ZITTING VAN 4 JUNI 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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels, raadsleden; Leen
Ceuppens, algemeen directeur.

Raadsleden Myriam Van Tricht en Roger Broos laten zich verontschuldigen.

AGENDA:
OPENBARE ZITTING
1.
2.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2017
Aanvraag Europese subsidie voor Wifi op openbare plaatsen (WiFi4EU): bekrachtiging
goedkeuring
3.
Goedkeuring subsidiedossier betreffende de voortzetting van het intergemeentelijk woonproject
‘Woonwijzer Midden-Brabant’ (1 april 2019 – 31 december 2019)
4.
I.W.V.B. in vereffening: goedkeuring agenda Algemene Jaarvergadering van 14 juni 2018
5.
EcoWerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 20 juni 2018
6.
IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 22 juni 2018
7.
IGO: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 22 juni 2018
8.
Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
27 juni 2018
9.
Cvba Zefier: goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 en
aanstelling volmachtdragers
10. Voorlopige aanvaarding rooilijnplan C. Schuermanslaan (deel)
11. Varia: kennisname briefwisseling
11/1. Wateroverlast in Kortenberg
11/2. Fietsgelegenheid
11/3. Waterbuffering
11/4. Opvolging kiesregistratie buitenlandse Kortenbergenaren
11/5. Internationale dag tegen homo/transfobie: gemiste kans
11/6. Sociaal verantwoorde werkkledij
11/7. Communicatie tijdens het onweer en de wateroverlast in onze gemeente
11/8. Verkiezingsasfalt Hazen- en Konijnenstraat
11/9. Situatie Dorpelstraat
11/10. Situatie Everslaan en Vogelenzangstraat
12. Verslag
GEHEIME ZITTING
13.

Plaatsvervanger(s) gemeentesecretaris: goedkeuring aanstelling

OPENBARE ZITTING

1.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2017

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van
14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 van St.-Amandus Erps werd ingediend op 06.03.2018;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken St.-Antonius Meerbeek, St.-Pieter
Kwerps en O.L.V.-Kortenberg, gecoördineerd ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur bij het
gemeentebestuur op 23.04.2018;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Martinus Everberg werd ingediend, op
25.04.2018;
Overwegende dat de jaarrekeningen gecoördineerd moeten worden ingediend door het Centraal
Kerkbestuur vóór 1 mei;
Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de jaarrekeningen 50 dagen de
tijd heeft om advies uit te brengen;
Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen vanaf 25.04.2018 (datum van ontvangst van
jaarrekening kerkfabriek Everberg);
Gelet op de individuele jaarrekening 2017 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps-Kwerps en Meerbeek;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit:
a) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2017 van kerkfabriek Sint-Amandus Erps een
gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 44714,03 euro
- bij de investeringen een tekort van 3989 euro.
b) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Martinus en SintLodewijk Everberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 6643,02 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
c) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Kortenberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 101896,62 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps een
gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 13155,64 euro
- bij de investeringen een overschot van 250 euro
e) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek
een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 16991 euro
- bij de investeringen een overschot van 85.191,26 euro

185.3

2.

Aanvraag Europese subsidie voor Wifi op openbare plaatsen (WiFi4EU): bekrachtiging en
goedkeuring

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het beleidsplan Wifi voorziet in de gebouwen van de gemeente en dat de openbare
plaatsen kunnen beschouwd worden als een extensie hiervan;
Gelet op de subsidiemogelijkheid die Europa biedt voor de installatie van Wifi op openbare plaatsen;
Gelet op het feit dat Wifi op de dorpspleinen een meerwaarde kan betekenen voor de burgers van de
gemeente Kortenberg;
Gelet op het feit dat de kost van de installatie deels met de subsidie kan worden gedekt, doch dat de
exploitatiekost door de gemeente dient te worden gedragen (De WiFi4EU-voucher dekt de apparatuuren installatiekosten van wifi-hotspots. De gemeenten moeten zelf minstens drie jaar lang het
internetabonnement en het onderhoud betalen van de apparatuur die nodig is om gratis en snelle Wifihotspots te kunnen bieden.);
Overwegende dat deze kost die de gemeente zal moeten dragen geraamd wordt op jaarlijks
7.000,00 euro, excl. btw per jaar (8.470 euro, incl. btw per jaar);
Gelet op het feit dat de WiFi4EU-voucher goed is voor een eenmalige subsidie van 15.000 euro per
gemeente en dat de gemeenten die een voucher krijgen zelf bepalen waar zij de openbare WiFi4EUhotspots (draadloze toegangspunten) installeren;
Gelet op het feit dat de eerste toekenningsronde voor het indienen van projectvoorstellen begon op
15 mei 2018 om 13:00 en dat er derhalve vóór die datum een beslissing diende genomen te worden;
Overwegende dat agendering van de goedkeuring niet meer haalbaar was voor de gemeenteraad van
7 mei 2018, dat daarom het college van burgemeester en schepenen in zijn vergadering van
4 mei 2018 de aanvraag heeft goedgekeurd en dat deze beslissing dient bekrachtigd te worden door de
gemeenteraad;
Overwegende dat er mogelijk (een) extra toekenningsronde(n) zal georganiseerd worden indien de
eerste ontoereikend blijkt en dat er derhalve wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen om ook aan
deze ronde(n) deel te nemen wanneer de gemeente bij een eerdere poging niet geselecteerd werd;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De beslissing nr.10 van het schepencollege van 4 mei 2018 houdende “Goedkeuring
aanvraag Europese subsidie Wifi op openbare plaatsen (WiFi4EU)” wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Indien (een) extra toekenningsronde(n) zal georganiseerd worden, wordt door de
gemeenteraad goedkeuring verleend om ook aan deze extra ronde(n) deel te nemen wanneer een
eerdere poging vruchteloos bleek.
281.73

3.

