ZITTING VAN 5 MAART 2018
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels,
raadsleden; Leen Ceuppens, secretaris.

Raadslid Jana Nevens laat zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Financiële rapportering 3de en 4de kwartaal 2017

Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet;

De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 3de en 4de kwartaal 2017 in bijlage.
474

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.12.2017

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.12.2017
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
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger/provisierekening
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

31.12.2017

118.221.873,48 EUR
22.355.588,74 EUR
-30.443,19 EUR
22.325.145,55 EUR
22.355.588,74 EUR
-30.443,19 EUR
OK
08.02.2018

22.355.588,74 EUR
3.157.274,20 EUR
57.058,90 EUR
137.437,32 EUR
4.132.892,95 EUR
6.004.388,50 EUR
2.052.714,05 EUR
277.896,14 EUR
3.531.391,04 EUR
3.318,26 EUR
286.241,63 EUR
630.533,70 EUR
617,27 EUR
2.081.638,72 EUR
991,57 EUR
626,60 EUR
300,00 EUR
267,89 EUR

474.33

3.

Kerkfabrieken jaarrekeningen 2016: kennisname definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve vaststellingen van de jaarrekeningen over het
boekjaar 2016 van de kerkfabrieken van Kortenberg door de Gouverneur van Vlaams-Brabant bij
besluit van 13.02.2018 zonder wijzigingen:
- Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg: exploitatieoverschot
€89.657,37
- Sint-Amandus Erps:
exploitatieoverschot
€42.598,96
- Sint-Antonius Meerbeek:
exploitatieoverschot
€4506,20

- Sint-Martinus en Sint-Lodewijk Everberg: exploitatieoverschot €3.316,38
- Sint-Pieter Kwerps:
exploitatieoverschot
€11.017,83
185.2

Raadslid Mia Vandervelde sluit aan bij de vergadering.

4.

Toelagen adviesraden / verenigingsraden / beheerraad / instelling werkingsjaar 2018

Gezien het past onderstaande adviesraden / verenigingsraden / beheerraad / instelling te steunen nadat
jaarlijks een schriftelijk verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Overwegende deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet via
een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2018 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 070900/64999999

:

€ 950 sportraad
€ 950 jeugdraad
€ 950 cultuurraad
€ 950 verenigingsraad Kortenberg
€ 950 verenigingsraad Everberg
€ 950 verenigingsraad Meerbeek
€ 950 verenigingsraad Erps-Kwerps
€ 950 beheerraad Colomba
€ 950 erfgoedcommissie
€ 1425 erfgoedhuis

Artikel 2: De adviesraden /instelling / verenigingsraden / beheerraad dienen het gebruik van de toelage
te rechtvaardigen door middel van het overmaken van een jaarlijkse balans en rekeningen, alsook een
verslag inzake beheer en financiële toestand.
Artikel 3: Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Hogere Overheid.
571.61

5.

Samenwerkingsovereenkomst hartveilige gemeente

Overwegende dat het Rode Kruis met het project Hartveilig de overlevingskans van slachtoffers met
een hartstilstand structureel tracht te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking
wenst te vergroten;

Overwegende dat dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie
met het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen), en door hen te informeren
over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in steden en gemeenten, bedrijven, sportclubs,
organisaties en scholen;
Overwegende dat de gemeente hier wenst aan mee te werken en dat er binnen dat kader een
samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met daarin een aantal doelstellingen die dienen
gerealiseerd te worden, onder meer inzake ‘Opleidingen Rode Kruis’ voor het personeel, sensibilisatie
en opleidingen in reanimatie en AED-gebruik voor de inwoners en het plaatsen van AED-toestellen;
Overwegende dat het Rode Kruis voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, kosteloos
herroepbaar recht toekent aan de gemeente op het gebruik van het merk Hartveilig van het Rode Kruis,
volgens de modaliteiten van deze overeenkomst, dat zowel voor interne als voor externe communicatie
mag gebruikt worden ter sensibilisering van zijn medewerkers en derden maar niet voor commerciële
doeleinden;
Overwegende dat wordt voorgesteld deze overeenkomst goed te keuren;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de ‘Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente’, integraal
deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
281.93

6.

Goedkeuring huurovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 258 te 3070 Kortenberg voor
gebruik door de Oxfam-Wereldwinkel

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/01/1988, punt 12, betreffende de ter
beschikkingstelling van een lokaal aan Oxfam-Wereldwinkel;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Kortenberg een actief beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking wenst te voeren;
Gelet op het inspectieverslag van 19/01/2018 opgemaakt door de Uitvoeringsdiensten met betrekking
tot het handelspand gelegen aan de Brouwerijstraat;
Gelet op de bouwvallige en onveilige staat van het handelspand aan de Brouwerijstraat door onder
andere waterschade, loskomend pleisterwerk en schimmelvorming;
Overwegende dat er gezocht werd naar een alternatieve locatie voor de hervestiging van de OxfamWereldwinkel en deze werd gevonden aan de Leuvensesteenweg 258 te Kortenberg;
Overwegende dat het gebruik van dit gebouw voor één jaar aan de Oxfam-Wereldwinkel wordt
aangeboden;
Overwegende dat het volgende gemeentebestuur zal beslissen welk beleid nadien gevoerd zal worden
m.b.t. de huisvesting van de Oxfam-Wereldwinkel;
Gelet op de huurovereenkomst van het handelspand gelegen aan de Leuvensesteenweg 258 te
Kortenberg;
Overwegende dat de huurovereenkomst vanaf 15 maart 2018 in werking treedt en voor 9 jaar wordt
afgesloten, op voorwaarde dat de huurovereenkomst na 1 jaar kosteloos kan opgezegd worden zonder
verlies van huurwaarborg;

Overwegende dat de huurprijs maandelijks € 750,- bedraagt;
Overwegende dat de huurwaarborg vastgesteld wordt op €4.500, hetgeen overeenkomt met 6 maanden
huur;
Overwegende dat de totale kosten aan huur en huurwaarborg samen €11.625,- bedragen voor het jaar
2018;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen belast wordt met de opmaak van een
gebruiksovereenkomst waarin afspraken tussen de gemeente en de Oxfam-Wereldwinkel, over onder
andere de duur en het onderhoud worden vastgelegd.
Gelet op het visum nr. 2018/35 d.d. 22.02.2018 van de financieel beheerder;
Overwegende dat het nodige krediet voor de huur, huurwaarborg, kosten plaatsbeschrijving en kosten
energie en waterverbruik voorzien is in de BBC met actiecode 1419/001/004/001/001 en
registratiesleutel 011903/61002000;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De huurovereenkomst voor het handelspand Leuvensesteenweg 258 te 3070 Kortenberg,
zoals bijgevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen wordt
belast met de ondertekening van de huurovereenkomst.
Artikel 2:Het gemeentebestuur belast het college van burgemeester en schepenen met de opmaak en
naleving van een gebruiksovereenkomst.
Artikel 3: Het nodige krediet voor de huur is voorzien in de BBC met actiecode 1419/001/004/001/001
en registratiesleutel 011903/61002000. Visum nr. 2018/36 d.d. 22.02.2018 van de financieel
beheerder.
506.36

7.

Goedkeuring huurovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 353 te 3070 Kortenberg voor
gebruik door de Kapstok (Welzijnshuis)

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat het gemeentebestuur en het welzijnshuis van Kortenberg een actief beleid inzake
armoedebestrijding wensen te voeren;
Gelet op het inspectieverslag van 19/01/2018 opgemaakt door de Uitvoeringsdiensten met betrekking
tot het handelspand gelegen aan de Brouwerijstraat;
Gelet op de bouwvallige en onveilige staat van het handelspand aan de Brouwerijstraat door onder
andere waterschade, loskomend pleisterwerk en schimmelvorming;
Overwegende dat er gezocht werd naar een alternatieve locatie voor de hervestiging van ‘de Kapstok’
en deze werd gevonden aan de Leuvensesteenweg 353 te Kortenberg;
Overwegende dat het gebruik van dit gebouw voor één jaar aan ‘de Kapstok’ wordt aangeboden;
Overwegende dat het volgende gemeentebestuur zal beslissen welk beleid nadien gevoerd zal worden
m.b.t. de huisvesting van ‘ de Kapstok’;
Gelet op de huurovereenkomst van het handelspand gelegen aan de Leuvensesteenweg 353 te
Kortenberg;
Overwegende dat de huurovereenkomst vanaf 15 maart 2018 in werking treedt voor de duur van
9 jaar, op voorwaarde dat de huurovereenkomst na 1 jaar kosteloos kan opgezegd worden zonder
verlies van huurwaarborg;

