingen van te aanvaarden.
Artikel 8: Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de
toepasselijke decreten en besluiten.
185.3
- 1 fin
- 1 archief AZ
- 1 kerkfabriek Sint-Pieters Kwerps

Secretaris Paul Lebrun verlaat de zitting.
Schepen Kristien Goeminne neemt tijdens punt 4 de functie van secretaris waar.

4.

Jobpunt Vlaanderen: evaluatie decretale graden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente de dienstverlening meer bepaald het HR– beleid in zijn globaliteit
verder wenste te professionaliseren, en consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en
tijdsintensieve aangelegenheid is en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 mei 2013 waarbij beslist werd om toe te treden tot
Jobpunt Vlaanderen, opgericht bij decreetsmachtiging d.d. 2 maart 1999 door de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente Wichelen, de
VVSG en de dienst voor de Scheepvaart;
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en
selectie, als in de brede HR-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van
organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van
processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en
dergelijke meer);
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na
marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten en dat de relatie tussen Jobpunt
Vlaanderen en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is, en gezien
de quasi inhouse kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van Jobpunt Vlaanderen
vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de diensten van de door
Jobpunt Vlaanderen via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners gebruik te maken;
Gelet op de beslissing van het schepencollege nr. 11 d.d. 19.05.2017 houdende vastleggen van de
evaluatieperiode voor de decretale graden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 17 d.d. 09.01.2017 houdende vacantverklaring van de
functie van gemeentesecretaris en vaststelling van de procedure voor vervulling van de betrekking;
Overwegende dat de gemeente en het OCMW wensen over te gaan tot de evaluatie van de decretale
graden, met name twee secretarissen en de financieel beheerder;
Overwegende dat na de invulling van de vacature voor gemeentesecretaris bijkomende ondersteuning
is vereist bij de verschillende stappen binnen de evaluatiecyclus;
Overwegende dat in dit kader beroep wordt gedaan op Jobpunt Vlaanderen en dat Jobpunt Vlaanderen
voor deze opdracht het adviesbureau Accord Group inschakelt dat werd geselecteerd op basis van een
Europese aanbesteding;
Overwegende dat de opdracht geraamd wordt op 3.800 euro exclusief btw per te evalueren decretale
graad voor de ganse evaluatieperiode van 01.07.2017 t.e.m. 30.06.2019;
Gelet op het beschikbare krediet op actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel
011903/61310020;
Gelet op het visum nr. 2017/71 d.d. 15/05/2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente Kortenberg beslist beroep te doen op Jobpunt Vlaanderen – dat voor deze
opdracht het adviesbureau Accord Group inschakelt – voor de evaluatie van de decretale graden, met
name twee secretarissen en de financieel beheerder.
Artikel 2: Het nodige krediet is voorzien op actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel
011903/61310020.
332.43
- 1 Personeelsdienst
- 1 FIN
- 1 Jobpunt Vlaanderen

Secretaris Paul Lebrun voegt zich terug ter zitting.

5.

Algemene bestuurlijke politieverordening: toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe
party zone-label

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.
08/05/2017;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal en
provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de in het decreet opgenomen Vlaamse beleidsprioriteit ‘de ondersteuning van het jeugdwerk
in algemene zin’ die als voorwaarde geldt om als gemeente Vlaamse subsidies te krijgen;
Overwegende dat het gemeentebestuur op de zitting van het schepencollege, d.d. 30 september 2016,
beslist heeft om de software “Safe Party Zone” aan te kopen in functie van toegangscontrole bij fuiven
en evenementen;
Overwegende dat deze software door organisatoren van fuiven en/of evenementen gebruikt kan
worden om aan de ingang identiteitscontroles door te voeren zodanig er bij zware of herhaaldelijke
feiten door de politie een toegangsverbod voor desbetreffend persoon opgelegd kan worden voor
toekomstige fuiven en/of evenementen gedurende de maximumperiode van één jaar;
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 toepassingsmodaliteiten moeten worden vastgelegd voor de “Safe Party Zone”
toegangscontrole bij fuiven en evenementen;
Overwegende dat hoofdstuk 2: openbare veiligheid wordt aangevuld met volgende tekst: “Afdeling 7.
Toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone label.
Artikel 69bis.
§1. De burgemeester kan een toegangsverbod opleggen tot alle evenementen die werken met het safe
party zone-label aan personen die in een fuifaccommodatie, op een evenemententerrein of in een
opgelegde alcoholperimeter (cfr. artikel 63) de openbare orde hebben verstoord of openbare overlast
hebben veroorzaakt.
§2. Dit toegangsverbod kan slechts worden opgelegd na een schriftelijke uitnodiging door middel van
een aangetekend schrijven, ten gevolge van de vaststelling van een inbreuk zoals in §1 vermeld. De
uitnodiging tot een gesprek voorziet in de kennisgeving van de vaststelling en de mededeling dat het
opleggen van een toegangsverbod wordt overwogen.
De uitnodiging vermeldt:
1° dag en uur waarop de overtreder kan gehoord worden in zijn verweermiddelen;
2° het recht om beroep te doen op een raadsman;
3° de mogelijkheid tot het inzien van het dossier binnen een redelijke termijn voordat de hoorzitting
plaatsvindt.
§3. Het toegangsverbod geldt voor alle evenementen die werken met het safe party zone-label op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg.
§4. Het verbod geldt voor een door de burgemeester te bepalen periode, die maximum één jaar mag
bedragen.
§5. De kennisgeving van het verbod bevat de mededeling van de beroepsmogelijkheden bij de Raad
van State en geschiedt hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.
§6. Het niet naleven van het opgelegde toegangsverbod wordt bestraft met een administratieve
geldboete en is van toepassing op minderjarigen van de leeftijd van 14 jaar.”;
Overwegende dat artikel 108 als volgt wordt gewijzigd: 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 én artikel 69bis betreffende toegangsverbod tot fuifaccommodaties met
het safe party zone label zijn 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.”;
Overwegende dat artikel 120 als volgt wordt gewijzigd: “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 leeftijd van 14 jaar indien het gaat
over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik van alcohol bij risicodragende evenementen
én artikel 69bis betreffende toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone label hebben bereikt op het tijdstip van de feiten”;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Myriam
Van Tricht, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
Groen vindt dat 14-16 jarigen en GAS-boetes niet samen gaan. Indien nodig moet er met 14-16
jarigen een opvoedkundig traject opgezet worden, in samenwerking met de ouders.
Wat betreft de procedure om tot een toegangsweigering over te gaan met het systeem ‘SAFE PARTY
ZONE’: mandaten, bevoegdheden, werkwijze zijn goed omschreven. Om willekeur maximaal tegen te
gaan is het echter ook belangrijk om criteria te omschrijven ten behoeve van de burgemeester voor de
beslissing van ‘strafmaat’: bijvoorbeeld frequentie, ernst, gevolgen voor anderen (enzovoort) van het
verstorend gedrag, en de verhouding tot de strafmaat: welke periode van toegangsweigering is in
verhouding tot welk soort van vergrijp? Deze criteria moeten in de komende periode tot stand komen
naar aanleiding van evaluaties van evenementen.
Wij dringen er ook op aan om een ruime overgangsperiode te voorzien voor sensibilisatie. Voor vele
fuifgangers is het immers niet vanzelfsprekend om een identiteitsbewijs mee te nemen naar een fuif.
Verder denken we dat er bij de opleiding van fuifcoaches ook een vorming over preventief omgaan met
agressief gedrag moet voorzien worden: hoe kan je conflictsituaties de-escaleren.
Besluit: met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen
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
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.

gemeenten, de autonome provinciebedrijven, de autonome gemeentebedrijven, de polders en
wateringen en de openbare instellingen; de plakbrieven van het Nationaal Instituut voor
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.
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.

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.
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
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.