Goedkeuring subsidiedossier betreffende de voortzetting van het intergemeentelijk woonproject
‘Woonwijzer Midden-Brabant’ (1 april 2019 – 31 december 2019)

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42, 43 en
57, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen,
en de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 september 2007 houdende de subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil
aanzetten werk te maken van een volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007 waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil
aanzetten werk te maken van een volwaardig lokaal woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 september 2015 houdende goedkeuring van de
toetreding van de gemeente en het OCMW tot de interlokale vereniging Woonwijzer Midden-Brabant
en de bijbehorende wijziging van de statuten van desbetreffende interlokale vereniging;
Gelet op het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan het project
‘Woonwijzer Midden-Brabant’ d.d. 18 februari 2016;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 september 2015 houdende goedkeuring van de
subsidieaanvraag en bijhorend subsidiedossier betreffende de verlenging van het intergemeentelijk
woonproject ‘Woonwijzer Midden-Brabant’ (2016-2019);
Overwegende dat de subsidie van het huidige project op haar einde loopt op 31 maart 2019 en dat er
volgens het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid een nieuwe
subsidieaanvraag ingediend moet worden ten laatste op 31 september 2018;
Overwegende dat een ontwerpsubsidiedossier voorgelegd en besproken werd met het Agentschap
Wonen-Vlaanderen op 28 februari 2018 in aanwezigheid van schepen Kristien Goeminne (en dat er
een stuurgroep volgde op 12 maart 2018 om de bijsturingen te bespreken);
Overwegende dat een personeelsinzet van 6,5 VTE wordt voorzien;
Overwegende dat het subsidiebesluit van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van intergemeentelijke
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid de stuurgroep aanduidt als begeleider en
ondersteuner van het project. De stuurgroep dient twee keer per werkingsjaar samen te komen, waarbij
elke gemeente vertegenwoordigd moet worden door minstens één lid van het college van
burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad;
Gelet op het concrete subsidiedossier en onderstaande begroting:
- Personeelsinzet voor de gemeente Kortenberg, met het oog op de realisatie van de vooropgestelde
doelstellingen en activiteiten:

Globale coördinatie
Lokale coördinator
Woonconsulent
Technisch adviseur

Maart-december
0,033 VTE
0,166 VTE
0,33 VTE
0,33 VTE

Projectmedewerker

0,21 VTE

TOTAAL

1,07 VTE

Geraamde kosten en subsidies voor de beoogde subsidieperiode van 9 maanden (1 april 2019 tot 31
december 2019) voor Woonwijzer Midden-Brabant volgens de huidige samenstelling met 6
gemeenten Herent, Huldenberg, Kortenberg, Overijse, Tervuren en Zaventem:
Subsidies ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid:
Vlaanderen:
Basissubsidie verplichte activiteiten (90.000 euro/12 maanden) voor 9 maanden: 67.500 euro.

Subsidie voor aanvullende activiteiten (variabel): op basis van de gemaakte keuzes in voorliggende
subsidiedossier een bedrag tussen 60 en 80% van de basissubsidie.
Indien 60% aanvullende subsidie (scenario 1): 40.500 euro voor 9 maanden (9/12 van 54.000 euro).
Indien 80% aanvullende subsidie (scenario 2): 54.000 euro voor 9 maanden (9/12 van 72.000 euro).
Provincie Vlaams-Brabant (65% van de door Vlaanderen toegekende basissubsidie): 43.875 euro voor
9 maanden (9/12 van 67.500 euro).
Bijdrage(n) gemeente(n):
Geschatte kost voor de uitvoering van de in het subsidiedossier vooropgestelde doelstellingen en
activiteiten voor de periode van 1 april 2019 tot 31 december 2019 (9 maanden) op basis van een
personeelsinzet van 6,5 VTE voor het totale project: 308.445 euro (zijnde 9/12 van 411.260 euro).
Raming voor scenario 1:
Kosten project: 308.445 euro.
Totaal subsidies Vlaanderen en Provincie: 108.000 euro.
Bijdrage 6 gemeenten: 308.445 – 108.000 = 200.445 euro.
Bijdrage per gemeente: 200.445 euro/6 = 33.407,5 euro.
Raming voor scenario 2:
Kosten project: 308.445 euro.
Totaal subsidies Vlaanderen en Provincie: 121.500 euro.
Bijdrage 6 gemeenten: 308.445 – 121.500 = 186.945 euro.
Bijdrage per gemeente: 186.945 euro/6 = 31.157,5 euro.
Opmerking: Alle vernoemde bedragen komen voort uit een kosten en subsidieraming (simulatie) op
basis van gegevens die op dit moment gekend zijn.
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de subsidieaanvraag voor 9 maanden waarin
de gemeente de verwezenlijking van de subsidiabele activiteiten nastreeft en wenst te concretiseren
zoals bepaald in de aanvraag.
Artikel 2: Het nodige krediet zal maximaal 33.407,5 euro bedragen. Voor begrotingsjaar 2019 is op
actie 1419/001/007/004/002, registratiesleutel 61410060-0629 een bedrag van 30.239,0 euro voorzien
voor het verderzetten van het initiatief Woonwijzer. De gemeenteraad verbindt er zich toe om de
overige 3.168,5 euro te voorzien tijdens de tweede begrotingswijziging van 2018.
Artikel 3: Gezien er momenteel onvoldoende krediet beschikbaar is, kan de financieel directeur geen
visum afleveren. Na de tweede begrotingswijziging zullen de nodige kredieten beschikbaar zijn en zal
onverwijld een visum aangevraagd worden aan de financieel directeur.
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4.

I.W.V.B. in vereffening: goedkeuring agenda Algemene Jaarvergadering van 14 juni 2018

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. in vereffening;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 april 2018 wordt opgeroepen deel
te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van I.W.V.B. in vereffening op 14 juni 2018;
Gelet deze Algemene Jaarvergadering bijeenkomt met als agenda:

1.
2.
3.