Overwegende dat de huurprijs maandelijks € 950,- bedraagt;
Overwegende dat de huurwaarborg vastgesteld wordt op €3.800, hetgeen overeenkomt met 4 maanden
huur;
Overwegende dat de totale kosten aan huur en huurwaarborg samen €12.825,- bedragen voor het jaar
2018;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen belast wordt met de opmaak van een
gebruiksovereenkomst waarin afspraken tussen de gemeente en ‘de Kapstok’, over onder andere de
duur en het onderhoud worden vastgelegd.
Gelet op het visum nr. 2018/36 d.d. 22.02.2018 van de financieel beheerder;
Overwegende dat het nodige krediet voor de huur, huurwaarborg, kosten plaatsbeschrijving en kosten
energie en waterverbruik voorzien is in de BBC met actiecode 1419/001/004/001/001 en
registratiesleutel 011903/61002000;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De huurovereenkomst voor het handelspand Leuvensesteenweg 353 te 3070 Kortenberg,
zoals bijgevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen wordt
belast met de ondertekening van de huurovereenkomst.
Artikel 2:Het gemeentebestuur belast het college van burgemeester en schepenen met de opmaak en
naleving van een gebruiksovereenkomst.
Artikel 3: Het nodige krediet voor de huur is voorzien in de BBC met actiecode 1419/001/004/001/001
en registratiesleutel 011903/61002000. Visumnummer 2018/36 d.d. 22.02.2018 van de financieel
beheerder.
506.36

8.

Reglement houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang langs de autoluwe zone
omgeving Sterrebeeksesteenweg

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2015 waarin het aanwenden van ANPRcamera’s voor verkeerskundige doeleinden positief geadviseerd werd;
Gelet op de tijdelijke politieverordening betreffende de autoluwe zone, waarvan de toegang
onderworpen is aan een vergunningsplicht op werkdagen tijdens de ochtend – en avondspits;
Overwegende de geplande werken aan de Sterrebeeksesteenweg;
Overwegende dat tellingen uitwijzen dat de intensiteiten ca. 5000 voertuigen per dag bedragen;
Overwegende dat de straten van type lokale 3 onvoldoende wegcapaciteit hebben om deze
verkeersstromen op te vangen;
Overwegende dat het past bij reglement de wijze van het toekennen van een vergunning voor
doorgang in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg vast te stellen;
Gelet op de bespreking tijdens het mobiliteitsoverleg van 22 januari 2018 en 19 februari 2018;
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, Roger
Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- stemt tegen: Marinus van Greuningen

- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van
de Casteele, Silke Cuypers, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met 15 stemmen voor, 1 stem tegen en 8 onthoudingen
Artikel 1: Het reglement voor het toekennen van vergunningen dat integraal deel uitmaakt van dit
besluit, wordt goedgekeurd.
REGLEMENT
Artikel 1: Aanleiding
Door rioleringswerken aan de Sterrebeeksesteenweg zal deze straat 9 maanden lang worden
afgesloten. Er rijden gemiddeld zo’n 5000 voertuigen per dag langs deze straat. Deze voertuigen
kunnen niet allemaal omgeleid worden via de Hoogveldstraat, de Achterenbergstraat en de
Dorpelstraat aangezien de wegcapaciteit van deze straten onvoldoende is om deze intensiteiten op te
vangen.
Artikel 2: doelstelling
De doelstelling is om het doorgaand verkeer te weren tijdens ochtend- en avondspits en het lokaal
verkeer te kunnen omleiden via de lokale III-wegen.
Artikel 3: Definities
3.1 Permanente vergunning
Een vergunning die blijft gelden zolang aan de toepassingsvoorwaarden voor het bekomen van een
vergunning wordt voldaan, en voor zover de toepassingsvoorwaarden in dit reglement reiken.
3.2 Tijdelijke vergunning
Een vergunning die enkel geldig is voor een bepaalde tijd. De duur wordt bepaald door de
vergunningsverlener en is afhankelijk van de termijn waarbinnen het gebruik van de autoluwe zone
omgeving Sterrebeeksesteenweg om op de bestemming te komen gemotiveerd wordt volgens de
bepalingen in dit reglement.
3.3 Dagontheffing
Een vergunning die de dag zelf geldig is.
3.4 Vergunninghouder
Elkeen die beschikt over een geldige vergunning, afgeleverd conform dit reglement alsook diegenen
die conform dit reglement vrijgesteld zijn van het verkrijgen van een vergunning.
3.5 Werkdag
Het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
3.6 Fietsers
Onder fietsers dient te worden verstaan: elkeen die zich door middel van een rijwiel voortbeweegt
3.7 Rijwiel
Voor de definitie van “rijwiel” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg (hierna: Wegcode): “elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel
van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust,
zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt
geen wijziging in de classificatie als rijwiel.
Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.”
3.8 Voetganger:
Voor de definitie van “voetganger” wordt verwezen naar art. 2.46 van de Wegcode: een persoon die
zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen of enig
ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft,
aan de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden,
worden gelijkgesteld met voetgangers.

3.9: Gemotoriseerd verkeer
Voor de definitie van “gemotoriseerd verkeer” wordt verwezen naar art. 2.16 van de Wegcode: elk
voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.
3.10 Systeembeheerder
De beheerder van de administratieve module van de software rond de vergunningen. In deze software
zitten de gegevens van de nummerplaten die toegang hebben tot de autoluwe zone omgeving
Sterrebeeksesteenweg. De aanvragen moeten gericht worden aan de systeembeheerder bij dienst
grondgebiedszaken.
3.11 Aanvraagformulier
Het formulier dat gebruikt dient te worden voor het aanvragen van een vergunning.
3.12 Mindermobielencentrale
De mindermobielencentrale is een dienstverlening verstrekt vanuit het Welzijnshuis waarop ouderen
met een mobiliteitsbeperking en die af en toe vervoer nodig hebben, een beroep kunnen doen.
3.13 Lijkwagens
Voor de definitie van “lijkwagen” wordt verwezen naar art. 71 van de Wegcode: elk motorvoertuig
van de categorie M dat bestemd is voor het vervoer van overledenen en hiertoe een speciale uitrusting
heeft.
3.14 Inwoners
De persoon die gedomicilieerd is op het desbetreffende adres.
3.15 Ondernemer
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft,
alsmede zijn verenigingen.
3.16 Vooropgestelde doorrijtijden
De ononderbroken doorrijtijd dat gemotoriseerd verkeer nodig heeft om van 1 camera naar een
volgende camera te rijden. De verschillende ononderbroken doorrijtijden worden via metingen
vastgelegd.
3.17 Hoogdringendheid
Alle spoedeisende omstandigheden die het onmogelijk of minstens uiterst moeilijk maken om
voorafgaandelijk aan het betreden van de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg een
vergunning te bekomen.
3.18 Overmacht
Overmacht is een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het onmogelijk is om
voorafgaandelijk een vergunning te verkrijgen.
Artikel 4: Principe
4.1 Het verbod in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg wordt kenbaar gemaakt door de
wettelijke signalisatie zoals die werd vastgesteld in de toepasselijke politieverordening. Bijkomend
worden vooraankondigingen geplaatst en wordt telkens het afslagverbod aangeduid. Onderborden met
het opschrift “doorrijden = boete” worden eveneens voorzien.
4.2 Controle van de toegang voor vergunninghouders gebeurt door middel van camera’s met
nummerplaatherkenning die tijdens de ochtend- en de avondspits op werkdagen het gemotoriseerde
verkeer registreren binnen een tijdsvenster dat ingevuld wordt door het college van burgemeester en
schepenen, in functie van de tijdens de testperiode vastgestelde verkeersstromen.
De camera’s zijn geplaatst op volgende locaties:
- Achterenbergstraat 56 naast OV-paal of Achterenbergstraat 68 ter hoogte van OV-paal
- Ziptstraat ter hoogte van de rotonde
- Bankstraat ter hoogte van de rotonde
- Schutterslaan tussen Schuttershof en Sterrebeeksesteenweg
- Sterrebeeksesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Schutterslaan
- Hoogveldstraat ter hoogte van het kruispunt met de Sterrebeeksesteenweg
De nummerplaten van de voertuigen die de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg in- en
uitrijden, worden gescand. Het softwaresysteem controleert tijdens de ochtend- en de avondspits
automatisch of de gescande nummerplaten al dan niet op de whitelist staan. Voertuigen die langer over
het traject rijden dan de normale vooropgestelde doorrijtijden, komen niet op de overtrederslijst. De