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;
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.
Afdeling 7. Toegangsverbod tot fuifaccommodaties met het safe party zone label.
Artikel 69bis.
§1. De burgemeester kan een toegangsverbod opleggen tot alle evenementen die werken met het safe
party zone-label aan personen die in een fuifaccommodatie, op een evenemententerrein of in een
opgelegde alcoholperimeter (cfr. artikel 63) de openbare orde hebben verstoord of openbare overlast
hebben veroorzaakt.
§2. Dit toegangsverbod kan slechts worden opgelegd na een schriftelijke uitnodiging door middel van
een aangetekend schrijven, ten gevolge van de vaststelling van een inbreuk zoals in §1 vermeld. De
uitnodiging tot een gesprek voorziet in de kennisgeving van de vaststelling en de mededeling dat het
opleggen van een toegangsverbod wordt overwogen.
De uitnodiging vermeldt:
1° dag en uur waarop de overtreder kan gehoord worden in zijn verweermiddelen;
2° het recht om beroep te doen op een raadsman;
3° de mogelijkheid tot het inzien van het dossier binnen een redelijke termijn voordat de hoorzitting
plaatsvindt.
§3. Het toegangsverbod geldt voor alle evenementen die werken met het safe party zone-label op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg.
§4. Het verbod geldt voor een door de burgemeester te bepalen periode, die maximum één jaar mag
bedragen.
§5. De kennisgeving van het verbod bevat de mededeling van de beroepsmogelijkheden bij de Raad
van State en geschiedt hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij door overhandiging tegen
ontvangstbewijs.
§6. Het niet naleven van het opgelegde toegangsverbod wordt bestraft met een administratieve
geldboete en is van toepassing op minderjarigen van de leeftijd van 14 jaar.
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 én artikel 69bis betreffende toegangsverbod tot fuifaccommodaties met
het safe party zone label zijn 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 leeftijd van 14 jaar indien het gaat over de toepassing van artikel 63 betreffende het gebruik van
alcohol bij risicodragende evenementen én artikel 69bis betreffende toegangsverbod tot
fuifaccommodaties met het safe party zone label - 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 vrije tijd

6.

Huisreglement voor fuiven en/of evenementen die gebruik maken van het safe party zone-label

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal en
provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de in het decreet opgenomen Vlaamse beleidsprioriteit ‘de ondersteuning van het jeugdwerk
in algemene zin’ die als voorwaarde geldt om als gemeente Vlaamse subsidies te krijgen;
Overwegende dat het gemeentebestuur op de zitting van het schepencollege, d.d. 30 september 2016,
beslist heeft om de software “Safe Party Zone” aan te kopen in functie van toegangscontrole bij fuiven
en evenementen;
Overwegende dat deze software door organisatoren van fuiven en/of evenementen gebruikt kan
worden om aan de ingang identiteitscontroles door te voeren zodanig er bij zware of herhaaldelijke
feiten door de politie een toegangsverbod voor desbetreffend persoon opgelegd kan worden voor
toekomstige fuiven en/of evenementen gedurende de maximumperiode van één jaar;
Overwegende dat de controle van de identiteiten en het opleggen van zo’n toegangsverboden slechts in
werking gesteld kunnen worden indien er hiervoor een huisreglement wordt opgesteld;
Overwegende dat dit huisreglement kenbaar gemaakt moet worden op alle fuiven die werken met de
Safe Party Zone;
Overwegende dat dit huisreglement de basis is voor de politie om al dan niet een toegangsverbod op te
leggen;
Overwegende dat de jeugdraad op hun raad van d.d. 7 maart 2017 positief advies gegeven heeft
betreffende het huisreglement;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Myriam
Van Tricht, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
Groen vindt dat 14-16 jarigen en GAS-boetes niet samen gaan. Indien nodig moet er met 14-16
jarigen een opvoedkundig traject opgezet worden, in samenwerking met de ouders.
Wat betreft de procedure om tot een toegangsweigering over te gaan met het systeem ‘SAFE PARTY
ZONE’: mandaten, bevoegdheden, werkwijze zijn goed omschreven. Om willekeur maximaal tegen te
gaan is het echter ook belangrijk om criteria te omschrijven ten behoeve van de burgemeester voor de
beslissing van ‘strafmaat’: bijvoorbeeld frequentie, ernst, gevolgen voor anderen (enzovoort) van het
verstorend gedrag, en de verhouding tot de strafmaat: welke periode van toegangsweigering is in
verhouding tot welk soort van vergrijp? Deze criteria moeten in de komende periode tot stand komen
naar aanleiding van evaluaties van evenementen.
Wij dringen er ook op aan om een ruime overgangsperiode te voorzien voor sensibilisatie. Voor vele
fuifgangers is het immers niet vanzelfsprekend om een identiteitsbewijs mee te nemen naar een fuif.
Verder denken we dat er bij de opleiding van fuifcoaches ook een vorming over preventief omgaan met
agressief gedrag moet voorzien worden: hoe kan je conflictsituaties de-escaleren.
Besluit: met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: Het huisreglement voor fuiven en/of evenementen die gebruik maken van het safe party
zone-label wordt als volgt goedgekeurd:

HUISREGLEMENT

Fuiven is super zolang het tof blijft! Door middel van enkele regels willen we ervoor
zorgen dat zowel jij als anderen een fijne avond tegemoet gaan.




















Bij aankoop van een ticket verklaar je je akkoord met onderstaand reglement.
Bij het betreden van de fuif/het evenement zal je gevraagd worden om je identiteitskaart te
scannen in een elektronische lezer. Als je dit niet wenst te doen, zal je de fuif ook niet kunnen
betreden.
Indien je niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, zal je gevraagd worden om een
ander identiteitsbewijs voor te leggen.
Indien de scan aantoont dat voor jou een toegangsverbod loopt, kom je de fuif/het
evenement niet in. Bij twijfel wordt telkens de politie gecontacteerd die via jouw
persoonlijke gegevens kan nakijken of een toegangsverbod van toepassing is.
Bij het betreden van de fuif/het evenement zullen je goederen en bagage mogelijks
gecontroleerd worden door de aanwezige security-agenten of gemachtigde vrijwilligers.
Dit gebeurt bij vermoeden van het bezit van gevaarlijke voorwerpen (wapens, glas, blik,
deodorant, …). Bij weigering van deze controle wordt de toegang tot de fuif/het
evenement geweigerd.
Let goed op je spullen! De organisator van dit evenement i s in principe niet
aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.
Indien je in een publiek toegankelijke zaal binnenkomt, geldt er een rookverbod. Rokers
kunnen buiten roken binnen de aangewezen perimeter mits het nodige respect voor de
omgeving (lawaai, afval, …) en het beperken van overlast.
Glazen, bekers of consumpties meenemen buiten de zaal en buitenperimeter is verboden.
De toegang kan worden geweigerd aan geïntoxiceerde of agressieve personen.
Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van
gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden.
Bezoekers die zich in de fuifaccommodatie, op het evenemententerrein of in de opgelegde
alcoholperimeter schuldig maken aan wangedrag, vandalisme, geweld, het gebruik en/of
verkoop van drugs komen de fuif/het evenement niet in of moeten deze verlaten. Hierbij
wordt tevens de politie gewaarschuwd.
Bezoekers die niet ingaan op de richtlijnen van de exploitant van de zaal of de organisator
van dit evenement moeten de fuif/het evenement verlaten. Indien nodig wordt de politie
ingeschakeld.
In geval van overtreding van bovenstaand reglement kan een klacht worden neergelegd bij
de politie.

BOVENSTAANDE REGELS ZIJN BINDEND. OVERTREDERS LOPEN HET RISICO UIT
DE FUIF/HET EVENEMENT TE WORDEN GEZET.
BIJ ERNSTIGE FEITEN OF HERHAALDELIJKE INCIDENTEN IN DE
FUIFACCOMMODATIE, OP HET EVENEMENTENTERREIN OF IN DE OPGELEGDE
ALCOHOLPERIMETER KAN EEN TOEGANGSVERBOD UITGESPROKEN WORDEN
VOOR ALLE EVENEMENTEN DIE WERKEN MET HET SAFE PARTY ZONE-LABEL,
ONGEACHT OP WELKE LOCATIE DE FUIF/HET EVENEMENT DOORGAAT.
Meer info over de algemene politieverordening, de toegangsverboden en de algemene procedure: zie (link
website toevoegen)

Artikel 2: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2017.
147.1
- 1 jeugd

7.