Verslag van het college van vereffenaars
Verslag van de commissaris (lid IBR)
a. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017
b. Kennisname van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2017
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
Varia en mededelingen;
Gelet op het artikel 44, 1e alinea van het decreet van 06 juli 2001 houdende de 'Intergemeentelijke
Samenwerking', waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 06 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld worden
door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient
herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
Algemene Jaarvergadering I.W.V.B. in vereffening van 14 juni 2018 en de daarbij horende
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Verslag van het college van vereffenaars
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2017
b. Kennisname van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2017
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
Varia en mededelingen.
Artikel 2: De afgevaardigde van de gemeente, Kristien Goeminne, (en plaatsvervangende
afgevaardigde, Myriam Van Tricht), die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd te bevestigen
en deze op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan
I.W.V.B. p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of per elektronische post op
intercommunaalbeheer@farys.be.
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5.

EcoWerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 20 juni 2018

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 20 april 2018 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van
20 juni 2018, 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 van de vorige vergadering d.d. 22/11/2017
3. Jaarverslag 2017
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31/12/2017 – verslag van de commissaris
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Vervanging bestuurders
6. 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;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
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. 20 juni 2018:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 22/11/2017
3. Jaarverslag 2017
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31/12/2017 – verslag van de commissaris
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Vervanging bestuurders
6. Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 20 juni 2018, 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.
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6.

IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 22 juni 2018

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 19 maart 2018 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 22 juni 2018;
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering:
1. Goedkeuring verslag vergadering 21.12.2017
2. Goedkeuring jaarverslag 2017
3. Goedkeuring jaarrekening 2017 + voorstel om positief saldo over te dragen naar een voorziening
voor de verhuis naar De Vunt 12
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde
provincie Vlaams-Brabant)
5. Varia: prijs aandeel categorie “andere leden”;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGO van 22 juni 2018 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering 21.12.2017
2. Goedkeuring jaarverslag 2017
3. Goedkeuring jaarrekening 2017
4. Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin (afgevaardigde
provincie Vlaams-Brabant)
5. Varia.
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 22 juni 2018, 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.
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7.

IGO: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 22 juni 2018

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 19 maart 2018 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 22 juni 2018;
Gelet op de agenda van deze Statutaire Algemene Vergadering:
1. Goedkeuring statutenwijziging;
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Statutaire Algemene Vergadering van IGO van 22 juni 2018 wordt als
volgt goedgekeurd:
1. Goedkeuring statutenwijziging
met uitzondering van artikel 16 en meer bepaald over de selectie van de afgevaardigden. De
afgevaardigde van de gemeente Kortenberg krijgt de opdracht tegen dit artikel te stemmen.
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Statutaire Algemene Vergadering van IGO van 22 juni 2018, 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.
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8.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
27 juni 2018

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 27 maart 2018 met bijlagen waarbij een Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 27 juni 2018 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
5. Werking van het crematorium
6. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
- Tom Jespers
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 23
- ja-stemmen: 19
- neen-stemmen: 4
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 27 juni 2018, namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 19 december 2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, met
uitzondering van artikel 15 en meer bepaald over de selectie van de afgevaardigden. De afgevaardigde
van de gemeente Kortenberg krijgt de opdracht tegen dit artikel te stemmen.
5. Werking van het crematorium
6. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 19 stemmen wordt Tom Jespers, wonende te Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
27 juni 2018 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen
volgens de beslissingen genomen in artikel 1, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de
besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen,
Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
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9.

Cvba Zefier: goedkeuring agenda bijzondere algemene vergadering van 28 juni 2018 en
aanstelling volmachtdragers

Gelet op het gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 27 en 28;
Gelet op de uitnodiging bij brief van 3 mei 2018 tot de bijzondere algemene vergadering van de
cvba Zefier op 28 juni 2018;
Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;
Overwegende dat geen bezwaren voorhanden zijn om de goedkeuring van de voorgelegde
agendapunten te weigeren;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als volmachtdrager:
- Harold Vanheel
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 23
- ja-stemmen: 19
- neen-stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend volmachtdrager:
- Myriam Van Tricht
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 23

- ja-stemmen: 20
- neen-stemmen: 3
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, Willy Trappeniers, 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, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn
gevoegd, zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van
de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018, zijnde
1

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op
31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest
DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten
van Gaselwest DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het
Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de
Energievoorziening in het Antwerpse DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV;
Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de
Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en
Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017;
Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor
Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV;
Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen.

Artikel 2: Aan de volmachtdrager van de gemeente die zal deelnemen aan de bijzondere algemene
vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018, 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: Met 19 stemmen wordt Harold Vanheel, Everslaan 28, 3078 Everberg, aangeduid als
volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de
cvba Zefier op 28 juni 2018 en aan alle toekomstige algemene vergaderingen tot het einde van de
legislatuur of tot op datum zoals bepaald in de statuten van de instelling.

Artikel 4: Met 20 stemmen wordt Myriam Van Tricht, Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de bijzondere
algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 juni 2018 en aan alle toekomstige algemene
vergaderingen tot het einde van de legislatuur of tot op datum zoals bepaald in de statuten van de
instelling.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan cvba Zefier,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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Raadslid Stef Ryckmans verlaat de vergadering.

10.

Voorlopige aanvaarding rooilijnplan C. Schuermanslaan (deel)

Gelet op het decreet van 08 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 21.10.2016 waarbij Interleuven, in het kader van exclusieve
dienstverlening, werd aangesteld voor het opstellen van een rooilijnplan C. Schuermanslaan (deel) ter
hoogte van huisnummers 114 en 116;
Gelet op het voorgelegd rooilijnplan en de lijst der grondinnemingen, opgesteld door Interleuven;
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, René De Becker, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke
Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen
Het rooilijnplan en de lijst der grondinnemingen in de C. Schuermanslaan (deel) ter hoogte van
huisnummers 114 en 116 worden voorlopig aanvaard.
Het plan alsmede de lijst der grondinnemingen zullen aan een openbaar onderzoek onderworpen
worden.
575.04

Raadslid Stef Ryckmans sluit opnieuw aan bij de vergadering.