rest van de nummerplaten die niet op de whitelist staan, geven een ‘hit’ en komen in de lijst van de
overtreders.
Aan voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de hulpdiensten wordt een permanente toegang
verleend.
Artikel 5: Aanvraagprocedure
Vergunningen dienen steeds drie werkdagen op voorhand te worden aangevraagd.
Enkel in gevallen van hoogdringendheid of overmacht en in de gevallen opgesomd in artikel 6.1 kan
binnen de 24 u een onvergunde situatie geregulariseerd worden.
Behoudens de reeds geregulariseerde bewoners, die over een login beschikken, en hun bezoekers, die
via de bewoners een tijdelijke vergunning kunnen ontvangen, het OCMW, de brandweer, de politie en
de gemeentediensten, zal een vergunning dienen aangevraagd te worden via een gestandaardiseerd
formulier
Dit formulier is terug te vinden op de webstek www.kortenberg.be.
Voor het aanvragen van de vergunning dient het aanvraagformulier online ingevuld te worden. Enkel
wanneer minstens de invulvakken met een rode ster ingevuld zijn, wordt het formulier effectief
verzonden en krijgt de aanvrager een eerste automatische bevestiging. In dat geval wordt de aanvraag
ook gelogd.
Aan de themabalie woon- en leefomgeving kan men een aanvraag doen voor een vergunning in het
Administratief Centrum, Dienst Grondgebiedszaken, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg. Deze balie is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en bijkomend op woensdag van 13.00
u tot 16.00 u.
De beslissing omtrent het verlenen van de vergunning wordt genomen uiterlijk drie werkdagen na de
aanvraag bij de dienst grondgebiedszaken.
De beslissing wordt ter kennis gebracht per e-mail. Bij het ontbreken van een e-mailadres wordt de
beslissing schriftelijk overgemaakt.
Indien er geen beslissing werd genomen binnen de vijf werkdagen na het indienen van de aanvraag
wordt de vergunning geacht te zijn verleend. Na deze vijf werkdagen kan een schriftelijk antwoord,
hetzij per e-mail, hetzij per brief, deze beslissing herroepen.
De beslissing bestaat minstens uit een uittreksel uit de vergunningenlijst. Bij verzending per e-mail is
dit een schermafbeelding, bij verzending per post is dit een afgeprint exemplaar uit de software.
Artikel 6: Toegang tot de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg
De autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg zal op werkdagen tijdens de ochtend – en,
avondspits behoudens de uitzonderingen zoals in dit reglement beschreven, enkel voor gemotoriseerd
verkeer toegankelijk zijn wanneer men in het bezit is van de vereiste vergunning of wanneer zij onder
de categorieën vallen die permanent toegang krijgen tot het autoluwe gebied zonder vergunning.
Een vergunning zal enkel en alleen verkregen worden als aan de toepassingsvoorwaarden van dit
reglement wordt voldaan.
6.1 Permanente toegang zonder vergunning tot de autoluwe zone omgeving
Sterrebeeksesteenweg
Er wordt aan een beperkt aantal gebruikers toegang verleend zonder vergunning. Hierna worden de
categorieën opgesomd aan wie permanent toegang verleend wordt zonder vergunning.
a. Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers hebben toegang tot de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg
zonder dat zij over een vergunning dienen te beschikken.
b. Hulpdiensten: brandweer, politie en ziekenwagens
De hulpdiensten, zijnde brandweer, politie en ziekenwagen, dienen geen vergunning te kunnen
voorleggen om toegang te krijgen tot de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg.
c. Paard, kar en koets
Deze vervoersmiddelen hebben onbeperkt de toegang tot de autoluwe zone omgeving
Sterrebeeksesteenweg zonder dat zij over een vergunning dienen te beschikken

6.2 Permanente toegang mits vergunning tot de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg
De inwoners die in het afgetekende gebied wonen krijgen een vergunning indien zij dit aanvragen.

6.3 Inwoners, handelaars en zelfstandigen die in het cameragebied wonen of werken

De inwoners, handelaars en zelfstandigen die in het autoluwe gebied wonen of werken, krijgen een
login per huisadres. Zij kunnen de eigen nummerplaten beheren en hun bezoekers regulariseren. Per
huisadres worden drie soorten vergunningen voorzien:
Bewoner: standaard kunnen maximaal twee nummerplaten ingevoerd worden. Wanneer kan
aangetoond worden dat er meerdere wagens op dit huisadres zijn ingeschreven, kan dit aantal
opgetrokken worden.
Bezoeker: standaard kunnen maximaal vijf nummerplaten voor bezoekers ingevoerd worden.
Deze bezoekers hebben een regelmatige bestemming op het huisadres. Het aantal kan opgetrokken
worden mits voldoende motivering. Toch zal er eerst nagekeken worden of een andere nummerplaat
inactief gemaakt of gewist kan worden vooraleer dit maximum op te trekken.

Dagontheffing: het aantal dagontheffingen is onbeperkt. De nummerplaat van een eenmalige
bezoeker wordt voor de dag van zijn bezoek ingevoerd tot uiterlijk 24 uur na het bezoek. De
uitzonderlijke dagtoelating moet minstens vijf werkdagen in het systeem op actief blijven staan.
Bezoekers van bewoner in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg moeten een aanvraag
doen via de webstek www.kortenberg.be/mobiliteit/ANPR. Mits een goede motivering krijgen zij ook
een vergunning.
Voor een limitatieve lijst van diensten wordt er een permanente vergunning verleend op voorwaarde
dat deze voorafgaandelijk wordt aangevraagd. Deze diensten zijn de volgende:
a. Ecowerf
Dit bedrijf staat in voor het afvalbeheer van de gemeente Kortenberg. Om een permanente
vergunning te krijgen dienen zij de nummerplaten van de voertuigen die nodig zijn voor de
dienstverlening via het aanvraagformulier aan de systeembeheerder door te geven.
b. Zorgverleners
Aan volgende zorgverleners wordt een permanente vergunning verleend, mits voorafgaandelijk
een aanvraag wordt ingediend en mits aangetoond kan worden dat hun werkgebied in Kortenberg
ligt, in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg of in de directe omgeving ervan:
 Diensten van het OCMW
 Vervoer van minder mobiele personen
 Thuisverpleging en familiale medische ondersteuning
 Dokters, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen
De zorgverlener dient een medisch of paramedisch beroep uit te oefenen waarvoor huisbezoeken
in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg of in de onmiddellijke omgeving ervan
noodzakelijk zijn en in het bezit te zijn van een motorvoertuig dat ingeschreven is op naam van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon en dat gebruikt wordt om genoemde huisbezoeken af te
leggen.
c. Lijkwagens
Voor lijkwagens dient voorafgaandelijk bij de systeembeheerder via het aanvraagformulier een
vergunning worden aangevraagd
d. Gemeentediensten
De gemeentediensten krijgen permanent toegang tot dit gebied mits een verzoek om vergunning.
Het is aan de gemeentediensten om de nummerplaten van haar dienstvoertuigen in te geven.
e. Postlediging en pakketdiensten
De voertuigen die instaan voor het ledigen van de postbussen en het bezorgen van pakketten,
hebben permanent toegang tot dit gebied mits voorafgaandelijk om vergunning werd verzocht.
f. Taxi’s in het bezit van een vergunning conform artikel 25 van het decreet van 20 april
2001 (BS 21 augustus 2001)
Taxi’s die over een vergunning beschikken zoals bepaald in artikel 25 van het decreet van 20 april
2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer op de weg, hebben recht om de autoluwe
zone omgeving Sterrebeeksesteenweg binnen te rijden zonder dat zij een vergunning dienen aan te
vragen.
g. Interventiediensten van nutsmaatschappijen
Interventiediensten van nutsmaatschappijen krijgen een permanente toegang tot de autoluwe zone
omgeving Sterrebeeksesteenweg mits voorafgaandelijk om een vergunning werd verzocht.
h. Depannage
Bedrijven die instaan voor het depanneren en slepen van voertuigen, krijgen een vergunning mits
hier voorafgaandelijk om werd verzocht.
i. Handelaars, ondernemingen met hun zaak in de autoluwe omgeving
Sterrebeeksesteenweg
Handelaars en ondernemers wiens zaak zich in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg
of in de onmiddellijke omgeving ervan bevindt, krijgen een login per adres nadat zij een
aanvraagformulier hebben ingevuld en een bevestiging hebben ontvangen.
Zij kunnen ook een permanente vergunning aanvragen voor:
1) Werknemers
2) Leveranciers
3) Vaste klanten