De Watergroep: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 9 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 9 mei 2017 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Statutaire Algemene Vergadering van 9 juni 2017;
Overwegende dat de Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 9 juni 2017 volgende
agenda heeft:
1. Jaarverslag 2016 van de Raad van Bestuur
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van de provinciale vennoten van Vlaams-Brabant
Aansluitend is er een toelichting over de toekomstvisie van De Watergroep door dhr. Hans Goossens,
directeur-generaal
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 9 juni 2017:
1. Jaarverslag 2016 van de Raad van Bestuur
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van de provinciale vennoten van Vlaams-Brabant,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Statutaire Algemene
Vergadering van De Watergroep op 9 juni 2017, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 De Watergroep
- 1 FIN

8.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 16 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 17 maart 2017 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, die op 16 juni 2017 zal plaatshebben in De Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te
1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat door de raad van bestuur werd uitgewerkt in zitting
van 13 maart 2017 en dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering:
1. Statutenwijzing:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van
activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System
Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen;
Overwegende dat het eerste agendapunt de voorgestelde statutenwijzigingen omvat die hun oorsprong
vinden in meerdere domeinen:
- een verduidelijking van het doel van de vereniging om rekening te houden met de injectieactiviteit (bi-directionaliteit) en een preciezere omschrijving omtrent de aankoop en levering van
energie in het kader van de openbaredienstverplichtingen en de activiteit warmtenetten;
- vermelding van de bijkomende activiteit ‘warmte’ in het kader van de gesolidariseerde uitbouw
van de activiteit warmte in alle Vlaamse gemeenten waarbij een ‘effectieve’ herroepbare
beheersoverdracht wordt gerealiseerd, met specifieke aandelen en een aangepaste winstverdeling
alsook met een mogelijk specifiek terugnamerecht door de gemeente;
- de statutaire mogelijkheid om deelnemende publiekrechterlijke rechtspersonen/-verenigingen te
laten toetreden in het kader van het vernieuwde artikel 10 &1 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
- de nieuwe benaming van de werkmaatschappij Eandis System Operator in de plaats van Eandis;
- vermelding van een aantal nieuwe definities, onder meer inzake warmte, de activiteiten
‘regulatoir’ en ‘niet-regulatoir’ en de kapitaalkostenvergoeding;
- de creatie van aandelen Aw en winstbewijzen Cw in het kader van de activiteit warmte;
- het principe dat de gemeenten over ten minste 80 % van het kapitaal dienen te beschikken en de
modaliteiten inzake kapitaalverhogingen;
- de mogelijkheid van schriftelijke en elektronische besluitvorming in de raad van bestuur;
- het principe dat de gemeenten steeds over ten 80 % + één stem van de stemrechten in de
algemene vergadering beschikken;
- de winstverdeling inzake netbeheer evenredig met de tegenwaarde binnen het eigen vermogen
van de aandelen A en de winstbewijzen C in hun bezit;
- de winstverdeling inzake de nevenactiviteit tussen de groep van de gemeenten en de deelnemende
publiekrechterlijke rechtspersoon/-vereniging op basis van de tegenwaarde van de aandelen binnen
het totale eigen vermogen;

- de winstverdeling inzake warmte tussen de individuele gemeenten evenredig met het aantal
herleide equivalente EAN’s voor aardgas en warmte op het grondgebied van elke gemeente;
- het principe dat bij de beëindiging van de intergemeentelijke samenwerking ingevolge het
vernieuwde decreet de overname van installaties niet noodzakelijk dient te gebeuren tegen
boekwaarde;
- inlassing van het principe dat uittredingen van de gemeenten kunnen gerealiseerd worden in het
kader van een gebiedsuitwisseling, mits de betrokken gemeenten en opdrachthoudende
verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten tot uitvoering ervan;
- de toekenning van de opdracht en goedkeuringsbevoegdheid inzake overheidsopdrachten aan de
werkmaatschappij;
Overwegende dat het tweede agendapunt handelt over het voorstel waarbij de deelnemers verzocht
worden om een eventuele beslissing te nemen over de uitbreiding van hun aansluiting tot de activiteit
warmte:
In de huidige statuten wordt in de doelomschrijving expliciet vermeld dat het distributienetbeheer ook
de ontwikkeling, het aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf
geproduceerde warmte inhoudt.
De distributienetbeheerder Iverlek doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband
houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Eandis System Operator
cvba.
Eandis System Operator cvba heeft samen met Infrax specifiek voor de (niet-gereguleerde) activiteiten
inzake warmte een filiaal opgericht, zijnde Warmte@Vlaanderen, waar de warmte-expertise en assets
zullen gebundeld worden om, onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing
van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen, naar de
toekomst toe warmte-activiteiten te ontwikkelen.
De gemeente neemt in het kader van de klimaatdoelstellingen reeds een sterk engagement op voor
minder CO2-uitstoot. De gemeente wenst op zijn grondgebied maximaal in te zetten op groene
energie. Warmtenetten vormen hierbij een belangrijke netinfrastructuur om de beoogde
klimaatdoelstellingen te bereiken. Warmtenetten laten toe om duurzame warmtebronnen te koppelen
aan de aanwezige warmtevraag. Vanuit ecologisch oogpunt biedt de aanleg van een warmtenet
(gevoed door een duurzame bron) tal van voordelen, wat binnen de huidige regelgeving (EPB,
belastingvoordeel) ook gehonoreerd wordt.
Deze energiedoelstellingen kaderen binnen het algemeen belang. De beslissing van de gemeente om,
in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, te beslissen tot aanleg van
warmtenetten op haar grondgebied is een taak van gemeentelijk belang.
KEUZE 1: de volledige activiteit warmte toevertrouwen aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek:
Om dit warmtenet te ontwikkelen, uit te bouwen en te exploiteren wenst de gemeente een beroep te
doen op de opdrachthoudende vereniging Iverlek die door middel van haar exploitatiemaatschappij
Eandis System Operator cvba en op termijn via diens filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal instaan voor de aanleg van het warmtenet en de distributie
van de warmte tot bij de verbruikers. Dit houdt concreet in dat Iverlek, als distributienetbeheerder, en
Eandis System Operator cvba, als exploitatiemaatschappij, en diens filiaal Warmte@Vlaanderen dat,
onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische
Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen , zal instaan voor de
exploitatietaken inzake de activiteit over heel Vlaaderen, de opdracht wordt gegeven voor:
- het coördineren van een warmtestudie,
- het ontwerp en de aanleg van een warmtenet,
- het aansluiten van een warmtebron op het warmtenet,
- het monitoren en sturen van het warmtenet,
- het preventief en correctief onderhouden van het warmtenet,
- het aansluiten van de warmteklant op het warmtenet,
- het toewijzen van energievolumes op het net.
Door op termijn een beroep te doen op het filiaal Warmte@Vlaanderen, onder opschortende
voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit inzake
aanmelding van Warmte@Vlaanderen, zal de expertise omtrent de activiteit warmte gegroepeerd