11.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraad neemt kennis van de brieven van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen
a) d.d. 15 maart 2018, toegekomen op het administratief centrum op 24 april 2018, gericht aan
volgende schepenen en gemeenteraadsleden: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine
Ledens, Ann Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Marleen Poels, Myriam Van Tricht,
Francis Peeters, René De Becker, Maria Adriaensen, Ilse De Kée, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Jana Nevens, Mia Vandervelde, Roger Broos en Marinus Van Greuningen, met referentie carmen26
betreffende ‘behandeling klacht d.d. 8 aug 2017’

b) d.d. 24 april 2018, toegekomen op het administratief centrum op 27 april 2018, gericht aan
volgende schepenen en gemeenteraadsleden: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine
Ledens, Ann Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Marleen Poels, Myriam Van Tricht,
Francis Peeters, René De Becker, Maria Adriaensen, Ilse De Kée, Melody Debaetselier, Jana Nevens,
Mia Vandervelde, Roger Broos, Marinus Van Greuningen en Stef Ryckmans, met referentie <30>
betreffende Bouwproject op site Cst Huygens, corruptie CD&V burgemeester Christian Taes
c) d.d. 25.04.2018 met referentie <20> gemeenteraad – gecoro hangaar boer Salens <20>6 gericht aan
volgende schepenen en gemeenteraadsleden: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine
Ledens, Ann Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Francis Peeters, Maria Adriaensen,
Marleen Poels, René De Becker, Myriam Van Tricht, Roger Broos en diensten ROHM, betreffende
‘onwettige hangaars boer Salens’
d) d;d. 06.05.2018 met referentie taes1/275 gericht aan gemeenteraadslid CD&V burgemeester Chris
Taes, René De Becker, Maria Adriaensen, Marleen Poels, Francis Peeters en Myriam Van Tricht,
betreffende ‘Drie Sparren’
e) d.d. 06.05.2018 met referentie VO108, gericht aan volgende schepenen en gemeenteraadsleden:
Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Ann Vannerem, Harold Vanheel,
Alexandra Thienpont, Maria Adriaensen, Francis Peeters, Myriam Van Tricht, Marleen Poels, René
De Becker, Tom Jespers, Melody Debaetselier, Ilse De Kée, Jana Nevens, Mia Vandervelde, Marinus
Van Greuningen, Roger Broos, Stef Ryckmans, betreffende ‘pov pol insp Van Opstal’
505.5

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
het punt 11/1 op vraag van Stef Ryckmans van de VLD-fractie
de punten 11/2 tot en met 11/6 op vraag van Mia Vandervelde van de Groen-fractie
de punten 11/7 tot en met 11/10 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie

Met algemene stemmen wordt beslist de punten 11/1, 11/3 en 11/7 samen te behandelen.

11/1. Wateroverlast in Kortenberg
Het onweer van 24 mei 2018 en de daarmee gekoppelde regenval was extreem, men wil graag weten
welke acties het college voorziet om de risico’s op wateroverlast tot een minimum te beperken, zowel
op korte als middellange termijn. Er wordt daarbij vooral gedacht aan de huidige werken aan de
Sterrebeeksesteenweg. Men vraagt wanner het uitgebreide waterbekken operationeel zal zijn. Men wil
ook weten wat de stand van zaken is van het extra spaarbekken en of er andere maatregelen zullen
getroffen worden, onder andere ter hoogte van de Vogelenzangstraat.
11/3. Waterbuffering
Verschillende deskundigen geven te kennen dat onweren zoals dat van 24 mei 2018 steeds vaker
zullen voorvallen. Voor Kortenberg is het een hele uitdaging dat de bijkomende sociale
woongelegenheid net zal ontwikkeld worden in het gebied waar de wateroverlast op dit moment zo
groot is.
Men wil weten of het bestuur effectief zal wachten met het geven van de bouwtoelatingen binnen het
huidige probleemgebied van Kortenberg, tot er een meer sluitende oplossing mogelijk is. Verder
vraagt meten of het bestuur technische garantie kan geven dat de structurele oplossingen voor
wateropvang die momenteel in de maak zijn voldoende zullen zijn om de huidige en toekomstige
problemen op te vangen. Verder vraagt men of er nood is aan een technische commissie RO ad hoc
waarvan de bewoners van de getroffen buurten alsook iemand van de dienst RO deel uitmaken en
waarin een onafhankelijk waterdeskundige ondersteuning biedt. Tot slot wenst men te weten hoe de