j. Handelaars en ondernemingen met hun zaak in het registratiegebied.
Handelaars en ondernemingen wiens zaak in het afgetekende gebied op onderstaande kaart
bevinden, krijgen een login per adres nadat zij een aanvraagformulier hebben ingevuld en een
bevestiging hebben ontvangen.
Zij kunnen ook een permanente vergunning aanvragen voor:
1) Werknemers
2) Leveranciers
3) Vaste klanten

k. Andere soort bestemming
Mensen met een bestemming in de onmiddellijke omgeving van de camerazone komt in
aanmerking voor het verlenen van een vergunning mits de bestemming op regelmatige basis
bezocht wordt tijdens de ochtend -en avondspits.
De systeembeheerder behoudt zich het recht voor de motivering af te toetsen bij de instantie die
als bestemming opgegeven wordt.
6.4 Tijdelijke toegang mits vergunning
a. Nutsmaatschappijen
Nutsmaatschappijen die ingevolge een werf, hetzij op het openbaar domein hetzij privatief, in de
omgeving Sterrebeeksesteenweg of in de onmiddellijke omgeving ervan doorheen rijden, kunnen
een vergunning verkrijgen voor de periode die nodig is om het werk te voltooien. De aanvraag
moet vooraf gebeuren.
b. Verhuizingen, verbouwingen, leveringen en algemene werken in of rondom huis,
nieuwbouwen
Voor deze werken kan een vergunning worden verleend voor de duur van de werken door een
aanvraagformulier in te vullen.
Wanneer kan aangetoond worden dat meerdere bedrijfswagens op de werf aanwezig dienen te zijn
voor of na de spitsuren, kan de leidende firma de nodige aanvraagformulieren invullen om voor de
nummerplaten van de aannemers en onderaannemers de vergunningen aan te vragen.
7. Uitzonderingen op de plicht om een voorafgaandelijke vergunning aan te vragen
7.1 Hoogdringendheid of overmacht
De vergunning om de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg te betreden dient steeds
voorafgaandelijk aangevraagd te worden.
Wanneer wegens hoogdringendheid of overmacht niet voorafgaandelijk om een vergunning kon
worden verzocht, dan kan het onregelmatig betreden van de zone binnen de 24 uren
geregulariseerd worden.

Voor de gevallen die reeds op basis van dit reglement recht hebben op een vergunning maar
waarbij het onmogelijk is om op voorhand de nummerplaten te kennen, kunnen hun vergunning
alsnog via de regularisatiemethode aanvragen.
In dit formulier zal de hoogdringendheid of de overmachtssituatie gemotiveerd dienen te worden
en de bewijsstukken te worden bijgevoegd.
Nalatigheid wordt niet aanvaard als hoogdringendheid of overmacht.
7.2 Bezoekers van handelaars, bedrijven en ondernemers in de autoluwe zone omgeving
Sterrebeeksesteenweg
Handelaars, zelfstandigen en kabinetten met een praktijk in de autoluwe zone (omgeving
Sterrebeeksesteenweg), zullen via een afzonderlijke login die hen wordt toegekend dagelijks de
nummerplaten van hun bezoekers kunnen regulariseren door hen een dagontheffing te geven.
Alleen de nummerplaten van de bezoekers die tijdens de ochtend- of avondspits langskomen,
moeten geregulariseerd worden.
Dit is een eenvoudige webtoepassing waarin enkel de nummerplaten ingegeven moeten worden.
7.3 Ontnemen van het recht tot regularisatie
Indien meermaals wordt vastgesteld dat men de afspraken voor de termijn van de
regularisatieperiode niet respecteert of indien misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid
nummerplaten te regulariseren, kan de burgemeester beslissen om het recht tot aanvraag tot
regularisatie te ontnemen.
8. Sanctionering
Overtredingen van dit reglement worden bestraft met een boete van 58 euro, die bij recidive
verhoogd zal worden.
9. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onverwijld in werking.
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9.

Leuvensesteenweg 171-173-175: goedkeuring tracé en uitrusting wegenis project “Drie
Sparren”

Gelet op de eerste aanvraag nr. V.KO/15/07 van Vivifocus nv, Brusselsesteenweg 70, 3000 Leuven
voor het verkavelen van de percelen gelegen te Kortenberg, sectie A nrs. 24r2, 24e3, 24c3, 24y2, 24m
en 25t7 langsheen de Leuvensesteenweg;
Gelet op de tweede aanvraag nr. V.KO/15/16 van Vivifocus nv, Brusselsesteenweg 70, 3000 Leuven
voor het verkavelen van de percelen gelegen te Kortenberg, sectie A nrs. 24m, 24y2, 24e3, 24r2, 24c3,
25t7 langsheen de Leuvensesteenweg;
Gelet op de nieuwe aanvraag nr. B.KO/2017/168 van Vivifocus nv, Kwikstaartlei 6, 2900 Schoten,
voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting van een bestaande
villa in een polyvalente ruimte en 4 appartementen, de afbraak van de bestaande gebouwen en loodsen
en de nieuwbouw van 42 appartementen en 11 ééngezinswoningen op de percelen sectie A 24r2, 24e3,
24k3,24h2 en 25t7 ;
Gelet op het ontvangstbewijs van 19 september 2017;
Overwegende dat het dossier op 18 oktober 2017 volledig en ontvankelijk werd verklaard;
Overwegende dat de aanvraag ook de aanleg van een gedeelte wegenis, voetpaden en groenaanleg
omvat, alsook de aanleg van nutsvoorzieningen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijzigingen d.m.v. de decreten van 08.05.2009
en 18.12.2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05.05.2000 en latere wijzigingen betreffende
openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en
aanvragen tot verkavelingswijziging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05.06.2009 tot aanwijzing van de instanties die over
een vergunningsaanvraag advies verlenen;
Overwegende dat de aanvraag werd openbaar gemaakt van 23.10.2017 tot en met 21.11.2017;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van bekendmaking van 24.11.2017 waaruit blijkt dat er 2
bezwaarschriften werden ingediend, waarvan 1 gezamenlijk bezwaarschrift dat werd ondertekend door
8 bezwaarindieners;
Gelet op het ontwerpdossier dat bij de aanvraag was gevoegd;
Overwegende dat door acht inwoners van de Hofstraat een bezwaarschrift werd ingediend waarvan
sommige punten betrekking hebben op de wegenis en/of de uitrusting ervan;
Overwegende dat aangegeven wordt dat er te weinig parkeerplaatsen aanwezig zouden zijn en de
bezwaarindieners tevens vragen naar het bijkomend voorzien van parkeerplaatsen in de gemeente;
Overwegende dat er voor de 42 appartementen in totaal 84 parkeerplaatsen voorzien worden; voor de
11 ééngezinswoningen 19 parkeerplaatsen voorzien worden en voor de villa 14 parkeerplaatsen;
Overwegende dat dat aantal als voldoende wordt beschouwd;
Overwegende dat tevens een mobiliteitsbeleid wordt gevoerd dat erop gericht is niet uitsluitend of
vooral in te zetten op vervoer via personenwagens;
Overwegende dat ook een uitgebreid aantal fietsparkeerplaatsen voorzien werd;
Overwegende dat de bezwaarindieners stellen dat de trage verbinding aan de achterzijde van de tuinen
van Hofstraat voor een zeer onveilig gevoel zorgt, dat de privacy geschonden zal worden en er zo een
grotere kans bestaat op inbraken;
Overwegende dat tevens gesteld wordt dat de aanwezigheid van de voetweg onvermijdelijk zal leiden
tot sluikstorten, zwerfvuil en vandalisme;
Overwegende dat de trage verbinding een meerwaarde heeft in het kader van de bereikbaarheid door
de trage weggebruikers;
Overwegende dat voetwegen niet zonder meer leiden tot sluikstorten of vandalisme en er daartoe ook
een gemeentelijk beleid wordt gevoerd;
Overwegende dat de tuinen van de Hofstraat een diepte hebben van ongeveer 13 meter;
Overwegende dat beplanting en/of een gesloten omheining inkijk zou kunnen vermijden;
Overwegende dat gevraagd wordt om een omheining te plaatsen aan de achterzijde van de tuinen;
Overwegende dat aan de projectontwikkelaar opgelegd zal worden deze afsluiting in samenspraak met
de eigenaars van de aangrenzende achterliggende percelen te plaatsen op kosten van de
projectontwikkelaar; dat deze afsluiting dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 16 juli 2010 (en haar latere wijzigingen) tot bepaling van
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is zodat geen nieuwe aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning hiervoor vereist is;
Overwegende dat men aangeeft dat het voor een zodanig grootschalig project nodig is een
mobiliteitsstudie uit te voeren;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 waarin wordt gesteld dat voor een
project van deze omvang (aantal kleiner dan 250 woonentiteiten) geen verplichting opgelegd kan
worden voor de opmaak van een mobiliteitsstudie;
Overwegende dat de beroepsindieners vragen naar het groenonderhoud op de site;
Overwegende dat er een duidelijke afbakening wordt weergegeven van het openbaar domein en het
privaat domein;
Overwegende dat het grootste gedeelte van het groenonderhoud dat nodig is gesitueerd is op private
eigendom en deze dus onderhouden zal worden door de eigenaar(s) van de private percelen;
Overwegende dat er vragen worden gesteld m.b.t. de aansluiting op de riolering;
Overwegende dat hierop een antwoord kan gegeven worden door middel van het hydraulisch advies
van Aquafin;
Overwegende dat gevraagd wordt of er een positief advies van de brandweer beschikbaar is; dat is het
geval;
Overwegende dat gevraagd wordt waar het afval vergaard en opgehaald wordt;
Overwegende dat er een ondergrondse afvalstraat aanwezig is die op de plannen staat aangeduid;
Overwegende dat het andere bezwaarschrift geen elementen bevat die betrekking hebben op het tracé
en de uitrusting van de wegenis;
Overwegende dat Agentschap Wegen en Verkeer op 09/11/2017 een ongunstig advies verleende m.b.t.
dit dossier en er daarbij de aandacht op vestigde dat dit advies bindend is, omdat de aanvraag in strijd
is met het rooilijndecreet;
Overwegende dat AWV op 13/12/2017 alsnog een gunstig advies met voorwaarden afleverde op basis