worden op het gehele Vlaamse grondgebied. Eandis System Operator cvba en Infrax organiseren op
paritaire basis het aandeelhoudersschap en de werking en zijn bijgevolg elk voor 50 % aandeelhouder
binnen Warmte@Vlaanderen. Door de bundeling van de krachten rond warmte wordt voor deze
activiteit, die een toegevoegde waarde levert aan een duurzaam energiebeleid, de kans geboden dat
alle gemeenten via hun distributienetbeheerder bijdragen tot de realisatie van warmteprojecten.
Dergelijke regeling kadert volledig in het engagement richting het behalen van de
klimaatdoelstellingen.
De opdrachthoudende vereniging Iverlek is van oordeel dat de kostprijs voor de aanleg van het
warmtenet niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor de aanleg van een aardgasdistributienet in
combinatie met een gelijkwaardige energieprestatie van de op het aardgasnet aan te sluiten woningen.
Indien aan dit criterium niet kan voldaan worden, zal er geen warmtenet worden aangelegd en kan
desgevallend voorzien worden in de aanleg van een gasdistributienet. Het financieel risico voor de
deelnemende gemeente wordt voor de projecten die in dit kader gerealiseerd worden, daardoor
vermeden;
KEUZE 2: de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van de warmtenetten toevertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek:
De gemeente kan opteren, onder meer met het oog op de mogelijke subsidies, om aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek en enkel de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie toe te
vertrouwen. Dit biedt als voordeel dat de gemeente de eigendom van de warmtenetten behoudt en zo
aanspraak kan maken op eventuele subsidies. Wanneer de gemeente op een later tijdstip opteert om de
warmtenetten te verkopen geldt een voorkooprecht in hoofde van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek om deze warmtenetten aan te kopen tegen boekwaarde.
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad zijn goedkeuring
dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze
aan het voorstel van statutenwijziging. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de
vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 16 juni 2017:
1. Statutenwijzing:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van
activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te
doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
2. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte
3. Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis System
Operator cvba en Fluvius cvba
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2: De gemeenteraad besluit de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling,
de aanleg en de exploitatie van warmtenetten op haar grondgebied in het kader van de
doelomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze beheersoverdracht is steeds herroepbaar
zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende vereniging Iverlek of haar deelnemers,
en waarbij een overdraagbaar voorkooprecht geldt tegen boekwaarde in hoofde van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Artikel 3: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde
statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Artikel 4: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 16 juni 2017,
wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing, onder voorbehoud
van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op e-mailadres intercommunales@eandis.be.
901
- 1 archief AZ
- 1 Iverlek
- 1 vertegenwoordiger

9.

Finilek: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 16 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 21 maart 2017 om vertegenwoordigd te zijn op de
Jaarvergadering van Finilek die op 16 juni 2017 zal plaatsvinden in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Overwegende dat de Jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van Finilek op 16 juni 2017:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
de dienstverlenende vereniging Finilek op 16 juni 2017, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, ter attentie van het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2
te 1000 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 Finilek
- 1 FIN

10.

IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 16 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 28 april 2017 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 16 juni 2017;
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGO van 16 juni 2016 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia.

Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 16 juni 2017, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO , De Vunt 17 te
3220 Holsbeek.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 IGO

11.

EcoWerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 21 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 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, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 26 april 2017 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van
21 juni 2017, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 23/11/2016
3. Jaarverslag 2016
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2016 – verslag van de commissaris
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf – categorie E
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cf. artikel 15.2. van de statuten
9. Communicatie: Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur
10. Diversen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering van
de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 21 juni 2017:

1.
2.
3.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 23/11/2016
Jaarverslag 2016
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2016 – verslag van de commissaris
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf – categorie E
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cf. artikel 15.2. van de statuten
9. Communicatie: Onze intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur
10. Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 21 juni 2017, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
901
- 1 archief AZ
- 1 Ecowerf
- 1 vertegenwoordiger

12.

I.W.V.B.: goedkeuring agenda Algemene Jaarvergadering van 27 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 11 mei 2017 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Algemene Jaarvergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 27 juni 2017;
Overwegende dat de Algemene Jaarvergadering van I.W.V.B. van 27 juni 2017 volgende agenda
heeft:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2016
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2016
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Overwegende dat het college voorstelt de agenda goed te keuren, uitgezonderd voor punt 3 waarbij
geldt dat dit uitsluitend wordt goedgekeurd onder de absolute voorwaarde dat TMVW aan I.W.V.B
liquiditeitsgarantie geeft tot 31 maart 2018, teneinde de kans op een succesvolle uitvoering van de
voorgenomen herstructureringsmaatregelen niet in het gedrang te brengen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Jaarvergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op
27 juni 2017:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2016
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2016
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers,
wordt goedgekeurd, uitgezonderd voor punt 3 waarbij geldt dat dit uitsluitend wordt goedgekeurd
onder de absolute voorwaarde dat TMVW aan I.W.V.B liquiditeitsgarantie geeft tot 31 maart 2017,
teneinde de kans op een succesvolle uitvoering van de voorgenomen herstructureringsmaatregelen niet
in het gedrang te brengen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de Algemene
Jaarvergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 27 juni 2017, wordt opgedragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.W.V.B. p/a TMVW,
Stropstraat 1 te 9000 Gent.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 I.W.V.B.
- 1 FIN

13.

I.W.V.B.: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 27 juni 2017

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 11 mei 2017 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 27 juni 2017;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op
27 juni 2017 volgende agenda heeft:
1. Saneringsplan I.W.V.B. – voorstel tot tussenkomst in het verlies - goedkeuring;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody

Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van I.W.V.B.
op 27 juni 2017:
1. Saneringsplan I.W.V.B. – voorstel tot tussenkomst in het verlies – goedkeuring,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente, die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 27 juni 2017, wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.W.V.B. p/a TMVW,
Stropstraat 1 te 9000 Gent.
901
- 1 archief AZ
- 1 vertegenwoordiger
- 1 I.W.V.B.
- 1 FIN

Raadslid Marinus van Greuningen verlaat de zitting.

14.

B.KO/2015/076 -Beslissing tot formele tussenkomst in de vernietigingsprocedure tot
vernietiging van de bestuurlijke beslissing van 7 februari 2017 van de Gewestelijke
Stedenbouwkundige Ambtenaar Departement Ruimte Vlaanderen – Afdeling Vlaams Brabant
houdende – Aanstelling GD&A advocaten in de vernietigingsprocedure

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid de artikelen 57, §3, 9° en 193,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op hoofdstuk 7, afdeling 3 ‘Bijzondere Procedure’ waarin in artikel 4.7.26 §1 van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) stelt dat een vergunning binnen de bijzondere procedure
afgeleverd wordt door de Vlaamse Regering of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning door Aquafin NV, met als adres Dijkstraat 8
te Aartselaar, voor de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en aanleg RWA-bekken in
parkgebied met bijhorende paden in de Eekhoornstraat, Populierenlaan, Vierhuizenstraat en
Vogelenzangstraat te Kortenberg, ingediend bij de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar –
Departement Ruimte Vlaanderen en ontvangen op 13 mei 2015;
Gelet op de beslissing van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van 7 februari 2017 waarbij
de gevraagde stedenbouwkundige vergunning aan Aquafin NV werd verleend;
Overwegende dat de voorziene werken die het voorwerp van deze vergunning uitmaken zich op het
grondgebied van de gemeente Kortenberg situeren; dat het college van burgemeester en schepenen in
zitting van 21 april 2010 de opdracht voor de studie voor deze riolerings- en asfalteringswerken aan
een studiebureau toegewezen heeft; dat vervolgens de gemeenteraad in zitting van 7 februari 2011 het
dossier toegewezen heeft aan Aquafin NV;
Overwegende dat hieruit blijkt dat de gemeente Kortenberg en haar college vragende partij zijn voor
de uitvoering van deze werken en hier mede de aanleiding toe vormden;