selectie gebeurde van de straten waar, naar aanleiding van de regenval van 24 mei, een extra
huisvuilophaling werd georganiseerd.
11/7. Communicatie tijdens het onweer en de wateroverlast in onze gemeente
Tijdens het onweer en de daaropvolgende overstromingen is het opgevallen dat gemeente
Steenokkerzeel reeds eerder communiceerde via sociale media. O.a. was er verkeersinformatie te
vinden en informeerde de gemeente haar inwoners over de plaatsen waar zandzakjes te vinden waren.
Kortenberg kwam pas met de eerste informatie de volgende ochtend om 10u20. Men wil weten of er
voor dit soort situaties een draaiboek bestaat en indien niet, of dit overwogen wordt en of de gemeente
van plan is real time updates en verkeersinformatie te verlenen via deze media.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat de watersnood van 24 mei jongstleden zeer extreem
was, tussen 17u15 en 18u gingen letterlijk de hemelsluizen open. Deze zondvloed was dermate
extreem dat het zelfs buiten de statistische grenzen van de berekeningsmodellen van Aquafin vielen.
We kunnen hieruit besluiten dat dit warmteonweder uiterst extreem was in intensiteit en dit op een
zeer korte periode. Er viel volgens het weerstation in Nossegem 39mm/m2 op een half uur tijd waar er
normaal op maandniveau gemiddeld 80mm/m2 valt, er viel dus op een half uur tijd de helft van het
water dat normaal op een maand valt. Om wateroverlast te bestrijden en tegen te gaan heeft dit
gemeentebestuur samen met de rioolbeheerder Aquafin een concessie- overeenkomst dat inzet op
onderhoud, investeringen, studies en adviezen.
Verder zet de gemeente in op de samenwerking van de erosiebestrijdingscoördinator van de provincie
Vlaams-Brabant die samen met de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) beheersovereenkomsten tracht
af te sluiten met landbouwers om graskanten aan te leggen.
De principes die hierbij gehanteerd worden zijn minder verharden, ter plaatse infiltreren en meer
regenwater afkoppelen, woningen en straten afkoppelen van de riolering door het aanleggen van
gescheiden stelsels voor regenwater en afvalwater en meer bufferen door de aanleg van nieuwe
bufferbekkens of bestaande bufferbekkens uit te breiden. Ook het maaien van beken en grachten of het
herprofileren hiervan behoort tot de maatregelen. Echter is het maaien hiervan voor 15 juni verboden
in het kader van de VLAREM-wetgeving.
Inwoners kunnen eveneens maatregelen nemen om de opvang van regenwater te bevorderen door bij
renovatie of nieuwe verhardingen regenwater opvangen om te hergebruiken (hemelwaterputten) of
door het aanleggen van groendaken, door te kiezen voor waterdoorlatende materialen voor
verhardingen en infiltratiesystemen of het aanleggen van Wadi’s om de afvoer zoveel mogelijk te
beperken. Grachten en beken niet dempen, verontreinigen of constructies plaatsen die het onderhoud
of de werking van grachten en beken bemoeilijken.
De ruimingsstrook van 5m vrijhouden van constructies en aanplantingen zodat onderhoudswerken
vlotter kunnen verlopen.
Vervolgens kunnen ook landbouwers een steentje bijdragen.
Om afstroming van landbouwgronden te vermijden kunnen erosie bestrijdende maatregelen worden
genomen. Men kan anders gaan ploegen, graskanten aanleggen, poelen aanleggen, aanleggen van
houtkanten, openen van grachten, enz...
Het in stand houden van de waterhuishouding en het bestrijden van wateroverlast is een gedeelde
verantwoordelijkheid waar iedereen een rol te vervullen heeft. Dit zal de enige manier zijn om een
antwoord te bieden aan de klimaatverandering en zijn gevolgen.
Tot slot wil de schepen de hulpdiensten, het personeel van de gemeente en de inwoners, die zich
tijdens deze ramp hebben ingezet, uitdrukkelijk bedanken.
De burgemeester gaat verder in op de vraag betreffende de communicatie over het onweer. Hij
antwoordt dat de communicatiedienst, naar de mening van het college, op alle vitale punten van de
communicatie rond het noodweer goed werk heeft geleverd. Om dit aan te tonen wil de burgemeester
twee aspecten van de vraag verder uitdiepen. Enerzijds de vergelijking met de informatie die door de
gemeente Steenokkerzeel werd verstrekt en anderzijds de opbouw van onze eigen communicatie.
In Steenokkerzeel werden de volgende communicatie-initiatieven genomen:
Berichten op Facebook:








23/05 14.34 u.: Info over 1722
24/05 18.25 u.: Info: verschillende straten ondergelopen / alle werkmannen zijn opgeroepen en
leveren zandzakjes / “Humelgem vermijden” / Info over 1722
24/05 18.59 u.: Gemeenteraad start uur later omwille van wateroverlast
24/05 19.21 u.: Info over beschikbaar materiaal
24/05 23.01 u.: Link naar tips over waterschade: risico-info.be
29/05 18.49 u.: Bericht om te melden dat BE-Alert werd ingezet op 24/05

Steenokkerzeel op Twitter:
 23/05: Info over 1722
 24/05: Info: verschillende straten ondergelopen / alle werkmannen zijn opgeroepen en leveren
zandzakjes / “Humelgem vermijden” / Info over 1722 (in 2 tweets)
 24/05: Gemeenteraad start uur later omwille van wateroverlast
 24/05: Info over beschikbaar materiaal
 24/05: Link naar tips over waterschade: risico-info.be
Concrete informatie over waar straten versperd waren, waar wegomleidingen voorzien waren en welke
alternatieve route(s) chauffeurs konden nemen, werd hierbij niet meegedeeld.
In Kortenberg werden de volgende communicatie-initiatieven genomen:
 22/05 om 13.25 u.: Info 1722 (gezien door 564 mensen – 11 clicks op bericht en 1 like)
 25/05 om 9.52 u.: Info over het opnemen van contact met de verzekering + vraag om
schaderaming te bezorgen aan gemeente (4.880 weergaven, 25 deelacties, 70 reacties en
opmerkingen, 1.692 clicks op bericht)
 25/05 om 18.27 u.: Bedanking van hulpdiensten, personeel en inwoners, aankondiging van een
extra afvalinzameling en aankondiging van de bekendmaking van de stratenlijst op 28/05
(3.201 weergaven, 14 deelacties, 77 reacties en opmerkingen, 940 clicks op bericht)
 28/05 om 14.33 u. met update om 16.12 u.: Info over de extra afvalinzameling op 29/05 met
de stratenlijst (2.231 weergaven, 12 deelacties, 30 reacties en opmerkingen, 412 clicks op
bericht)
Kortenberg Twitter
 22/05 om 13.32 u.: Info 1722 (569 weergaven en 8 interacties waarvan 2 clicks en 2 retweets)
 23/05 om 16.02 u.: Info 1722 – verlenging tot donderdag 24/05 (400 weergaven en 8
interacties waarvan 6 clicks en 1 retweet)
 25/05 om 10.20 u.: Info contact opnemen met verzekering + schaderaming bezorgen aan
gemeente (380 weergaven, 39 interacties waarvan 6 clicks en 6 keer details uitgeklapt en 2
retweets)
 25/05 om 18.24 u.: bedanking hulpdiensten, personeel en inwoners + aankondiging extra
afvalinzameling (246 weergaven, 22 interacties waarvan 6 clicks en 1 retweet)
 28/05 om 14.35 u.: update afvalinzameling (237 weergaven, 11 interacties waarvan 5 clicks
en 2 retweets)
Kortenberg website
 25/05 om 9.22 u.: Info contact opnemen met verzekering + schaderaming bezorgen aan
gemeente
 25/05 om 17.50 u.: Bedanking hulpdiensten, personeel en inwoners, aankondiging extra
afvalinzameling en bekendmaking stratenlijst op 28/05
 28/05 om 14.16 u.: Info extra afvalinzameling op 29/05 met stratenlijst

