EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT
BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 30 JUNI 2016
OPENBARE VERGADERING
001
Notulen openbare vergadering gemeenteraad 26 mei 2016. Goedkeuring.
De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage
op het gemeentesecretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
002

OCMW - verzaking aan mandaat als opvolgend OCMW-raadslid van rechtswege.
Kennisneming.
Mevrouw Jacqueline Bormans verzaakt aan het mandaat als opvolgend lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn vanaf 1 juli 2016.
 Met algemene stemmen – kennisgenomen
003
OCMW - aktename voordrachtsakte.
De gemeenteraad neemt akte van de voordrachtsakte ingediend op 2 mei 2016 waarbij de
heer David Van Vooren wordt voorgedragen als kandidaat werkend lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
 Met algemene stemmen – aktename
004
OCMW - onderzoek geloofsbrieven opvolgend ocmw-raadslid.
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het schrijven van mevrouw Jacqueline Bormans
waarin zij meedeelt te verzaken aan het mandaat als opvolgend lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn vanaf 1 juli 2016.
De gemeenteraad heeft akte genomen van de voordrachtsakte van de heer David Van
Vooren als kandidaat werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn vanaf 1 juli 2016.
Uit onderzoek van de geloofsbrieven is gebleken dat de heer David Van Vooren voldoet aan
de verkiesbaarheidsvoorwaarden.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
005

Eandis Assets - park Coloma - uitbreiding openbare verlichting-goedkeuring offerte.
Goedkeuring.
Langsheen de hoofddreef in het park Coloma ontbreekt nog een deel openbare verlichting
vanaf de ingang van het kasteel tot de Edw. Rooselaersstraat waar eveneens een toegang
tot het park aanwezig is.
Het is wenselijk om dit, bij avond, donker tracé mede te voorzien van een openbare
verlichting.
Volgens een offerte van Iverlek dd. 18.05.2016, ref. 266379, bedragen de kosten € 8.259,42 incl
btw ten laste van de gemeente.

Voor de financiering zijn kredieten beschikbaar in het investeringsbudget van 2016 onder
code nr 2016/2289007/4/0670 ( actie 449 – raming 562) ten bedrage van € 308.461,53 waarvan
heden nog € 244.208,94 beschikbaar.
De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
006
Aanleg collector Zuunbeek fase 3 - ontwerpdossier goedkeuring.
Het project van Aquafin (98.252A) beoogt het transport van het afvalwater van gedeelten
van Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen en het aansluiten van de vuilvracht van een deel van
Sint-Pieters-Leeuw vanaf de Brabantsebaan verder tot de Pelikaanberg en loopt zo verder tot
op het grondgebied van Pepingen.
Opmerking: de collectorwerken op de Pelikaanberg zijn reeds uitgevoerd in het kader van de
verbeteringswerken aan de Pelikaanberg.
Het studiebureau Arcadis heeft een ontwerp opgemaakt waarbij Aquafin optreedt als
leidend bestuur. Het dossier voorziet in hoofdzaak volgend werk:
- de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.522.565,00 excl. btw. of € 2.537.837,46 incl. btw
met volgende verdeling:
- Aquafin € 2.449.839,00 btw nvt;
- aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw € 27.410,00 excl. btw of € 33.166,10 incl.
btw;
- aandeel gemeentebestuur Pepingen € 45.316,00 excl. btw of € 54.832,36 incl. btw.
Kredieten worden voorzien in begrotingswijziging 1, dienstjaar 2016 voor een totaalbedrag
van € 465.101,18 onder budgetcode 2016/2289007/4/0310 (actie 0449, raming 586). Deze
budgetcode wordt zowel gebruikt voor fase 2 als voor fase 3.
Het ontwerpdossier en financieringswijze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
007