Overwegende dat de gemeenteraad zich in zitting van 5 december 2016 positief heeft uitgesproken
over de zaak van de wegen als onderdeel van het vergunningsdossier; dat de gemeenteraad eerder
reeds in zitting van 5 oktober 2015 gunstig advies uitbracht over de wijziging van de buurtwegen;
Overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning van 7 februari 2017 bijgevolg de noodzakelijke
wegenis- en rioleringswerken mogelijk dienen te maken, die ten goede van het openbaar domein van
de gemeente Kortenberg komen;
Overwegende dat bij schrijven van 24 april 2017 door de hoofdgriffier van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen aan Aquafin NV werd meegedeeld dat een aantal omwonenden een beroep
tot nietigverklaring instelden bij diezelfde Raad tegen de vergunningsbeslissing van 7 februari 2017
(gekend onder rolnummer 167-RvVb-0544-A);
Overwegende dat het gaat om dezelfde buurtbewoners die eerder een beroep tot nietigverklaring
instelden bij de Raad van State tegen de buurtwegenbeslissingen; dat de gemeente Kortenberg en haar
college in deze procedure zijn tussengekomen ter verdediging van hun respectievelijke belangen;
Overwegende dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar – Departement Ruimte Vlaanderen
aangeduid is als verwerende partij en gehouden is om zijn verweer te voeren, aangezien voormelde
aangevochten beslissing niet finaal door de gemeente of diens college werd genomen, wat impliceert
dat de gemeente en het college van burgemeester en schepenen niet aangeduid zijn als tegenpartij,
hoewel zij bij uitstek diegene zijn die het meeste belang heeft bij het behoud van de beslissingen in het
rechtsverkeer;
Overwegende dat het omwille van voormelde reden aangeraden is dat de gemeente en het college van
burgemeester en schepenen tussenkomen in de hangende vernietigingsprocedure middels een
verzoekschrift tot tussenkomst, ter vrijwaring van hun rechten;
Overwegende dat elke belanghebbende overeenkomstig artikel 20 van het Decreet van 4 april 2014
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges kan
tussenkomen in een hangende procedure; dat hiertoe overeenkomstig artikel 61 van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges een verzoek tot tussenkomst kan worden ingediend binnen een termijn van
twintig dagen na de kennisgeving van het beroep, of op een later tijdstip indien dergelijke
kennisgeving zou ontbreken en dit de procedure niet vertraagt;
Overwegende dat zowel de gemeente als het college ontegensprekelijk belang hebben bij de uitkomst
van deze procedure, gezien de werken zich op het grondgebied van de gemeente Kortenberg situeren
en zij vragende partij hiervoor zijn;
Overwegende dat de termijn tot tussenkomst van 20 dagen begint te lopen vanaf de toezending van het
verzoekschrift door de griffie Raad voor Vergunningsbetwistingen aan het college van burgemeester
en schepenen of de gemeente; dat op heden het college van burgemeester en schepenen noch de
gemeente hiervan in kennis is gesteld.
Overwegende dat het wenselijk is dat een advocaat wordt aangesteld om de belangen van het college
van burgemeester en schepenen en de gemeente in de vernietigingsprocedure te verdedigen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in de zitting van 12 mei 2017 (zie
bijlage) besliste om in de hangende vernietigingsprocedure voor de Raad voor
Vergunningsbetwistingen tussen te komen middels een verzoekschrift tot tussenkomst, en dit zowel
namens de gemeente Kortenberg als haar college van burgemeester en schepenen en de aanstelling van
GD&A advocaten in deze vernietigingsprocedure.
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het ingediende beroep bij de Raad voor
Vergunningsbetwistingen tot vernietiging van de bestuurlijke beslissing van 7 februari 2017 van de
Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar Departement Ruimte Vlaanderen – Afdeling Vlaams
Brabant houdende de stedenbouwkundige vergunning ingediend door Aquafin N.V. , voor de aanleg
van de wegenis- en rioleringswerken en aanleg RWA-bekken in parkgebied met bijhorende paden in
de Eekhoornstraat, Populierenlaan, Vierhuizenstraat en Vogelenzangstraat te Kortenberg.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing d.d. 12 mei 2017 van het college van
burgemeester en schepenen om in de hangende vernietigingsprocedure voor de Raad voor

Vergunningsbetwistingen tussen te komen middels een verzoekschrift tot tussenkomst, en dit zowel
namens de gemeente Kortenberg als haar college van burgemeester en schepenen en de aanstelling van
GD&A advocaten in deze vernietigingsprocedure.
874.1
- 1 RO
- 1 GGZ
- 1 Wegen&Groen
- 1 Infrastructuurprojecten
- 1 GD&A Advocaten

Raadslid Marinus van Greuningen voegt zich terug ter zitting.

15.

Relightingproject school de Klimop Erps-Kwerps: goedkeuring contract Iverlek

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 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Overwegende dat op vraag van de schepen van onderwijs een projectadvies relighting werd opgesteld
door de energiediensten van Eandis voor het oude gedeelte van de school de Klimop;
Overwegende dat de huidige verlichting niet meer beantwoordt aan de huidige wetgeving en de
reglementering op de electrische installaties;
Overwegende dat in verschillende lokalen van de school (klaslokalen, personeelsruimte, gymzaal,
podium, traphal en gangen) nieuwe verlichting noodzakelijk is;
Gelet op het besluit van 17 mei 2010 betreffende de goedkeuring van de kaderovereenkomst tussen
gemeente Kortenberg en Iverlek met het oog op ondersteuningsactiviteiten betreffende
energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficientie;
Overwegende dat door Iverlek in uitvoering van de kaderovereenkomst een contractvoorstel met als
referentie KRTB-G-TC-16-16-547 opgesteld werd dat ter goedkeuring voorgelegd wordt voor de
uitvoering van de relighting van een gedeelte van de school de Klimop in Erps-Kwerps;
Overwegende dat wordt gekozen voor variant 2 waarbij alle verlichting wordt vervangen door Led
verlichting, optie 1, inwerken van nieuwe kabels in muren en plafonds wordt niet weerhouden;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op € 43.501,29 exclusief 6% btw of € 46.111,37 inclusief
6% btw;
Overwegende dat de betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2017 op
budgetcode 1419/001/009/004/004 registratiesleutel 080000/22102500;
Gelet op het visum 2017/66 d.d.04.05.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: Het contract met referentie KRTB-G-TC-16-16-547 voor de opdracht “Relighting school
de klimop” in het kader van de overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Kortenberg en Iverlek met
oog op ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De kostprijs voor deze werken worden geraamd op € 43.501,29 exclusief 6% btw of €
46.111,37 inclusief 6% btw.
Artikel 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2017
op budgetcode 1419/001/009/004/004 registratiesleutel 080000/22102500.
861.2
- 1 Fin
- 1 UD (An Simoens)
- 1 onderwijs

16.

Aankoop machine voor alternatieve onkruidbestrijding: veegwagen type 4/5m³ met
onkruidborstel: goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
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 plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van het pesticidendecreet moet overgegaan worden van chemische naar
een alternatieve wijze van onkruidbestrijding.
Overwegende dat het raadzaam is om de voedingsbodem tijdig weg te nemen zodat onkruid geen kans
krijgt om te groeien en dat onkruid mechanisch kan worden verwijderd d.m.v. onkruidborstels.
Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop machine voor alternatieve
onkruidbestrijding: veegwagen type 4/5m³ met onkruidborstel” een bestek met nr. 2007548 werd
opgesteld door de Uitvoeringsdiensten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 165.289,26 excl. btw of
€ 200.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op budgetcode
GEM/24300000/020020 (actie 1419/001/007/002/008) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met eigen middelen.1
Gelet op het visum nr. 2017/68 d.d.05 mei 2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2007548 en de raming voor de opdracht
“aankoop machine voor alternatieve onkruidbestrijding: veegwagen type 4/5m³ met onkruidborstel”,
opgesteld door de Uitvoeringsdiensten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 165.289,26 excl. btw of € 200.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Artikel 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode
GEM/24300000/020020 (actie 1419/001/007/002/008) van de buitengewone dienst.
282.1
- 1 archief AZ
- 1 UD (Herman Vanhentenrijk)
- 1 FIN

Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting.

17.

Overname wegenis met infrastructuur verkaveling Zeven Slapersweg (Goedestraat)

Gelet op de aanvraag nr. V.ME/03/06 d.d. 27.08.2003 van Gielis Hilde en Boets Wim voor het
verkavelen van het perceel sectie B rns. 45T, 45 V en 48 B langs de Goedestraat, deelgemeente
Meerbeek;
Overwegende dat de verkaveling de aanleg van nieuwe wegenis voorzag;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 06.10.2003 waarbij het tracé en de uitrusting der wegenis
werd goedgekeurd;
Overwegende dat de wegenis- en infrastructuurwerken op de voorgeschreven wijze werd uitgevoerd,
zoals blijkt uit het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 27 mei 2004;
Overwegende dat op het plan bij goedkeuring van het tracé en wegenis de lengte van de wegenis
anders werd aangegeven dan op het delings- en opmetingsplan bij de gratis grondafstand aan de
gemeente maar dat de coördinaten op beide plannen dezelfde zijn;
Gelet op het delings- en opmetingsplan met precadgegevens;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op de ontwerpakte;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée,
Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Het ontwerp van akte, opgemaakt door meester Patrick Coppieters ’t Wallant & Caroline Goukens te
Leuven, voor kosteloze overdracht van de wegenis van verkaveling Zeven Slapersweg, met een
oppervlakte van 2 a 26 ca tussen enerzijds de heer Gielis Herman en mevrouw Tobback Alphonsine,
Dorpsstraat 42, 3078 Kortenberg en anderzijds de gemeente Kortenberg, wordt goedgekeurd.