Kortenberg nieuwsbrief
 25/05 namiddag (meerdere uren): Info contact opnemen met verzekering + schaderaming
bezorgen aan gemeente
 28/05 namiddag (meerdere uren): Info extra afvalinzameling op 29/05 met stratenlijst
Kortenberg Persberichten
 25/05 om 13.58 u.: Info contact opnemen met verzekering + schaderaming bezorgen aan
gemeente
 25/05 om 17.39 u.: Bedanking hulpdiensten, personeel en inwoners, aankondiging extra
afvalinzameling en bekendmaking stratenlijst op 28/05
 28/05 om 15.31 u.: Info extra afvalinzameling op 29/05 met stratenlijst
Aangezien de wateroverlast zeer algemeen was en de uitvoeringsdiensten zeer veel oproepen kregen in
verschillende deelgemeenten en straten, was het op dat ogenblik onmogelijk hiervan een lijst te
maken. De overlast was ook voor iedereen zichtbaar, en alle berichtgeving zou sowieso ‘na de feiten’
geweest zijn. Het kwaad was immers geschied, en het was voordien onmogelijk te voorspellen dat het
noodweer precies boven Kortenberg en zo hevig zou losbarsten.
Het noodweer was ook al in alle media aangekondigd, waardoor in principe de meeste mensen wel op
de hoogte waren dat er een kans was dat dit boven de gemeente zou losbreken. Eén van onze twee
communicatieambtenaren was ‘stand-by’. Omdat er wel veel overlast, maar geen acuut gevaar bleek te
zijn, werd beslist om op dat ogenblik niet op de sociale media te gaan. De communicatieambtenaar
heeft wel gedurende de hele avond zelf de sociale media gemonitord. De noodplanambtenaar en de
communicatiedienst zijn die avond nog tot 23.30 u. met mekaar in contact geweest om afspraken te
maken voor de dag nadien.
De dienst communicatie is op 25/05 om 8.30 u. in overleg gegaan met de noodplanambtenaar. Het
aangifteformulier werd licht aangepast en er werd afgesproken wat en hoe er gecommuniceerd zou
worden. Eerste informatie stond op 25/5 al om 9.22 u. op website, op FB om 9.52 u., op Twitter
inderdaad om 10.20 u.
Alle communicatie die een effectieve meerwaarde kon betekenen voor de inwoners is naar onze
mening correct en tijdig gebeurd:
 Aankondiging 1722-nummer voorafgaand aan de situatie
 Info over indienen aangifte schade bij verzekeraar + gemeente de ochtend na het noodweer
 Aankondiging van de extra afvalinzameling, plus de aankondiging wanneer en hoe hierover in
detail gecommuniceerd zou worden (de namiddag nadien)
 Aankondiging van de extra afvalinzameling met stratenlijst (de dag voordien)
De communicatie met een herinnering van het belang van de aangifte van de schadedossiers is reeds
ingepland.
Voor dit soort situaties zijn inderdaad draaiboeken beschikbaar, bij de afkondiging van een
gemeentelijke fase van het rampenplan is ‘communicatie’ een aparte, volwaardige discipline. De
medewerkers die instaan voor de communicatie nemen dan deel aan het overleg en beschikken over
alle informatie om de diensten en het publiek te informeren. In dit geval werd op advies van de
brandweer geen gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd, wat niet belet dat de
gemeentelijke dienst communicatie en de noodplanambtenaar in de loop van de avond en nacht
intensief contact hebben onderhouden en stand-by bleven om, indien nodig, tot bredere communicatie
over te gaan. Onze conclusie is dat, gelet op de omstandigheden, de communicatie zo goed mogelijk is
verlopen
Tot slot wil de burgemeester eveneens iedereen, hulpdiensten, personeel en inwoners, die zich hebben
ingezet in het kader van dit onweer, uitdrukkelijk bedanken.
Wat betreft de extra afvalophaling, deze gebeurde op basis van de lijsten met straten die zowel door de
brandweer werd doorgegeven, als door onze eigen Uitvoeringsdiensten werden aangevuld.
Bijkomende meldingen werden aan Ecowerf doorgegeven zodat deze straten ook in de route konden

worden opgenomen. Daarenboven zijn de Uitvoeringsdiensten zelf nog een bijkomende ophaling gaan
doen in straten waarvan achteraf nog meldingen binnen kwamen.