Gedeeltelijk verleggen voetweg nr. 11 (Ruisbroek), tweede beraadslaging goedkeuring.
Fluxys Belgium nv heeft op 13 november 2015 een verzoek ingediend voor het gedeeltelijk
verleggen van voetweg nr. 11, gelegen op het bedrijventerrein Catala te Ruisbroek.
De gemeenteraad bevestigde in zitting van 28 april 2016 in eerste lezing het ontwerp
rooilijnplan, opgemaakt door studiebureau D+A Consult nv uit 1500 Halle. Tevens besliste zij om
het dossier tot gedeeltelijke verlegging op te starten. Ter uitvoering van laatste vernoemde
raadsbeslissing besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 mei 2016
om het openbaar onderzoek te houden vanaf maandag 9 mei 2016 tot en met maandag 13
juni 2016.
Uit het proces-verbaal van sluiting van onderzoek, opgemaakt op 14 juni 2016, blijkt dat er
geen bezwaren werden ingediend. Op 19 februari 2016 heeft de heer André Culus, beëdigd
landmeter-expert, het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het bedrag van de
meerwaarde, zijnde € 22.295,00. Dit rekening houdend met het feit dat de aanvrager zelf
instaat voor de realisatie van de verharding en de eventuele afsluiting van de verlegde
voetweg en alle andere factoren die onze schatting zouden kunnen beïnvloeden.

Derhalve wordt aan de deputatie van de provincieraad voorgesteld om voetweg nr. 11 van
de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Ruisbroek gedeeltelijk te verleggen zoals
aangeduid op het bijgevoegd plan behorende bij de aanvraag.
De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 22.295,00 in de
gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom.
Het dossier tot hoger omschreven wijziging van voetweg nr. 11 wordt in tweede lezing aan de
gemeenteraad voorgelegd om er definitief over te beslissen.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
008

Aanvullend verkeersreglement: invoeren beperkte parkeertijd te Ruisbroek goedkeuring
Een belangrijk deel van de klachten en meldingen van de inwoners van Ruisbroek handelen
over parkeerproblemen en het nijpende parkeertekort.
Het gemeentebestuur liet door een gespecialiseerd bureau een parkeerstudie uitvoeren met
als doel de parkeerproblemen – en tekorten te objectiveren en aanbevelingen te formuleren
om deze problemen met kennis van zaken aan te pakken.
Op basis van de resultaten van de parkeerstudie en de aanbevelingen van het studiebureau,
is voor het studiegebied centrum Ruisbroek een parkeerplan opgesteld.
Het parkeerplan omvat naast de implementatie van een parkeerregulering “invoering
beperkte parkeertijd”, ook het uitvoeren van verkeersmaatregelen en infrastructuurwerken
die aan parkeerplan gerelateerd zijn.
Op 16 juni 2016 werd het parkeerplan Ruisbroek door de commissie mobiliteit en openbare
werken besproken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in Ruisbroek de invoering van beperkte
parkeertijd via een aanvullend verkeersreglement goed te keuren.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
009

Implementatie beheersysteem parkeren in de blauwe zone en het vaststellen van
gasboetes. Vaststellen wijze en voorwaarden van gunnen. Goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de implementatie van een beheersysteem voor
parkeren in de blauwe zone en het vaststellen van GAS-boetes ter goedkeuring voorgelegd.
De raming voor 4 jaar bedraagt 60.000 EUR inclusief BTW. De overeenkomst wordt afgesloten
voor 1 jaar met de mogelijkheid te verlengen voor de volgende 3 jaar.
De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De kredieten zullen voorzien worden via begrotingswijziging 1 in het exploitatiebudget van
2016 op budgetcode 6130800/1/0119 en in het budget van de volgende jaren.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
010
RUP Vlezenbeek - Definitieve aanvaarding, behandeling bezwaren en adviezen
Het RUP Vlezenbeek, aangepast conform het advies van de Gecoro dd. 23/03/2016 inzake de
behandeling van de adviezen en bezwaren ingediend bij het openbaar onderzoek, wordt
aan de gemeenteraad voorgelegd voor definitieve vaststelling.
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.
 Goedgekeurd met 24 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios
Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 4
stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville) en 0
onthoudingen
011
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - goedkeuring
De gemeente heeft een stedenbouwkundige verordening laten goedkeuren met aandacht
voor voldoende parkeerplaatsen bij het bouwen van één- en meergezinswoningen, handels en kantoorgebouwen, enz.
Het schepencollege kan een afwijking op de bepalingen van de verordening toestaan op
basis van een gemotiveerde en onderbouwde aanvraag. Van de afwijkingsmogelijkheid kan
slechts gebruik gemaakt worden als er duidelijk gemotiveerd kan worden dat de afwijking
leidt tot een verhoogde ruimtelijke kwaliteit. Indien een afwijking wordt toegestaan, worden
de verplichtingen voortkomend uit deze verordening vervangen door de compensatoire
vergoeding voorzien in dit belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen.
 Stemming over het amendement:
Met 1 stem voor (Guy Jonville), 27 stemmen tegen (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan
Desmeth, Luc Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart
Keymolen, Marleen Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury,
Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain
Carremans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis,
Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen) en 0
onthoudingen
 Stemming over het ontwerpbesluit:
Met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt,
Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen Bosmans, Wim
Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim
Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 11 onthoudingen (Kathleen D’Herde,
Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo)