van een aan dit advies aangehecht plan dat werd opgeladen in het Digitaal Loket voor Bouwaanvragen
van de Vlaamse Overheid;
Gelet op het ongunstig advies van Inter d.d. 15.11.2017;
Gelet op het gunstig advies van Inter d.d. 27.11.2017 dat echter buiten de adviestermijn van 30 dagen
is verstrekt (artikel 4.7.16§1 VCRO) en waarvan de aangepaste plannen waarop dit gunstig advies
gebaseerd is niet in het Digitaal Loket voor Bouwaanvragen van de Vlaamse overheid werden
opgeladen;
Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van de directie Ruimte dienst Waterlopen van de
provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het gunstig hydraulisch advies met voorwaarden, afgeleverd door Aquafin NV;
Gelet op het positief advies met voorwaarden van Agentschap Natuur en bos van de Vlaamse
Overheid;
Gelet op het advies van het departement landbouw en visserij van de Vlaamse overheid waarbij geen
opmerkingen werden geformuleerd;
Gelet op het gunstig advies van de dienst brandpreventie van de zone Vlaams-Brabant West;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Ilse De
Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de Casteele, Marinus
van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit:
Het tracé en de uitrusting van de wegenis zoals weergegeven op de aanvraag nr. B.KO/2017/168 van
Vivifocus nv, Kwikstaartlei 6, 2900 Schoten, voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige
vergunning voor de herinrichting van een bestaande villa in een polyvalente ruimte en 4
appartementen, de afbraak van de bestaande gebouwen en loodsen en de nieuwbouw van 42
appartementen en 11 ééngezinswoningen op de percelen sectie A 24r2, 24e3, , 24k3,24h2 en 25t7;
langsheen de Leuvensesteenweg worden goedgekeurd.
Het tracé, de plannen, het typedwarsprofiel en de uitrusting der wegen zoals voorgesteld in het
verkavelingsaanvraagdossier worden goedgekeurd onder volgende voorwaarden:
Artikel 1:
Er dient voldaan te worden aan het hydraulisch en technisch advies van Aquafin.
Er dient voldaan te worden aan het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer
van 13/12/2017;
Er dient voldaan te worden aan het advies van Inter.
Er dient voldaan te worden aan het gunstig advies met voorwaarden van de directie Ruimte dienst
Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant;
Er dient voldaan te worden aan het advies met voorwaarden van Agentschap Natuur en bos van de
Vlaamse Overheid;
Er dient voldaan te worden aan het advies van de dienst brandpreventie van de zone Vlaams-Brabant
West;
Artikel 2:
2 a: De volledige wegenis, zoals aangegeven op de ingediende plannen dient gelijktijdig aangelegd te
worden, de werken mogen niet worden opgesplitst in verschillende fases die in de tijd gespreid
worden.
2 b: De voetpaden dienen onmiddellijk met de wegenis aangelegd te worden.
2 c: Het nieuw te realiseren fiets- en wandelpad dient netjes aangesloten te worden aan het bestaande
fietspad langsheen de Leuvensesteenweg. Het fiets- en voetpad langsheen de Leuvensesteenweg dient
na uitvoering van de wegeniswerken vernieuwd te worden.
2 e: De fietsvriendelijke waterslikkers dienen vergrendelbaar te zijn.

2 f: Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens het typebestek en de regels van de kunst.
Artikel 3:
3 a:Alle aanplantingen dienen inheems te zijn en te bestaan uit kindvriendelijke soorten die geen
giftige bessen dragen of geen stekels hebben, zeker geen sleedoorn of haagdoorn.
3 b: In samenspraak met de eigenaars van de aan het projectgebied aangrenzende percelen gelegen in
de Hofstraat dient ter hoogte van de perceelsgrens een afsluiting geplaatst te worden door de
projectontwikkelaar.
Artikel 4:
4 a: Alle werken die door de nutsmaatschappijen dienen uitgevoerd te worden, inclusief indien er een
uitbreiding, versterking of enige andere tussenkomst nodig is (elektriciteit, TV-distributie,
waterleiding, telefoon, gas,…), dienen op kosten van de projectontwikkelaar te worden uitgevoerd.
4 b: Er dient openbare verlichting voorzien te worden. Het type van het toestel openbare verlichting,
de plaats van inplanting van de verlichtingspunten en het aantal ervan, zal door de gemeente, in
samenspraak met de elektriciteitsmaatschappij bepaald worden.
Artikel 5:
Vooraleer de werken starten, zal de verkavelaar een coördinatievergadering beleggen waarop alle
partijen, zoals de nutsmaatschappijen, de ontwerper, eventueel een provinciaal ambtenaar en de
gemeente worden uitgenodigd. Het gemeentebestuur stelt voor de vergadering een lokaal ter
beschikking van de verkavelaar. De gemeente wordt nadien ook uitgenodigd op elke werfvergadering.
Om deze degelijk te kunnen volgen, wenst zij de nodige documenten, zoals het uitvoeringsdossier en
het individueel en gemeenschappelijk werkprogramma van de verschillende aannemers tijdig te
ontvangen.
Artikel 6:
De nodige straatnaamborden en verkeerssignalisatie dienen op kosten en door de zorgen van de
verkavelaar aangebracht, volgens de richtlijnen van de overheid.
Artikel 7:
De verkavelaar moet voldoen aan de minimumvoorschriften vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing
van 19 februari 1979 betreffende de Algemene Administratieve Voorschriften voor uitrusting
verkavelingen, waarvan eveneens afschrift als bijlage.
Artikel 8:
De bankwaarborg waarvan sprake is in de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 1979 wordt
vastgesteld op 5% van de totale raming van alle werken die nodig zijn voor de aanleg van de wegenis
en omgeving die later kosteloos aan het openbaar domein zal worden afgestaan, vermeerderd met alle
kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de werken door nutsmaatschappijen.
Artikel 9:
Aan de gronden die gratis afgestaan zullen worden aan de gemeente mogen geen enkele rechten
worden toegekend, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeente.
Artikel 10:
De werken aan de voorliggende weg dienen goedgekeurd te worden bij een voorlopige oplevering.
Een definitieve oplevering gebeurt 2 jaar na de voorlopige oplevering, overeenkomstig de wet op de
overheidshandelingen, leveringen en diensten.
Artikel 11:
Na het beëindigen van de werken en voor de voorlopige oplevering, dienen as-buildplannen aan de
gemeente overgemaakt te worden, die perfect weergeven hoe de wegenis en riolering,
wachtaansluitingen,… exact werden uitgevoerd. Deze worden in tweevoud in papieren versie
overgemaakt, evenals digitaal (in formaat .dwg, of .dxf).