De notariële akte wordt namens de gemeente ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en
de gemeentesecretaris.
Het ontwerp van akte maakt integraal deel uit van dit besluit.
575.41
- 1 GGZ (Diana Ceuppens)
- 1 RO
- 1 Notaris

18.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van
a) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 25/04/2017 met referentie
xdr+156minnelijke schikking 2 gericht aan gemeenteraadsleden CD&V pr Dr A. Thienpont,
betreffende uw referentie AZ/VDH/19.4.17
505.5
- 1 secretaris

Raadslid Jana Nevens voegt zich terug ter zitting.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 18/1 op vraag van René De Becker namens de meerderheid
punt 18/2 op vraag van Stef Ryckmans namens de Open Vld-fractie
de punten 18/3 tot en met 18/6 op vraag van Mia Brumagne namens de Groen-fractie;

18/1.

Vivaqua: agenda Algemene Vergadering van 1 juni 2017

Op 17 mei 2017 werd bij de gemeente een aangetekende brief ontvangen van Vivaqua houdende
uitnodiging voor de algemene vergadering van 1 juni 2017.
De meerderheid vindt het opportuun dat het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger door de
gemeenteraad wordt vastgesteld zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om haar standpunt in de
notulen van voormelde algemene vergadering te akteren en zo de nadruk te leggen op het
uittredingsrecht van de gemeente op basis van het samenwerkingsakkoord alsook de hangende
procedure voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in dat verband.
Daarom wordt gevraagd volgend voorstel van beslissing, conform artikel 22 van het gemeentedecreet,
toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad.
De burgemeester antwoordt dat er ondertussen op 17 mei 2017 een vonnis werd uitgesproken door de
rechtbank van koophandel van Brussel waaruit kan worden afgeleid dat de vorderingen van de
uittredende gemeenten werden toegewezen. Daarna wordt het ontwerp besproken en overgegaan tot
stemming.
Vivaqua: agenda Algemene Vergadering van 1 juni 2017
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Gelet op het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014 (hierna:
SWA);
Gelet op de uitnodiging van 16 mei 2017 voor de Algemene Vergadering van Vivaqua op 1 juni 2017
met bijhorende agenda;
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016
2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris-revisor krachtens artikel 411 van het
Wetboek van Vennootschappen
5. Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders voor het boekjaar 2017
6. Aanwijzing van een commissaris-revisor;
Overwegende dat voorgesteld wordt dat de gemeenteraad kennisneemt van de agenda van de
Algemene Vergadering van Vivaqua die zal plaatsvinden op 1 juni 2017;
Overwegende dat gelet op de hangende procedure ingesteld door gemeente Kortenberg (alsook de
parallelle procedures ingesteld door andere Vlaamse gemeenten), waarin de gemeente Kortenberg de
miskenning door Vivaqua van het uittredingsrecht van de gemeenten ingevolge het
samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 aanvecht, en de rechtbank verzoekt om te willen
vaststellen dat de gemeente Kortenberg reeds is uitgetreden, bevindt de gemeente Kortenberg zich in
beginsel niet langer in een positie om nog deel te nemen aan de algemene vergadering. Voor het geval
finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat de
gemeente dan toch niet zou zijn uitgetreden, de gemeente Kortenberg opdracht geeft aan de
vertegenwoordiger van de gemeente om volgende stemmen uit te brengen:
Onthouding van deelname aan de stemming inzake elk van de agendapunten;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, 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 de agenda van de Algemene Vergadering van Vivaqua
die zal plaatsvinden op 1 juni 2017.
Gelet op de hangende procedure ingesteld door gemeente Kortenberg (alsook de parallelle procedures
ingesteld door andere Vlaamse gemeenten), waarin de gemeente Kortenberg de miskenning door
Vivaqua van het uittredingsrecht van de gemeenten ingevolge het samenwerkingsakkoord van
13 februari 2014 aanvecht, en de rechtbank verzoekt om te willen vaststellen dat de gemeente
Kortenberg reeds is uitgetreden, bevindt de gemeente Kortenberg zich in beginsel niet langer in een
positie om nog deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering. Voor het geval finaal
evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat de
gemeente dan toch niet zou zijn uitgetreden, geeft de gemeente Kortenberg opdracht aan de
vertegenwoordiger van de gemeente om volgende stemmen uit te brengen:
Onthouding van deelname aan de stemming inzake elk van de agendapunten.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen zal de genomen beslissing overmaken aan
VIVAQUA, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.”
901
- 1 archief AZ
- 1 FIN
- 1 vertegenwoordiger
- 1 Stibbe
- 1 Vivaqua

18/2.

Evaluatie verbod op verkoop alcoholische dranken bij grotere evenementen

Dit reglement werd meerdere maanden geleden van kracht. Toen werd door het college gezegd dat er
een evaluatie zou volgen.
De vraag is wat de stand van zaken is, of de situatie verbeterd is, of er cijfers bestaan van evoluties
hieromtrent en of er aanpassingen zijn geweest of zullen volgen.
De burgemeester antwoordt dat het goed is dat leden van de gemeenteraad daadwerkelijk
geïnteresseerd zijn in het beleid dat gevoerd wordt om de kwalijke gevolgen van overmatig
alcoholgebruik te voorkomen en zo nodig te bestraffen.
Vooraleer op de concrete vraag te antwoorden wil hij toch eerst het bredere plaatje schetsen. Want het
instellen van de alcoholperimeter en het verbod op de verkoop van alcoholische dranken door niethorecazaken gedurende een bepaalde periode voor, tijdens en na een evenement, kadert in een veel
breder beleid, waaraan de laatste jaren veel tijd en energie is besteed en dat onmiskenbaar positieve
resultaten oplevert.
In dat opzicht is het belangrijk te beklemtonen dat de evaluatie van dit evenementenbeleid (én het
onderdeel alcohol) niet één keer is gebeurd, maar élke keer wanneer een evenement van betekenis
wordt georganiseerd.
Voor elk evenement waarop meer dan 250 mensen worden verwacht, wordt sinds drie jaar
systematisch en voorafgaand een veiligheidsoverleg georganiseerd waarop hij zelf persoonlijk
aanwezig is en waarop daarnaast ook de evenementencoördinator, de politie, de brandweer, het Rode
Kruis, de drugpreventieambtenaar én de organisatoren aanwezig zijn. Daar wordt élk aspect van de
organisatie tot in detail overlopen en kunnen alle betrokkenen hun advies, hun vragen en hun
bedenkingen formuleren. Op basis van het verslag van het veiligheidsoverleg, bepaalt het college van
burgemeester en schepenen de voorwaarden waaronder het evenement wordt toegestaan. Dit jaar zijn
er niet minder dan 15 evenementen waarvoor een dergelijk veiligheidsoverleg wordt georganiseerd.
Voor elk van deze evenementen is er nadien ook een debriefing waarop dezelfde groep mensen
aanwezig is en waarbij de theorie van de opgelegde voorwaarden aan de concrete praktijk wordt
getoetst. In het overgrote deel van de gevallen is die evaluatie positief en kunnen de organisatoren
gefeliciteerd worden. Dat bewijst dat de gemeente, samen met de initiatiefnemers, een ‘lerende
organisatie’ is en dat jaar na jaar de kwaliteit, de veiligheid en het positieve belevingsgevoel van de
evenementen kan vergroot worden. Dat is zeker mee de verdienste van de betreffende collega
schepenen die voor de vrijetijdssector en voor de jeugd een omkaderende reglementering hebben
uitgewerkt die haar nut bewijst.
Als deze aanpak vergeleken wordt met de wijze waarop in de buurgemeenten evenementen aangepakt
worden dan is, zonder enige hoogmoed, Kortenberg op dat vlak een voorbeeld.
Wat nu het onderdeel ‘alcohol’ van dat evenementenbeleid betreft, kan een duidelijk ‘oorzaakgevolg’-effect gemeten worden bij het instellen van een alcoholperimeter rond evenementen. Het is
overigens zo dat de meeste organisatoren van grote evenementen zélf aandringen op het instellen van
zo’n perimeter, niet alleen omdat dit goed is voor de eigen omzet, maar ook omdat de positieve
effecten ervan op de fuif en vooral op de laatste uren ervan, keer op keer ervaren worden. Sinds 2013
zijn in de gemeente de incidenten opgelijst die door de politie worden geregistreerd bij fuiven. Deze
registratie wijst uit dat er beduidend minder incidenten zijn wanneer een alcoholperimeter wordt