012
OCMW - Vaststelling van de jaarrekening 2015 - kennisgeving
De jaarrekening 2015 werd vastgesteld op de zitting van de OCMW-raad dd. 19/05/2016
De jaarrekening 2015 van het OCMW wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.
De bijlage ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.
 Met algemene stemmen – kennisgenomen
013
Rekening 2015 - AGB - goedkeuring.
De documenten van de rekening 2015 van het AGB Sint-Pieters-Leeuw werden aan de
raadsleden bezorgd met de agenda voor de financiële commissie van 23 juni 2016 en de
toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven tijdens de financiële commissie van 23
juni ll.
De rekening 2015 werd ook reeds voorgelegd aan de Raad van Bestuur van 15 juni 2016.
 Goedgekeurd met 21 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy
Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
014
Rekening Cultuurcentrum Coloma vzw 2015. Goedkeuring.
De rekening 2015 van het cultuurcentrum Coloma werd afgesloten. De revisor heeft zijn
controle uitgevoerd en zijn verslag opgesteld. De rekening 2015 zal voorgelegd worden aan
de Raad van Bestuur dd. 27/06/2016.
De volledige rekening 2015 + revisoraal verslag als bijlage.
De rekening 2015 sluit af met een gecumuleerd batig saldo van € 40.421,59
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
015
Rekening 2015 - gemeente - goedkeuring.
De rekening 2015 werd aan de raadsleden bezorgd met de agenda van de financiële
commissie van 23 juni 2016 en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd gegeven op de
financiële commissie van 23 juni jl.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
016
Jaarverslag 2015 - gemeentebestuur - goedkeuring.
Het jaarverslag 2015 met het overzicht van de toestand van het bestuur en van de
gemeentezaken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Alle gemeenteraadsleden kunnen het jaarverslag 2015 reeds op voorhand consulteren via het
extranet (inloggen op http://extranet.sint-pieters-leeuw.be → Gemeenteraad → jaarverslag
2015).
Wie een papieren versie wenst, kan dit vragen hetzij via de communicatiedienst, hetzij via het
secretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd

017
Budgetwijziging 2016/1 - AGB - goedkeuring
De budgetwijziging 1 - 2016 AGB werd aan de raadsleden bezorgd met de agenda van de
financiële commissie van 23 juni 2016 en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd
gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl.
 Goedgekeurd met 21 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy
Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
018
Budgetwijziging 2016/ 1 gemeente - goedkeuring
De budgetwijziging 1 - 2016 werd aan de raadsleden bezorgd met de agenda van de
financiële commissie van 23 juni 2016 en de toelichting bij de beleidsdocumenten werd
gegeven op de financiële commissie van 23 juni jl.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
019
Organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel. Goedkeuring
De personeelsformatie en het organogram werden vastgesteld door de gemeenteraad van
22 mei 2014.
In het voorstel van aanpassing van het organogram en de personeelsformatie dat ter
goedkeuring voorligt, wordt rekening gehouden met de herpositionering van functies in het
organogram, het wegvallen van taken, de samenwerking van ondersteunende diensten in
het kader van de integratie gemeente/OCMW en de oprichting van het nieuw
kinderdagverblijf ‘De Speelboot’. Daarenboven wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt
om diensten te optimaliseren.
De interne preventieadviseur preventie en bescherming op het werk moet overeenkomstig de
geldende regelgeving aan de gemeentesecretaris rapporteren. De opdrachten in het kader
van preventie en bescherming op het werk worden waargenomen door de deskundige
patrimonium/preventie die onder de afdeling technische zaken, dienst patrimonium &
openbare ruimte ressorteert. Met het oog op rapportering in het kader van preventie en
bescherming op het werk wordt in het organogram de deskundige met de
gemeentesecretaris verbonden.
De jurist wordt in plaats van beleidsondersteuning en kwaliteit gepositioneerd onder de
juridische dienst. Op deze manier is de jurist niet langer diensthoofd van de medewerkers van
het secretariaat en de bodes. Zij oefenen onder de rechtstreekse leiding van de
gemeentesecretaris hun taken uit.
De evaluatie van de directies van de gemeentelijke scholen werd door de
gemeentesecretaris gedelegeerd aan het diensthoofd personeelsdienst/dienst onderwijs. Met
het oog op hun evaluatie worden de directies onder de dienst onderwijs en derhalve het
diensthoofd personeelsdienst/dienst onderwijs gepositioneerd.

In de dienst onderwijs wordt de functie van busbegeleider geschrapt aangezien het
netoverschrijdend leerlingenvervoer per 1 september 2015 niet meer wordt ingericht.
In het kader van het parkeerbeleid worden parkeerplannen uitgewerkt. De
gemeenschapswachters worden ingezet om de inbreuken op parkeren en stilstaan op te
sporen en vast te stellen. Daarenboven moeten de aanvragen voor bewonerskaarten en de
opvolging ervan administratief worden verwerkt. Voor de dienst maatschappelijke veiligheid
wordt bijkomend 1 voltijdse equivalent gemeenschapswachter voorzien. Voor het ontwerpen
en het beheren van de parkeerplannen alsook de administratieve verwerking van de
aanvragen en opvolging bewonerskaarten wordt een deskundige mobiliteit in voltijds
verband voorzien. Deze deskundige wordt toegevoegd aan de dienst mobiliteit, lokale
economie, landbouw & markten.
De cel jeugdinfrastructuur wordt als aparte cel van de jeugddienst afgeschaft en
geïncorporeerd in de jeugddienst. Daarenboven heeft het bestuur beslist om per 1 januari
2016 de operationele werking van de buitenschoolse kinderopvang uit te besteden. Als
gevolg hiervan wordt de cel buitenschoolse kinderopvang en derhalve ook de functies
coördinator en begeleiders buitenschoolse kinderopvang geschrapt. Aangezien de
jeugddienst verantwoordelijk blijft voor de organisatie van de speelpleinwerking tijdens de
maanden juli en augustus, wordt de halftijdse functie van administratief medewerker
buitenschoolse kinderopvang omgezet in administratief medewerker jeugddienst en dus bij
de jeugddienst behouden.
Om de taken n.a.v. de samenwerking van een aantal ondersteunende diensten behorend tot
de afdeling interne zaken in het kader van de integratie gemeente/OCMW te kunnen
uitvoeren, worden een aantal nieuwe functies gecreëerd.
Voor de financiële dienst betekent dit de uitbreiding met een deskundige financiën.
De dienst IT wordt versterkt met een deskundige IT.
Ter voorbereiding en uitvoering van de samenwerking en integratie gemeente/OCMW, de
externe audit, de opvolging meerjarig beleidsplan en het opzetten en begeleiden van
projecten wordt een nieuwe dienst Organisatieontwikkeling & -beheersing opgericht en de
functie beleidsmedewerker organisatieontwikkeling & -beheersing voorzien.
Per 1 september 2016 start een nieuw kinderdagverblijf op de site van de basisschool De
Groene Parel van het gemeenschapsonderwijs. Een halftijdse functie beleidsmedewerker
kinderopvang wordt afgeschaft en voor het nieuwe kinderdagverblijf wordt een nieuwe
functie verantwoordelijke kinderdagverblijf en kindbegeleider voorzien.
Om de werking van bepaalde diensten te optimaliseren worden de volgende wijzigingen
voorgesteld.
In de personeelsformatie en het organogram goedgekeurd door de gemeenteraad van 22
mei 2014 werd per vergissing een voltijdse functie administratief medewerker dienst
burgerzaken, cel bevolking niet opgenomen. Daarenboven is het opportuun om de
bestaande scheefgegroeide situatie van halftijds statutair en halftijds contractuele
tewerkstelling te verhelpen. Dit wordt met deze aanpassing rechtgezet.
Bij de sportdienst wordt de deeltijdse functie van administratief medewerker (0,4VE) tot een
halftijdse (0,5VE) functie uitgebreid.
In de afdeling technische zaken wordt in staf een projectbeheerder voorzien. De
projectbeheerder zal verantwoordelijk zijn voor de opstart, de uitwerking, de opvolging en het
beheer van projecten technische zaken.