Tevens dient er, volgens de richtlijnen van en binnen de termijnen opgelegd door het AGIV een
conform GRB-basis-bestand afgeleverd te worden.
Artikel 12:
Bij de definitieve oplevering dient een volledig positief verslag van een camera-onderzoek gevoegd te
zijn, zowel op papier als op een digitale gegevensdrager, dat aangeeft dat geen beschadigingen werden
aangebracht aan de riolering en de nieuwe wachtaansluitingen degelijk werden uitgevoerd. Het
camera-onderzoek dient te dateren van maximum 2 maanden voor de datum van de definitieve
oplevering.
Artikel 13:
Bij de definitieve oplevering dient het dossier m.b.t. overname wegenis door de verkavelaar aan de
gemeente overhandigd te worden.
874.23

10.

Decreet Lokaal Bestuur: opmaak functiebeschrijving Financieel Directeur

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 12 d.d. 04.05.2015 houdende vaststelling van de
functiebeschrijving van financieel beheerder gemeente en OCMW;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 08.01.2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018;
Overwegende dat voor de functie van Financieel Directeur een functiebeschrijving moet opgemaakt
worden conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad de functiebeschrijving vaststelt voor de decretale graden;
Gelet op het voorgelegde model van de functiebeschrijving;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad legt de kernresultaten en de competenties vast in een functiebeschrijving
voor de functie van Financieel Directeur.
Artikel 2: De functiebeschrijving wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit.
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Raadslid Stef Ryckmans verlaat de vergadering.

11.

Decreet Lokaal Bestuur: kennisname aanstelling Financieel Directeur

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 3 d.d. 05.01.2015 houdende Beheersovereenkomst
tussen gemeente en OCMW Kortenberg;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 11 d.d. 04.05.2015 houdende Beheersovereenkomst
tussen gemeente en OCMW Kortenberg: geïntegreerde financiële dienst onder leiding van een
gemeenschappelijk financieel beheerder;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 3 d.d. 08.01.2018 houdende aanpassing
rechtspositieregeling;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen zoals
voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05.03.2018 houdende Decreet Lokaal Bestuur Opmaak functiebeschrijving Financieel directeur;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in
de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur
van Algemeen en Financieel Directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één
Algemeen en één Financieel Directeur is die zowel de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide
ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van Algemeen en Financieel Directeur te
komen;
Overwegende dat het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het OCMW door dezelfde
persoon wordt uitgeoefend;
Overwegende dat hierdoor artikel 581 van dit Decreet Lokaal Bestuur van toepassing is, dat bepaalt:
“Als het ambt van financieel beheerder van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient door dezelfde persoon wordt
uitgeoefend, hetzij door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de
raad voor maatschappelijk welzijn, hetzij met toepassing van artikel 76, wordt deze persoon met
behoud van zijn dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de gemeente.”
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur bijgevolg voorziet dat de functiehouder die thans reeds
zowel de gemeente als het OCMW bedient, hetzij via een dubbele aanstelling hetzij via een
beheersovereenkomst, van rechtswege Financieel Directeur wordt;
Overwegende dat de memorie van toelichting verduidelijkt dat de invulling van de betrekking van
rechtswege geschiedt en dit onmiddellijk vanaf de inwerkingtreding van deze overgangsbepalingen;
dat een van rechtswege decretale aanstelling wordt voorzien zodat de gemeenteraad hiertoe geen
aanstellingsbesluit kan nemen, doch hoogstens van deze van rechtswege aanstelling kennis kan
nemen;
Overwegende dat verder wordt voorzien dat de nieuwe Financieel Directeur de taken en bevoegdheden
uitoefent die overeenkomstig het Gemeentedecreet en OCMW-decreet aan de financieel beheerders
toekomen;
Overwegende tot slot dat artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de Financieel Directeur
gelijk is aan de salarisschaal van de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%; dat het
aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast te stellen;
Overwegende dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van de
Financieel Directeur, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld;
Zodat kan worden besloten,
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking wat betreft het vaststellen van de salarisschaal:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: wat betreft het vaststellen van de salarisschaal: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel
beheerder van gemeente als Financieel Directeur bij de gemeente.
Artikel 2: De Financieel Directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van haar
geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van Financieel Directeur en dit vanaf de
aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is gelijk is aan de salarisschaal van de financieel
beheerder van de gemeente verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van toepassing op de Financieel
Directeur. De Financieel Directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht.
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12.

Decreet Lokaal Bestuur: opmaak functiebeschrijving Algemeen Directeur

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 18 d.d. 09.01.2017 houdende opmaak
functiebeschrijving gemeentesecretaris;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 08.01.2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018;
Overwegende dat voor de functie van Algemeen Directeur een functiebeschrijving moet opgemaakt
worden conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Overwegende dat de gemeenteraad de functiebeschrijving vaststelt voor de decretale graden;
Gelet op het voorgelegde model van de functiebeschrijving;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad legt de kernresultaten en de competenties vast in een functiebeschrijving
voor de functie van Algemeen Directeur.
Artikel 2: De functiebeschrijving wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit.
332.1

Raadslid Stef Ryckmans sluit opnieuw aan bij de vergadering.
Gemeentesecretaris Leen Ceuppens verlaat de vergadering en neemt plaats in het publiek. Schepen
Kristien Goeminne neemt tijdelijk, voor punt 13, de functie van gemeentesecretaris waar.

13.

Decreet Lokaal Bestuur: oproeping voor het ambt van Algemeen Directeur

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22 december
2017 en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel
589);

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05.03.2018 houdende Decreet Lokaal Bestuur Opmaak functiebeschrijving Algemeen Directeur;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW voorziet met
behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in
de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur
van Algemeen en Financieel Directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris respectievelijk financieel beheerder van gemeente en OCMW;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in elke gemeente één
Algemeen en één Financieel Directeur aanwezig is die zowel de gemeente als het OCMW bedient,
waarbij beide ambten worden uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
Overwegende dat het Decreet Lokaal Bestuur een bijzondere overgangsregeling bevat om tijdig en
uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van Algemeen en Financieel Directeur te
komen; dat daarbij het belang van een tijdige, vlotte en transparante invulling wordt benadrukt;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 DLB aan de gemeenteraad toekomt om
enerzijds de nieuwe Algemeen Directeur aan te stellen en anderzijds de overblijvende functiehouder(s)
aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat binnen de gemeente en het OCMW van Kortenberg het ambt van gemeentesecretaris
en het ambt van secretaris van het OCMW door verschillende personen wordt ingevuld;
Overwegende dat bijgevolg artikel 583, §1 van dit Decreet Lokaal bestuur van toepassing is, dat
bepaalt:
“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, verschillende personen
zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in
voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het
ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en
schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die
persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn
dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.
Als twee personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad
uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een
van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.
Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad
geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid, vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het
ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt
van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt
gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de
toetsing aan de voorwaarden.”
Overwegende dat artikel 583 DLB in de mogelijkheid voorziet om ofwel de zittende secretarissen op
te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren om onmiddellijk de nieuwe functie
van Algemeen Directeur open te stellen voor andere kandidaten en deze in te vullen bij wijze van
aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat bijgevolg eerst de wijze van aanstelling dient te worden bepaald;
Overwegende dat het daarbij aangewezen wordt geacht om voor de invulling van het ambt in eerste
instantie voorrang te verlenen aan de zittende functiehouders en deze zodoende op te roepen om zich
hiervoor kandidaat te stellen;
Overwegende dat het immers aangewezen is om de huidige ervaring en expertise in de rol als
leidinggevende ambtenaar te benutten; dat hierdoor ook maximaal de continuïteit van de
dienstverlening kan worden gegarandeerd; dat voorts ook vanuit het zuinigheidsbeginsel moeilijk kan
worden verantwoord dat een nieuwe Algemeen Directeur zou worden aangesteld terwijl de huidige
functiehouders vervolgens met behoud van salaris in een adjunct- of passende functie in de organisatie
dienen te worden aangesteld;
Overwegende dat de decreetgever met deze overgangsregeling voorziet om zo vlot en transparant
mogelijk tot de invulling van de gemeenschappelijke Algemeen Directeur te komen;