ingesteld. Als er dan toch al incidenten zijn binnen die perimeter, gaat het voornamelijk over
individuele personen die herrie schoppen en niet over groepen. Dat laatste heeft ook te maken met het
‘binnen is binnen’-principe, met een begeleide uittocht van de aanwezigen na afloop van het
evenement en met het systeem van voorverkoop van kaarten, waarop vanuit het bestuur sterk wordt
aangedrongen, zodat in de mate van het mogelijke ‘bekenden’ worden aangetrokken en geen personen
uit andere gemeenten die boel komen zoeken.
De politie is overigens systematisch op deze evenementen aanwezig en verzorgt ook verhoogde
waakzaamheid met een ‘piekploeg’ die hierop wordt aangestuurd,
Na het antwoord zal de burgemeester aan de vraagsteller het overzicht bezorgen dat de politie heeft
bijgehouden, met de vraag dit echt vertrouwelijk te behandelen.
Wat het verbod op verkoop van alcohol door niet-horecazaken betreft, is het effect veel minder
rechtstreeks te meten. Daarvan is het college zich bewust. Daarom wordt er nu, in vergelijking met
vroeger, een heel stuk selectiever omgegaan met het opleggen van dat verbod, de cijfers worden
voorgelezen. Het verbod wordt momenteel nog opgelegd voor evenementen die in deelgemeente
Kortenberg plaatsvinden. De politie kon wel vaststellen dat de keren dat de nachtwinkel toch open was
tijdens fuiven/festivals in de buurt, er een grote drukte was aan de nachtwinkel. Anderzijds vindt de
politie ook wel flessen alcohol en blikjes bier bij jongeren die de alcoholperimeter proberen binnen te
komen en clandestien hun drank willen binnensmokkelen. Het besluit dat daaruit al twee jaar
getrokken wordt is dat het verbod niet meer wordt opgelegd voor activiteiten die buiten de
onmiddellijke omgeving van de nachtwinkel worden georganiseerd, maar dat het de wil is – met de nu
beschikbare gegevens – om in stand te houden bij evenementen in het centrum van Kortenberg.

18/3.

Fietspaden

De gemeente zet momenteel in op betere fietspaden. Dat beleid wordt toegejuicht. Toch blijven er een
aantal pijnpunten in de fietsinfrastructuur.
Zo is er bijvoorbeeld de Nederokkerzeelsesteenweg, waar de fietsers vanuit Erps-Kwerps geacht
worden via Lelieboomgaarden te fietsen, om dan langs voetweg 97, waar ’s nachts geen verlichting is,
naar Nederokkerzeel te rijden. Voor functionele fietsers (woon-werk, schoolverkeer) is dit
onbegrijpelijk.
Hetzelfde probleem op de Hulstbergstraat, eveneens een verbindingsweg.
Vanuit Vrebos is het verlengde van de Hoekstraat voor de inwoners een goede fietsroute naar het dorp,
maar de afwezigheid van verlichting langs de weg en in de ‘konijnenpijp’ onder de E40 maakt dat
men in de winter deze route weinig gebruikt.
Daarnaast heeft ook de Stationsstraat geen fietspaden, terwijl dit een belangrijke route is voor
inwoners die met de fiets naar het station rijden.
Er wordt gevraagd wat de plannen zijn van het college in verband met fietspaden op deze wegen.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het feit dat het beleid inzake fietsinfrastructuur
toejuicht wordt, alleen maar kan betekenen dat de vele investeringen die het gemeentebestuur op dit
vlak doet, en nog zal doen, niet onopgemerkt zijn voorbij gegaan.
Dat er toch nog pijnpunten zijn in de fietsinfrastructuur is dan ook logisch gezien de vele kilometers
aan fietspaden in de gemeente en de historisch gegroeide achterstand op het vlak van investeringen en
structureel onderhoud.
De komende jaren is het noodzakelijk om de prioriteitenlijst verder af te werken en nieuwe projecten
op te starten.
Wat de Nederokkerzeelsesteenweg betreft kan men zien dat deze in de begroting werd opgenomen in
2019, daarbij zullen niet alleen de zwakke weggebruikers aan bod komen maar zullen ook de riolering,
de nutsleidingen en de openbare verlichting onderhanden worden genomen.
Wat de aansluiting met de fietspaden in Nederokkerzeel betreft is er vandaag een veilig alternatief via
de Lelieboomgaardenstraat. In het ontwerp van de Nederokkerzeelsesteenweg zal dit zeker aan bod
komen. Wat alleszins zeker is is dat er hiervoor grote grondinnemingen nodig zullen zijn opdat er
voldoende ruimte zou zijn tussen de gracht en de fietspaden en er ook voldoende aandacht kan besteed
worden aan de waterhuishouding.

De burgemeester voegt hieraan toe dat de mobiliteitsambtenaar een vergadering heeft bijgewoond
waarop een aantal mogelijkheden voor de Stationsstraat werden besproken. Dit werd eveneens op het
mobiliteitsoverleg behandeld. In een eerste voorlopige fase wordt het belijningsplan aangepakt, de
definitieve herinrichting volgt dan in de definitieve fase.

18/4.

Arbeidskledij – Schone kleren campagne

Op de gemeenteraad van november 2013 werd een bestek goedgekeurd voor de huur en onderhoud
van arbeiderskledij. Toen werd reeds de vraag gesteld om als gemeente het goede voorbeeld te geven
door keuze voor kledij gefabriceerd met respect voor arbeidsrechten. Toen zei de schepen dat hij dit in
de volgende periode zou overwegen. Daar de huidige overeenkomst eind dit jaar afloopt, wordt aan het
bestuur gevraagd om een engagement voor Schone Kleren. Dit is heel simpel, door middel van twee
stappen. Enerzijds het aannemen van een raadsbesluit om bij aankopen rekening te houden met
arbeidsnormen en vervolgens deze arbeidsnormen integreren in nieuwe bestekken. De vraagsteller
hoopt op een duidelijk engagement van het gemeentebestuur voor eerlijke arbeidsomstandigheden.
De schepen van Groendienst antwoordt dat schone, propere en geschikte werkkledij noodzakelijk is en
dat hieraan tegemoet wordt gekomen conform de overheidsopdracht die werd georganiseerd in 2013.
De schepen van Ontwikkelingssamenwerking voegt hieraan toe dat het concept “Schone Kleren”
steeds meer bekend raakt bij de grote merken voor de productie van gewone kledij. Voor werkkledij is
dit nog een ander verhaal: momenteel is er in heel België slechts één producent van arbeidskledij die
het FWF (fair Wear Foundation) heeft. Op de website van de schone kleren campagne is het onderdeel
‘werkkledij’ nog blanco, waarschijnlijk omdat het niet zo evident is. Het gemeentebestuur vindt het
ook belangrijk dat de werkkledij van het personeel in goede werkomstandigheden geproduceerd wordt.
Er zal onderzocht worden hoe deze principes kunnen ondersteund worden bij de opmaak van het
bestek.

18/5.

Speelweefsel, stand van zaken?