11/2. Fietsgelegenheid
Men wil weten of het mogelijk is om bijkomende fietsparkeergelegenheid te voorzien langsheen de
Leuvensesteenweg, ongeveer ter hoogte van de Carrefour en dit aan beide kanten van de rijweg. Op
die manier kunnen er 12 bijkomende fietsen gestald worden langsheen de steenweg.
De burgemeester antwoordt dat het college akkoord gaat dat er evenveel aandacht moet zijn voor
fietsparkeerplaatsen als voor autoparkeerplaatsen. Echter, de reële situatie op de Leuvensesteenweg
moet in acht genomen worden. De Leuvensesteenweg telt 81 fietsparkeerplaatsen ter hoogte van de
schuilhuisjes. Vrij recent werden waar mogelijk aan de fietsenrekken aanbindbeugels voorzien voor
een veiligere stalling.
Periodiek worden door de Gemeenschapswachten fietsparkeertellingen uitgevoerd waardoor het
gebruik van de fietsenstallingen in kaart kan gebracht worden. De laatste tellingen dateren van oktober
2017. Op slechts één locatie, namelijk ter hoogte van de lichten aan het kruispunt met de Kapellestraat,
was het aanbod fietsen groter dan de vraag.
Mocht er nood zijn aan bijkomende fietsenstallingen, dan moet eerst onderzocht worden op welke
locatie dit het meest aangewezen is. Waar moeten fietsers kunnen parkeren? Waar staan vaak fietsen
gestald tegen de gevels?
Er zijn ons geen aanvragen bekend voor bijkomende fietsenstalling op de N2.
We zullen de Gemeenschapswachten opnieuw de opdracht geven om tijdens de zomermaanden,
wanneer mensen wellicht meer de fiets gebruiken, tellingen uit te voeren, zodat we kunnen inspelen op
reële fietsparkeer-noden.

11/4. Opvolging kiesregistratie buitenlandse Kortenbergenaren.
Groen Kortenberg vindt het belangrijk dat alle inwoners van Kortenberg gebruik maken van hun
stemrecht, niet enkel inwoners geboren en getogen in Kortenberg. Graag wil men weten wat de stand
van zaken is op dit moment m.b.t. de kiesregistratie van buitenlandse Kortenbergenaren. Hoeveel nietBelgen zijn momenteel geregistreerd om te stemmen in Kortenberg? Verwekt de administratie de
aanvragen onmiddellijk. Bijkomend wil men weten of het mogelijk is om de inwoners die hiervoor in
aanmerking komen nogmaals aan te schrijven of om informatie te verschaffen op plaatsen waar deze
doelgroep frequent komt, zoals bijvoorbeeld de lessen Nederlands.
De burgemeester antwoordt dat er 78 niet-Belgen geregistreerd zijn voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar zijn er twee nieuwe aanvragen binnengekomen, maar die moeten
nog behandeld worden. In 2012 werden alle buitenlandse Kortenbergenaren die in aanmerking
kwamen aangeschreven en kwamen er 18 inschrijvingen binnen.
Er zijn 1.717 kandidaat-kiezers die niet-Belg zijn. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, met
ongeveer hetzelfde aantal buitenlandse kiezers, was er, zoals vermeld, een respons van 18 inwoners
die zich hebben laten registreren. Dat is nauwelijks 1 procent.
Aan de balie voor vreemdelingen ligt een document met de nodige info over de procedure om zich
voor de gemeenteraadsverkiezingen te laten registreren. De dienst burgerzaken adviseert het college
zelf om de buitenlandse kiezers niet apart aan te schrijven, gelet op het geringe resultaat dat tegenover
een vrij grote administratieve inspanning staat.
Bovendien haken nogal wat kandidaten af wanneer ze vernemen dat er ook kiesplicht is eens ze
ingeschreven zijn op de kiezerslijst.
Opnieuw aanschrijven van de doelgroep is minder nuttig, het college zal zeker de mogelijkheid
onderzoeken om de nodige informatie te verspreiden via lessen Nederlands en andere activiteiten die
deze doelgroep aanbelangen.

11/5. Internationale dag tegen homo/transfobie: gemiste kans
Op donderdag 17 mei werd in gans Vlaanderen aandacht gegeven aan de Internationale Dag tegen
Holebifobie en Transfobie. Gemeentebesturen hangen daarbij de welbekende regenboogvlag uit.
Vreemd genoeg koos Kortenberg ervoor om dit symbool niet aan een openbare vlaggenmast te laten
wapperen maar hing de vlag binnen aan een gevel in de sporthal. Dit vindt men een jammerlijk signaal
en een gemiste kans.
"De vlaggenactie is immers bedoeld om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi's
en transgenders. De vlag is een belangrijk symbool voor deze beweging. Door deze binnen te hangen,
bereik je niet alleen minder volk maar wek je bovendien de indruk dat je je steun aan de holebi- en
transgendergemeenschap discreet wil houden."
Deze kwestie werd reeds in 2015 en 2016 aangekaart. Sindsdien heeft de gemeente geleidelijk
positieve stappen gezet om de holebi’s een hart onder de riem te steken en dit wordt toegejuicht.
Echter, vindt met de keuze om de vlag binnenskamers te hangen betreurenswaardig en een gemiste
kans. Holebi's hebben het nu vaak moeilijk om zich te outen, daarom rekenen wij erop dat een
gemeente die achter dit internationaal initiatief staat dat zeker wél doet om zo een duidelijk signaal te
geven aan de buitenwereld.
Het argument van het bestuur was in het verleden steeds: “We vrezen dat als we voor één actie vlaggen
hangen aan het gemeentehuis, we verantwoording moeten afleggen aan elk goed doel waarvoor we dat
niet doen”. Daarom wil men weten hoeveel soortgelijke aanvragen om een vlag op te hangen aan het
gemeentehuis het bestuur de laatste 2 jaar ontving.
De schepen van Gelijke kansenbeleid antwoordt dat het niet is omdat de vlag niet aan een officiële
mast hing, dat het bestuur de problematiek binnenskamers wil houden. De vlag uithangen is een mooi
symbool, maar overigens niet genoeg om stappen te zetten in de goede richting. De gemeente zet
daarom in op andere initiatieven, de deelname aan het holebi filmfestival - dat wordt georganiseerd in
samenwerking met 12 andere gemeenten en waarbij in onze Bibliotheek filmvertoningen plaats vinden
die de Holebi-problematiek aankaarten – is daar een voorbeeld van. Tot nu toe is de aanvraag voor het
uithangen van de holebi vlag de enige dergelijke aanvraag die we jaarlijks krijgen. Niettegenstaande
verandert dit niet aan het standpunt dat de gemeente hierin liever geen precedent schept.