Overwegende dat de huidige secretarissen het best geplaatst zijn om het ambt van Algemeen Directeur
in te vullen, gezien de kennis en ervaring binnen de gemeente en het OCMW; dat de nieuwe
Algemeen Directeur immers zowel de gemeente als het OCMW zal dienen te bedienen;
Overwegende zodoende dat de continuïteit en kwaliteit van de openbare dienstverlening op het
hoogste ambtelijke niveau moet gegarandeerd worden, des te meer doorheen een verkiezingsjaar; dat
dit ook de bezorgdheid vormt van de decreetgever;
Overwegende dat deze doelstellingen bereikt kunnen worden door in eerste instantie de zittende
functiehouders op te roepen en hun de mogelijkheid te verschaffen zich kandidaat te stellen voor de
invulling van de functie van Algemeen Directeur;
Dat zodoende wordt besloten om het ambt van Algemeen Directeur in te vullen via de oproeping van
de huidige titularissen;
Overwegende dat de functie van Algemeen Directeur een nieuwe functie vormt, zodat hiervoor de
functiebeschrijving in bijlage wordt goedgekeurd;
Overwegende dat artikel 583 DLB voorziet dat indien beide functiehouders zich kandidaat stellen, de
gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van titels en
verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband dient aan te stellen als Algemeen
Directeur;
Overwegende dat de gemeenteraad hiertoe thans reeds de beoordelingscriteria vaststelt, die objectief
en pertinent voor de functie van Algemeen Directeur dienen te zijn; dat zodoende minstens volgende
beoordelingscriteria zullen worden gehanteerd:
- Opleiding, diploma’s en navorming
- Eerdere examenresultaten
- Eerdere beoordelingen
- Bekwaamheid
- Ervaring, zowel in lokale bestuurscontext als in de secretarisfunctie
- Leidinggevende capaciteiten
- Inzet en initiatief
- Samenwerking met het beleidsorgaan (politiek bestuur)
- …
Overwegende dat deze criteria meegedeeld zullen worden aan de op te roepen functiehouders;
Overwegende dat de gemeenteraad een bijkomend assessment m.b.t de managements- en
leiderschapscapaciteiten wenst te voorzien om de titels en verdiensten van de kandidaten beter te
kunnen peilen en de vergelijking en keuze beter te onderbouwen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de schriftelijke
oproeping van de functiehouders, waarbij in de uitnodiging hiertoe bepaald zal worden dat de
kandidaten zich schriftelijk kandidaat dienen te stellen ter attentie van de voorzitter van de
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen; dat de termijn van dertig dagen
overeenkomstig de toelichting bij artikel 583 DLB een aanvang neemt vanaf de dag die volgt op de
dag van de oproeping;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad besluit om de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB
op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het
ambt van Algemeen Directeur.
Artikel 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om de
functiehouder bedoeld in artikel 1 schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en

ontvankelijkheid van de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de
gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient onderhavige beslissing, de hierboven vastgestelde
beoordelingscriteria, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten
worden, meegedeeld te worden.
Er wordt een assessment voorzien m.b.t. de managements- en leiderschapscapaciteiten om de titels en
verdiensten van de kandidaten beter te kunnen peilen en de vergelijking en keuze beter te
onderbouwen.
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Secretaris Leen Ceuppens sluit opnieuw aan bij de vergadering.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 13/1 tot en met 13/3 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 13/4 tot en met 13/6 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie

13/1. Werking van het Repair Café in Kortenberg en het uitbouwen van een samenwerking met
EcoWerf/containerpark
Elke eerste zondag van de maand vindt er in Kortenberg een Repair-Café plaats waar technisch
handige vrijwilligers samen komen om defecte huishoudtoestellen, elektronica en kleding te repareren.
In buurgemeenten is voor gelijkaardige projecten reeds een samenwerking opgezet met
afvalverwerkingsbedrijf Interza. Er wordt daar gebruik gemaakt van de elektrocontainer van Interza
voor het vinden van wisselstukken.
Men vraagt of in Kortenberg een gelijkaardige samenwerking met Ecowerf zou mogelijk zijn.
Bovendien wil men weten of het Repair Café kan vermeld worden op de website van EcoWerf.
De schepen van Milieu antwoordt dat dit inderdaad een zeer mooi initiatief is. In januari werd er reeds
navraag gedaan bij EcoWerf over een mogelijke samenwerking in het kader van wisselstukken voor
elektronica. Op die vraag is niet meteen een ‘neen’ gekomen, maar momenteel is het Recupel die
bevoegd is voor de verwerking van huishoudapparaten. Dankzij de Recupel-taks zorgen zij ervoor dat
materialen afkomstig van dergelijke toestellen opnieuw kunnen gebruikt worden. Recupel zet
eveneens sterk in op sociale economie. EcoWerf heeft beloofd om intern te bekijken wat mogelijk is.
Het adverteren van het Repair Café op hun website is wel een mogelijkheid.

13/2. Herstel van schade (putten en scheuren) in het wegdek
Gezien het aantal putten en scheuren in verschillende straten in de gemeente, bijvoorbeeld in de
Peperstraat en de Nederokkerzeelsesteenweg in Erps-Kwerps, vraagt met hoe vaak er wordt
rondgereden om putten en scheuren te vullen in afwachting van een meer structurele oplossing na de
winter.
Bovendien vraagt men of er meer gecommuniceerd kan worden over een plan van aanpak hieromtrent.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat elke inwoner van Kortenberg gebruik kan maken van
het meldingsformulier om putten en scheuren en daarmee gepaarde gevaarlijke situaties te melden aan
het bestuur. Dit formulier kan ook via de website worden ingevuld. Kleine herstellingen aan het
wegdek gebeuren in Kortenberg zeer frequent, jaarlijks wordt dan ook 50.000 euro besteed aan
materialen hiervoor (klinkers, tegels, koud asfalt,). Voor dit soort herstellingen moeten de

weercondities echter optimaal zijn, het mag niet regenen, ijzelen, vriezen of sneeuwen, of het koud
asfalt is er op 48u tijd opnieuw uitgereden. Deze herstellingen gebeuren in eigen beheer.
Middelgrote herstellingen gebeuren in onderaanneming aan de hand van een prioriteitenlijst, na de
winter. Daarnaast gebeuren nog structurele herstellingen zoals het opnieuw aanleggen van wegdek,
fietspaden en voetwegen. Tot slot vinden er nog rioleringsprojecten plaats, waarbij het wegdek vanuit
een holistische aanpak eveneens wordt vernieuwd. De gemeente Kortenberg investeert dus veel tijd en
middelen in het verbeteren van het wegdek binnen haar grondgebied.