Op de gemeenteraad van mei 2014 werd een vraag gesteld over de opmaak van een speelweefsel. Men
wil weten hoe het daar ondertussen mee staat en hoe het meer specifiek staat met het
begeleidingstraject jeugdruimte onder begeleiding van de provincie. Ook wordt gevraagd of de
jeugddienst plant de nieuwe website Jeugdmaps.be, die heel gebruiksvriendelijk is, te gebruiken.
Momenteel staan er enkel jeugdlokalen en huizen in. Ook op de website Routeyou staat er een aanzet
tot speelweefsel maar de vraagsteller verwacht meer dan een oplijsting van formele speelplaatsen, ook
informele speelhoekjes en een integratie met trage wegen, fietsstraten,… conform de visie van een
speelweefsel als een netwerk van publieke ruimte.
De schepen van Jeugd antwoordt dat op 12 mei 2015 het resultaat van het participatief proces onder
begeleiding van de organisatie kind & samenleving met de steun van de provincie Vlaams-Brabant is
opgeleverd met als titel “Erps-Kwerps, jeugdvriendelijkheid van de dorpskern”.
Er werd destijds voor Erps-Kwerps gekozen als deelgemeente om dit participatief proces op te
focussen, echter het moge duidelijk zijn dat de bevindingen kunnen worden veralgemeend naar heel
Kortenberg.
Het was een participatief proces met naast de nodige studierondes ter velde, eveneens inspraaksessies
in de scholen (Mater Dei, 6e lj en De Klimop, 4e lj) en de jeugdvereniging Chiro Erps-Kwerps. Het
onderwerp is ook in 2015 op een GAMV-vergadering besproken.
Het bestaande speelweefsel werd in kaart gebracht en knelpunten, kwaliteiten en potenties werden
eveneens in kaart gebracht.
Hieruit zijn een aantal adviezen gekomen die voornamelijk betrekking hebben op: Trage Wegen,
spelen op Straat, speelkansen voor oudere kinderen, onderhoud van de speelruimte, waardering van
het Silsombos als kindgerichte plek, waardering van het waterbekken aan de sporthal van Erps-

Kwerps, herinrichting van het dorpsplein en de kindvriendelijkheid ervan, jongerencafé en de
chirosite.
Het moge duidelijk zijn dat voor de meeste van bovenstaande topics de adviezen reeds in de praktijk
werden of worden gezet. Niet alleen op het niveau van Erps-Kwerps maar voor heel de gemeente
Kortenberg.
Inzake Trage Wegen is er al sedert het begin van de legislatuur een uitgebreid actieplan. Spelen op
straat wordt gepromoot met het systeem van speelstraten, de buitenspeeldag, Grabbelpas, steun aan de
jeugdbewegingen (ook infrastructuur), vernieuwing van speeltuintjes, e.d. Voor speelkansen voor
oudere kinderen wordt onder andere rekening gehouden met het project Rotte Gaten, weliswaar geen
Silsombos en niet in Erps-Kwerps, maar toch een goed voorbeeld. Onderhoud wordt nauwkeurig
gedaan in samenwerking met onder andere IGO en de eigen groendienst. Wat de waardering van het
waterbekken (Kasteelstraat – Weesbeek) betreft, hier zit nog iets voor in de pipeline. Wat jongerencafé
betreft, klopt het dat er in Erps-Kwerps geen dergelijk initiatief of jeugdhuis bestaat. Echter hiervoor
moet ook voldoende draagkracht vanuit de jeugd zelf bestaan en ervaring leert toch dat het aanbod in
de drie jeugdhuizen in Kortenberg, Meerbeek en Everberg, ook door de jeugd van Erps-Kwerps
gesmaakt wordt.
Heel dit project ging ook samenlopen met de herinrichting van het dorsplein in Kwerps zodat bij deze
herinrichting sowieso al de nodige jeugdtoetsen kunnen aangebracht worden. Deze herinrichting is
voor de volgende legislatuur gezien de uitkomst van het accomodatieplan en de accenten en
prioriteiten die hierin werden gesteld.
Tot slot de terechte vraag over Jeugdmaps. Voor zij die het nog niet weten, Jeugdmaps.be brengt dus
de jeugdruimte in Vlaanderen en Brussel in kaart, namelijk jeugdwerkinfrastructuur (vb. jeugdlokalen
of jeugdhuizen) en publieke jeugdruimte (zoals speelterreinen, hangplekken of speelnatuur)
Jeugdmaps.be is een online GIS-tool die bestaat uit een handige online kaart waarop heel wat
informatie staat over jeugdplekken in Vlaanderen en Brussel (wordt gelanceerd bij het begin van de
zomer 2017) en een webtool waarop gemeenten en jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel kunnen
inloggen om zelf jeugdruimte in kaart te brengen en te beheren.
Dit stond dus effectief op de to-do lijst en de jeugddienst is hier inmiddels effectief mee aan de slag
gegaan. Alle info voor Kortenberg zou op dit ogenblik geüpdatet moeten zijn, aldus de schepen.

18/6.

Wat doet de gemeente om de Kortenberge scholen te stimuleren om hun speelplaatsen te
vergroenen?

De speelplaats van Hertog Jan is een mooi voorbeeld van een groene en natuurlijke speelplaats. Nog
niet elke Kortenbergse speelplaats is even groen. Een groene speelplaats heeft echter veel voordelen:
zo leidt het tot dalen van pesten en conflicten tussen kinderen en zorgt het voor luchtzuivering. De
luchtkwaliteit gaat immers achteruit en onderzoek toont aan dat vuile lucht een negatieve invloed heeft
op leerprestaties van leerlingen. De vraagsteller denkt dat lokale JNM afdeling of Natuurpunt afdeling
van Kortenberg zeker met de scholen willen nadenken over heraanleg van de speelplaatsen op een
natuurlijke en avontuurlijke manier. De gemeente heeft goede contacten met verschillende actoren en
kan de partners rond de tafel krijgen.
Als deze speelplaatsen ook worden opengesteld na schooltijd, kan de buurt mee genieten van de
groene ruimte. Gedeeld gebruik zorgt voor besparing en efficiënt gebruik. Dubbelgebruik is positief
voor iedereen, als er goede afspraken gemaakt zijn. Het gaat verdwijnen van open ruimte tegen.
De schepen van Onderwijs antwoordt dat er inderdaad veel beton is op de speelplaatsen. Dit bestuur
doet zeker inspanningen om in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk groen op de speelplaats te
brengen.
In de kantlijn dient gezegd dat een meer groene speelplaats ook tal van aandachtspunten met zich
meebrengt. Zo geeft het een extra belasting aan de groendienst.
De schepen geeft een opsomming van de initiatieven die op dat vlak gebeuren, of staan te gebeuren,
door het bestuur of door een werkgroep of een oudercomité.
In de klimop bestaan er afspraken rond gebruik van een groene speelplaats enkel voor kleuters die
constant in het groen zitten. Een nadeel is wel dat de speelzone daardoor regelmatig opnieuw dient

ingezaaid te worden en deze dan niet toegankelijk is. De lagere school heeft toegang tot Vijver – MOS
project – dat vaak gebruikt wordt als ontspanningszone. Daarnaast zijn er nog allerhande projecten
zoals een druivelaar tegen de gevel, plantenbakken en uitstappen naar onder andere Silsombos, en
wordt er gebruik gemaakt van het voetbalveld in plaats van de turnzaal. Ook de samenwerking met
Natuurpunt is reeds een feit.
Voor de regenboog zullen de tuinen van de nieuw aangekochte aangrenzende woningen aangewend
worden als groene ruimten voor de kleuters en werd er 2 jaar geleden rechtover de school een grote
zandbak aangelegd, wat ook geen beton is. Er worden ook uitstappen gemaakt naar Colomba en er
werd een project gestart rond het onderhouden van een groentetuin.
Aan de negensprong is de grond ongeschikt om in te zaaien en werd daarom beslist, in samenwerking
met de ouderraad, om een kunstgrasveld aan te leggen als groene zone. Ook hier bestaat een
samenwerking met Natuurpunt en gaan de klassen regelmatig ravotten in de 100 meter verderop
gelegen speeltuin aan de parochiezaal.
Tenslotte de boemerang. Deze heeft al een hele groene zone achter de school waar de kinderen bijna
dagelijks kunnen ravotten en die nog meer zichtbaar en toegankelijk zal zijn met de komst van de
nieuwe school.
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Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 08.05.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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