Het punt 11/6. wordt op vraag van de Groen-fractie niet behandeld.

11/8. Verkiezingsasfalt Hazen- en Konijnenstraat
Afgelopen week heeft men eindelijk de diepe putten in de Hazen- en Konijnenstraat aangepakt. Helaas
is er slechts een strook verkiezingsasfalt gelegd. Men wil weten of het niet beter is de problemen op
een structurele manier aan te pakken.
De schepen van Openbare werken verwijst naar zijn antwoord op deze vraag tijdens de gemeenteraad
van 8 januari 2018 waarin hij vermeldt dat het wegdek in de Hazenstraat op de planning stond. Echter
is de planning geen garantie voor onmiddellijke uitvoering. Het bestuur heeft meer straten te
vernieuwen dan dat het budget kan toelaten. Het bestuur maakt daarom een prioriteitenlijst op, op
basis van meldingen en klachten van inwoners en de gemeentelijke diensten. Bepaalde problemen
kunnen kortstondig verholpen worden met koud asfalt. Dit is echter een pleister op een houten been.
Wegens de klachten i.v.m. deze straten heeft de gemeente beslist om prioriteit te geven aan o.a. de
Hazenstraat. Er werd een firma aangesteld die in de ganse gemeente, op verschillende plaatsen het
wegdek met een tussentijdse oplossing heeft hersteld, namelijk met warm asfalt. Gezien de
hoeveelheid straten die integraal moeten heraangepakt moeten worden, zullen de straten die met warm
asfalt hersteld werden de eerstkomende jaren niet meer integraal worden aangepakt.

11/9. Situatie Dorpelstraat
Tijdens de werken is de Dorpelstraat nu in twee richtingen opengesteld. Gezien het beperkte zicht naar
links vragen de inwoners of het mogelijk is op het kruispunt een spiegel te plaatsen.
De burgemeester antwoordt dat er ook op het gemeentehuis klachten zijn binnengekomen over de
Dorpelstraat, maar dan vooral wat betreft overdreven snelheid. Het bestuur heeft aan de politie advies
gevraagd in verband met de mogelijke plaatsing van een spiegel aan het kruispunt
Dorpelstraat/Kruisstraat. Een dergelijke spiegel is volgens de politie niet noodzakelijk, omdat
bestuurders op dat punt verplicht zijn rechts af te slaan. Voor die draaibeweging is er genoeg zicht op
het aankomende verkeer. Men moet voorrang verlenen wanneer men uit de Dorpelstraat komt, dus
moet men ook de snelheid verlagen. Er staan ook haaientanden die de voorrang van de hoofdstraat
afdwingen. De spiegel zou de snelheid van afslaan kunnen verhogen. De politie meldt ook dat er –
gelukkig – nog geen problemen/ongevallen zijn geweest aan het kruispunt.
Wat het probleem van de overdreven snelheid op de Dorpelstraat betreft: het college van burgemeester
en schepenen heeft, na een bespreking op het mobiliteitsoverleg van vorige maandag, beslist om op de
Dorpelstraat een tijdelijke as-verschuiving met New Jerseys aan te brengen, zodat het verkeer wel
moét vertragen. Deze oplossing zal de overdreven snelheid op de Dorpelstraat oplossen.

11/10. Situatie Everslaan en Vogelenzangstraat
Tijdens de werken is er een omleiding via de Dorpelstraat, Vinkenlaan, Fazantenlaan en Everslaan.
Het is de bewoners van de Everslaan een doorn in het oog dat deze laan nu gebruikt wordt door veel te
snelle voertuigen en men vraagt dan ook of het mogelijk is ook hier een 30km zone in te voeren zoals
in de andere straten van deze omleiding. Verder vraagt men of het mogelijk is deze 30km af te
dwingen met gerichte controles.
In de Vogelenzangstraat is het van hetzelfde laken en pak. Sinds de omleiding komen de bestuurders
door hun straat gevlamd en ook deze bewoners vragen maatregelen tegen deze snelheidsduivels.
Men vraagt of het bestuur bereid is om tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van deze
straat.
De burgemeester antwoordt dat heel wat inwoners aan het bestuur vragen sturen in verband met de
overdreven snelheid in hun straat. Soms is dat aanvoelen juist. Soms ook niet.
De procedure die het bestuur toepast, is dat we dan eerst objectieve snelheidsmetingen uitvoeren,
hetzij met een ‘smiley’ die dan bovendien een ontradend effect heeft, hetzij met een anoniem
meettoestel dat in beide richtingen de snelheid registreert en dat de situatie weergeeft zoals ze reëel is.
Wat de Everslaan betreft, stellen we vast dat dit een straat is waarop andere straten aansluiten met een
voorrang van rechts, wat een vertragend effect heeft. Er zijn ook enkele verkeersplateaus en er is ook
een as-verschuiving. Dat zijn behoorlijk wat infrastructurele maatregelen om de snelheid te doen
vertragen.
En wat blijkt? Objectieve metingen geven aan dat toegelaten snelheid (50 km/u) wordt gerespecteerd
door bijna alle voertuigen. De V85 bedraagt slechts 41 km/u.
Bij een recente flitsactie deze maand, bleek dat de Everslaan een recordscore haalt: op de 947
geregistreerde voertuigen is er slecht 0.1% dat een snelheidsovertreding begaat. Dat lage cijfer is zeer
uitzonderlijk. Er is dus, objectief gezien, niet in de minste mate een structureel snelheidsprobleem in
de Everslaan.
Wat mogelijke overdreven snelheid in de Vogelenzangstraat betreft: hierover hebben we vorige week
woensdag de eerste melding ontvangen. Volgens de voorgeschreven procedure zullen we hier eerst
metingen uitvoeren om een objectief beeld te krijgen over de reële verkeerssituatie.

Deze metingen zijn reeds aangevraagd bij de verkeersconsulent van HerKo.

12.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 07.05.2018, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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