13/3. Plaatsing ANPR-camerahouder in de Zavelstraat
Op de gemeenteraad van 5 februari 2018 gaf de burgemeester aan dat er overwogen werd om een
camera te plaatsen in de Kouterstraat en de Zavelstraat tijdens de duur van de werken aan de
Sterrebeeksesteenweg. Ondertussen staat er reeds een paal in de Zavelstraat. Men vraagt zich af of dit
eerst besproken moest worden op de gemeenteraad. Bovendien wil men weten of er in de Kouterstraat
ook een camera zal komen en wie er nog door deze zone zal mogen rijden.
De burgemeester verwijst naar wat er op de gemeenteraad van 5 februari jl. werd gezegd over de
mogelijke inzet van een ANPR-camera in de Zavelstraat en de Kouterstraat: omdat we kunnen
verwachten dat door de werken aan de Sterrebeeksesteenweg het sluipverkeer dat er normaal doorgaat,
zich zal verplaatsen naar de Zavelstraat en de Kouterstraat, voorzien we de mogelijkheid om
cameratoezicht te houden op deze twee straten.
Sinds 27 februari jl. werd op de website van de gemeente Kortenberg bij de ‘vragen en antwoorden
over het project Sterrebeeksesteenweg’ toelichting gegeven bij wat precies de bedoeling is van de
camera die op de Zavelstraat werd geplaatst. Deze toelichting luidt als volgt:
“Wordt de camera in de Zavelstraat ingezet in functie van de trajectcontrole op de
Sterrebeeksesteenweg? De camera aan de Zavelstraat dient in eerste instantie om het verkeer te
monitoren. Zo kan er nagegaan worden wat het effect is van de verkeersregeling aan de
Sterrebeeksesteenweg in Everberg op de verkeersstroom in de Zavelstraat. In functie daarvan zal
uitgemaakt worden of er bijkomende maatregelen nodig zijn. Al dat zo zou zijn, wordt hierover tijdig
gecommuniceerd.”
Dit maakt duidelijk dat de camera die aan de Zavelstraat werd geplaatst, bedoeld is om de mogelijke
effecten van het afsluiten van de Sterrebeeksesteenweg op de nu al drukbezette Zavelstraat door
middel van metingen objectief in beeld te brengen. In functie van de resultaten van die metingen, zal
worden uitgemaakt of daar een beperking moet worden ingebouwd op de ‘sluipweg’ tussen de
Zavelstraat en de Mechelsesteenweg. Daarover is nu nog niets beslist. Maar we zijn wel voorbereid
op de mogelijke neveneffecten. Men zou ons anders terecht verwijten dat we hiermee geen rekening
hadden gehouden. Er komt, zoals eerder aangekondigd, in de loop van dit jaar ook een permanente
infraroodflitspaal in de Zavelstraat om ervoor te zorgen dat de snelheidsbeperking daar wordt
gerespecteerd.
Het plaatsen van een paal met een gehuurde camera behoort tot de bevoegdheden die de gemeenteraad
aan het college van burgemeester en schepenen heeft gedelegeerd. Alle beheersdaden waarvan de
financiële impact is voorzien op het exploitatiebudget (met een verbintenis tot maximaal vier jaar) en
alle beheersdaden waarvan de financiële impact is voorzien op het investeringsbudget tot een
maximumbedrag van 135.000 euro (excl. BTW), behoren tot het ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente
en dus tot de bevoegdheid van het schepencollege. Het college trof die beslissing op 19 januari 2018.
In de Kouterstraat komt er voorlopig geen camera. Alleen in de hypothese dat een instroombeperking
noodzakelijk zou zijn in de Zavelstraat én dat het doorgaand verkeer zich dan zou verplaatsen naar de
Kouterstraat, kan het ook daar worden overwogen.
Vooraleer iedereen begint te denken dat alle inwoners van de gemeente in dat geval zouden moeten
beschikken over een speciale vergunning: het systeem van trajectcontrole zou er dan voor zorgen dat
alleen inwoners die tijdens de spitsuren zowel de camera in de Zavelstraat of de Kouterstraat én de
camera aan de Mechelsesteenweg zouden passeren, een vergunning zouden moeten krijgen. Voor alle
inwoners van Erps-Kwerps ten noorden van de N2 zou dat dus al niet het geval zijn. Ook voor

iedereen die slechts één camera voorbijrijdt zou een vergunning niet nodig zijn. Maar zo ver zijn we
op dit ogenblik dus nog lang niet.
Wat betreft de specifieke functie van de Zavelstraat en van de Kouterstraat: daarvoor verwijs ik graag
naar het mobiliteitsplan waarin de categorisering van de wegen werd vastgelegd. De Zavelstraat is een
‘lokale 3’, een weg die in de regel bedoeld is voor bestemmingsverkeer. De Kouterstraat is een ‘lokale
2’, wat inhoudt dat deze baan bedoeld is als verbindingsweg tussen deelgemeenten en kernen. De
verkeersassen voor ander doorgaand verkeer zijn de N2 en de E40 op de oost-westas en de
Hulstbergstraat/Wijnegemhofstraat en de Stationsstraat op de noord-zuid as.

Raadslid Ilse De Kée verlaat de vergadering.

13/4. Gebruik ANPR-camera als hulpmiddel bij het helpen oplossen van criminele feiten
Men vraagt door wie en waar de beelden van de ANPR-camera’s, die kunnen gebruikt worden als
hulpmiddel voor het oplossen van criminele feiten, worden opgeslagen. Bovendien wil men weten
door wie en waar deze worden bestudeerd.
De burgemeester antwoordt dat het klopt dat de ANPR-camera’s, die recent werden geplaatst, ook
kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor het helpen oplossen van criminele feiten. Dat is zeker
een belangrijk positief neveneffect van het gehanteerde systeem.
De gegevens die door de ANPR-camera worden geregistreerd - nummerplaat, tijdstip, locatie en foto’s
- worden 30 dagen bijgehouden. Dat is de maximale termijn die wettelijk is vastgelegd. Behalve
tijdens de testfase van 15 maart tot begin april, kan alleen de gemeentelijke dienst Mobiliteit binnen
het ANPR-systeem de vergunningen en ontheffingen valideren en kan alleen de politie binnen dat
ANPR-systeem de geregistreerde gegevens raadplegen, zowel wat de trajectcontrole betreft, als wat
andere vormen van raadpleging betreft. De politie kan dus niet zelf vergunningen toekennen en de
mobiliteitsdienst kan niet optreden binnen de handhavingsmodule.
Binnen de geregistreerde gegevens kan de politie – en alléén de politie – zowel opzoekingen doen op
basis van de nummerplaat, van een tijdstip of van een locatie. Anderzijds kan de politie ook de foto's
één voor één bekijken om specifieke voertuigen op te zoeken (vb. een bepaald type bestelwagen dat in
de wijk gezien is). De politie kan in dergelijke gevallen alle foto’s binnen een bepaalde tijdsperiode
bekijken om de nummerplaat te achterhalen.

13/5. Plaatsing ANPR-camera op hoek Sterrebeeksesteenweg/Hoogveldstraat
Op de hoek van de Sterrebeeksesteenweg met de Hoogveldstraat is een ANPR-camera geplaatst op
een, voor het verkeer, gevaarlijke locatie. Bovendien is de paal in het donker slecht zichtbaar. Men
vraagt of de paal bijkomende markering zal krijgen om ongelukken te vermijden.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat omwille van het beperkt openbaar domein op deze
locatie de paal moeilijk ergens anders kon geplaatst worden. De schepen zal de diensten vragen om
extra signalisatie te plaatsen zodat de paal zichtbaarder wordt. Van zodra de werken op de steenweg
het kruispunt met de Hoogveldstraat bereikt hebben, verliest deze paal zijn nut, aangezien er op dat
moment niet meer doorgereden zal kunnen worden.

13/6. Ontbreken afvalbak op voetweg tussen Sterrebeeksesteenweg en Vierhuizenstraat
Verschillende inwoners hebben gemeld dat er in de buurt van de voetweg tussen de
Sterrebeeksesteenweg en de Vierhuizenstraat nergens een afvalbak te vinden is. Deze weg wordt veel

gebruikt door hondenbezitters. De afwezigheid van een afvalbak zorgt ervoor dat zij vaak lang met een
zakje moeten blijven rondlopen.
Men vraagt of het bestuur kan overwegen om hier een afvalbak te plaatsen.
De schepen van Milieu antwoordt dat het de verantwoordelijkheid is van de hondeneigenaar om steeds
een hondenpoepzakje bij te hebben en te gebruiken indien nodig. Deze zakjes zijn bovendien gratis af
te halen in het gemeentehuis. Dat het niet aangenaam is om met zo een zakje lang rond te lopen, mag
geen excuus zijn om de hondenpoep, die beschouwd wordt als zwerfvuil, te laten liggen.
In de buurt van deze weg staan een aantal afvalbakjes, namelijk in de Achterenbergstraat, ter hoogte
van bushalte Vaan, aan de bushalte Sterrebeeksesteenweg, in de Vogelenzangstraat, in Broekhoven en
in de Bosstraat. Voordien was er ook een afvalbak op het kruispunt van de Oorbeekstraat met de
Vierhuizenstraat, maar deze werd weggenomen wegens overlast.
Zoals in het Zoeklicht van februari te lezen stond, is de gemeente Kortenberg - met de steun van
OVAM - reeds een jaar bezig met de opvolging en evaluatie van de straatvuilnisbakken,
probleemsituaties op gebied van sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep.
Bij een nieuw project – bijvoorbeeld het plaatsen van een bijkomende straatvuilnisbak- wordt het
plaatsingsadvies van OVAM gevolgd waarbij de af te raden plaatsen voor straatvuilnisbakken de
volgende zijn: woonwijken, landelijke wegen, afvalinzamelpunten (bv. glasbollen), industriegebieden,
bedrijventerreinen, grote afgelegen parkings en doorgangswegen.

14.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 05.02.2018, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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