In de huidige formatie zijn voor de dienst patrimonium en openbare ruimte 2 functies
technisch medewerker voorzien, 1 voor patrimonium en 1 voor openbare ruimte. Ter
compensatie van de nieuwe functie projectbeheerder, wordt een functie technisch
medewerker afgeschaft en smelten de technisch medewerker patrimonium en ruimtelijke
ordening samen tot 1 functie.
Voor de vaststelling en beteugeling van overtredingen van o.a. ruimtelijke ordening en
leefmilieu, wordt een nieuwe functie van handhavingsambtenaar in de formatie opgenomen.
In zijn totaliteit zijn voor de 3 arbeidersploegen (patrimonium, openbaar domein en groen) 51
voltijdse equivalenten arbeiders voorzien. Deze equivalenten worden gelijk verdeeld over de
arbeidersploegen. Elke ploeg zal voortaan 17 voltijdse equivalenten tellen.
Het voltallige schoonmaakpersoneel werd bij goedkeuring van het organogram en de
personeelsformatie door de gemeenteraad van 22 mei 2014 overgeheveld naar de cel
schoonmaak. Op deze manier kan de schoonmaak van de gebouwen ook tijdens de
verlofperiodes worden gegarandeerd en dit door het flexibel inzetten van het
schoonmaakpersoneel in de verschillende gemeentelijke gebouwen. In het voorstel dat thans
voorligt wordt eveneens de koffiedame gemeentehuis en de toezichtster gemeentelijke
basisschool Wegwijzer opgenomen in de cel schoonmaak. 1,02 voltijdse equivalenten
schoonmakers worden extra voorzien voor de schoonmaak van het gemeentelijk zwembad
en het nieuwe kinderdagverblijf.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het organogram en de personeelsformatie vast
te stellen en derhalve goed te keuren.
 Goedgekeurd met 24 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios
Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 0
stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain
Carremans, Guy Jonville)
020
Schoolreglement van de Leeuwse Kunstacademie. Goedkeuring.
Voor elke academie deeltijds kunstonderwijs moet een schoolreglement worden opgesteld
dat de betrekkingen regelt tussen het schoolbestuur en de leerlingen/ouders. Het huidig
schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 april 2000 voldoet niet langer
aan de wetgeving.
De leerlingen/ouders kunnen het schoolreglement raadplegen op de website van de school.
Indien zij dit wensen, kunnen ze een papieren versie aanvragen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande schoolreglement goedgekeurd
door de gemeenteraad van 27 april 2000 op te heffen, het voorstel van het nieuwe
schoolreglement goed te keuren en de wijze van terbeschikkingstelling aan de ouders te
bepalen.
Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd

021

Schoolreglement en afsprakennota’s voor de gemeentelijke basisscholen.
Goedkeuring.
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving en de opmerkingen van de doorlichting werden
het schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 en de daarbij
horende afsprakennota’s aangepast.
Wijzigingen in het schoolreglement:
- Onderwijs aan huis: synchroon internetonderwijs;
- Het recht op inzage door de ouders en hun recht op toelichting bij de gegevens die
op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens die worden
verzameld door de school;
- Overdragen van leerlingengegevens naar de nieuwe school;
- Algemeen rookverbod tijdens extra-murosactiviteiten.
Wijzigingen in de afsprakennota’s:
- Vertegenwoordiging van de ouders van ’t Populiertje in de schoolraad;
- Vertegenwoordiging van de lokale geleding in de schoolraad;
- De pedagogisch adviseur;
- De dagindeling van de scholen;
- Minder scherpe maximumfactuur €420 en bijdrageregeling;
- Data centraal aanmeldingsregister;
- Website centraal aanmeldingsregister;
- De vakanties en vrije dagen;
- De instapdata voor de kleuters;
- Melding dat ouders met vragen i.v.m. allergenen Hanssens catering kunnen
contacteren.
De afsprakennota’s die integraal deel uitmaken van het schoolreglement werden
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 juni 2016.
Zoals de vorige schooljaren kunnen de ouders de afsprakennota’s en het schoolreglement
met inbegrip van het pedagogisch project raadplegen op de website van de scholen. Indien
zij dit wensen, kunnen ze een papieren versie aanvragen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het bestaande schoolreglement goedgekeurd
door de gemeenteraad van 25 juni 2015 op te heffen, het voorstel van het nieuwe
schoolreglement goed te keuren en kennis te nemen van de door het college van 20 juni 2016
goedgekeurde afsprakennota’s.
Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
022
Toekomstformum Halle-Vilvoorde - ESF Oproep Versterkt Streekbeleid. Kennisgeving.
Aan de gemeenteraad wordt kennis gegeven van het ingediende projectvoorstel door het
Toekomstforum Halle-Vilvoorde in het kader van de ESF-oproep Versterkt Streekbeleid. 33
gemeenten uit Halle-Vilvoorde hebben hun intentie bevestigd om als partner deel te nemen
aan het project.
Een kopie van het ingediende projectvoorstel met concrete actiepunten ligt ter inzage op het
gemeentesecretariaat.
 Met algemene stemmen – kennisgenomen

023
Wijziging huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Goedkeuring.
Recent diende een commissievoorzitter tweemaal te worden vervangen. Voor het bijwonen
van commissievergaderingen hebben raadsleden recht op de helft van een presentiegeld.
De voorzitter heeft recht op een volledig presentiegeld. Momenteel is er geen basis om de
plaatsvervangend voorzitter een volledig presentiegeld uit te betalen.
Om dit mogelijk te maken, wordt voorgesteld artikel 42, 3 e gedachtenstreepje van het
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te vullen met volgende bepaling:”of voor
het lid van de raadscommissie dat bij afwezigheid van de voorzitter optreedt als
plaatsvervangend voorzitter.”
 Met algemene stemmen werd dit punt uitgesteld
024

Aankoop meubilair verschillende diensten. Vaststellen wijze en voorwaarden van
gunnen. Goedkeuring.
Aan de raad wordt het bestek voor aankoop meubilair van verschillende diensten ter
goedkeuring voorgelegd.
De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De raming bedraagt € 55.000, opgedeeld in 6 percelen.
De kredieten zullen voorzien worden in begrotingswijziging 1.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
025

Deelname aan raamcontract RFID zelfuitleen voor bibliotheken - goedkeuring
principe
Aan de raad wordt de principiële beslissing tot deelname aan het raamcontract via VERA
autonoom provinciebedrijf voor de opdracht “RFID zelfuitleen voor bibliotheken” ter
goedkeuring voorgelegd. VERA neemt de rol op zich van opdrachtencentrale.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
026

Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek - vaststellen voorwaarden.
Goedkeuring.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 mei 2016 principieel beslist om het perceel grond met
gebouw (voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek), gelegen te Gemeenteplein 1, 1602
Vlezenbeek, in erfpacht te geven als horecazaak voor een periode van minstens 30 jaar en
maximum 49 jaar.
De gemeenteraad dient de voorwaarden voor de erfpacht vast te stellen.
 Goedgekeurd met 21 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy
Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen

027
Erfpacht school project Kanaaltuinen. Goedkeuring.
Teneinde een oplossing te vinden voor het capaciteitsprobleem in de basisscholen van
Sint-Pieters-Leeuw en gelet op het akkoord in de lokale taskforce onderwijscapaciteit om de
door de Vlaamse overheid toegekende capaciteitsmiddelen toe te kennen aan
Sint-Lutgardis, wordt er voorgesteld om het perceel dat werd voorzien voor scholenbouw in
het project Kanaaltuinen, in erfpacht te geven aan Sint-Lutgardis via een onderhandse
procedure.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
028

Doorlichting verzekeringen: goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen
voorwaarden
Om een goed zicht te krijgen op de bestaande verzekeringsportefeuille van de gemeente,
het OCMW, het AGB en de PEVA en in het kader van de bekommernis van de gemeente om
de financiën optimaal te beheren, wordt er voorgesteld om er een externe doorlichting van te
laten doorvoeren. Hierbij zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan een toekomstige
fusie tussen de gemeente en het OCMW en de gevolgen die dit heeft op vlak van
verzekeringen.
De gemeente zal voor deze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking optreden als
aankoopcentrale en zal de financiële middelen voorzien. In het budget van de juridische
dienst werd hiervoor € 10.000 voorzien.
 Goedgekeurd met 22 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim
Paesmans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid
Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen), 3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde,
Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) en 1 onthouding (Guy Jonville)
029
Toelage inzake het scheiden van waters op privéterrein - goedkeuring
Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen
correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.
Aangezien de scheiding van afval- en hemelwater op privéterrein een financieel zware kost
met zich mee kan brengen, is het billijk om te voorzien in een toelage indien de
afkoppelingsinstallatie een conform keuringsattest krijgt. Ook wordt er voorzien in een subsidie
voor een pompinstallatie indien dit noodzakelijk blijkt.
Beide premies bedragen 50% van de bewezen kosten, met een maximum van 500 euro.
 Goedgekeurd met 20 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim
Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jenny
Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia,
Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en 0
onthoudingen

030
Retributie op de installatie van een IBA - goedkeuring
Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen
correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.
De kost voor de burger voor de installatie van een IBA wordt gezet op € 2.500 per IBA, wat
minder is dan de werkelijke kost.
 Goedgekeurd met 21 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy
Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
031
Belasting op de niet-afkoppeling - goedkeuring
Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen
correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.
Het is billijk een belasting te heffen op eigendommen waar door de gemeente / de
rioolbeheerder een gescheiden rioleringsstelsel of een IBA is aangelegd en waar het
gescheiden aanbieden van hemel- en regenwater verplicht is, maar waar de waters toch niet
gescheiden worden aangeboden.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
032
Retributie op rioolaansluitingen - goedkeuring
Voor een goed waterbeheer en een reiniging van de oppervlaktewateren op het
grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk eigendommen
correct worden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel of op een IBA.
Het bedrag van de retributie is gelijk aan de werkelijk vorderbare kosten van de aansluiting
van eigendommen op het openbaar rioleringsnet, vastgesteld in het bestek van de
rioolbeheerder. De vorderbare kosten worden evenwel beperkt tot 5 meter (te rekenen tussen
de ligging van de riool en de perceelsgrens), om burgers niet met een te zware factuur op te
zadelen.
 Goedgekeurd met 21 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy
Jonville, Jenny Sleeuwaegen), 7 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen

033
Statuten seniorenraad - goedkeuring
Vanuit de Werkgroep Senioren werd de wens geuit om een officiële seniorenraad op te
richten.
De statuten van de seniorenraad werden in het college van burgemeester en schepenen en
de vergadering van de voorzitters van de seniorenraad besproken en goedgekeurd.
De statuten worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
034
Huishoudelijk reglement seniorenraad - goedkeuring
Vanuit de Werkgroep Senioren werd de wens geuit om een officiële seniorenraad op te
richten.
Het huishoudelijk reglement werd in het college van burgemeester en schepenen en de
vergadering van de voorzitters van de seniorenraad besproken en goedgekeurd.
Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
035

Puttenberg te 1602 Vlezenbeek: inkorten tot karterblok en verlengen van de
Parijsstraat tot Rattendaal. Goedkeuring.

De dienst Mobiliteit heeft aan het college van 8/2/2016 voorgesteld welke
straatnaamwijzigingen en hernummeringen er in fase 1 zouden worden aangepakt.
Het college heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van deze dienst. Een van de
voorstellen was het inkorten van de Puttenberg te 1602 Vlezenbeek (tot karterblok) en het
verlengen van de Parijsstraat tot Rattendaal.
Detailvoorstel inkorten Puttenberg tot karterblok: zie elektronische bijlage 1 + papieren versie.
Samenvattend:
- de oranje lijn hierop duidt aan tot waar de Puttenberg wordt ingekort, namelijk tot
karterblok (rood punt op plan als elektronische bijlage 1). De Parijsstraat zal worden
verlengd tot Rattendaal (zie ander agendapunt).
- er zijn daar geen woningen gelegen en de te ondernemen acties beperken zich dus
tot het plaatsen van de nodige straatnaamborden op de gepaste plaatsten (te
bepalen door de Technische Dienst).
Het CBS verklaarde zich in zitting van 29/02/2016 akkoord om aan de Werkgroep Streek- en
Volkskunde te vragen of zij konden instemmen met het inkorten van de Puttenberg tot de
karterblok en om de Parijsstraat te verlengen tot Rattendaal. De werkgroep stelt in hun
schrijven van 21/03/2016 (zie elektronische bijlage 2) voor dit gedeelte “Keienberg” te
benoemen. Het was echter geenszins de bedoeling hier een nieuwe straatnaam voor de
verlenging te bedenken (is ook de visie van de dienst Mobiliteit).
In zitting van 11/04/2016 was het college akkoord om advies te vragen aan de Cultuurraad of
zij kunnen instemmen met het inkorten van de Puttenberg tot de karterblok en met het
verlengen van de Parijsstraat tot Rattendaal en de suggestie “Keienberg” van de Werkgroep
Streek- en Volkskunde zonder gevolg te klasseren.
Bij brief van 11/05/2016 deelt de Cultuurraad ons mee dat hun Raad van Bestuur positief
advies geeft aan het voorstel in onze brief (zie elektronische bijlage 3).

Het college verklaarde zich in zitting van 6/6/2016 akkoord om dit dossier voor te leggen aan
de gemeenteraad voor princiepsbeslissing.
 Goedgekeurd met 17 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc
Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen
Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig
Smeets, Kim Paesmans, Jenny Sleeuwaegen), 11 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph
Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes
Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo) en
0 onthoudingen
036

Huidige Impeleer te 1600 Sint-Pieters-Leeuw: straatnaamwijzigingen (18) en
dientengevolge nadien hernummering hoofdweg die straatnaam Impeleer behoudt.
Goedkeuring.
De dienst Mobiliteit heeft aan het college van 8/2/2016 voorgesteld welke
straatnaamwijzigingen en hernummeringen er in fase 1 zouden worden aangepakt.
Het college heeft zich in zitting van 29/02/2016 akkoord verklaard met het voorstel van deze
dienst. Een van de dossiers was de huidige Impeleer te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Het detail straatnaamwijzigingen Impeleer (18) en hernummeringen: zie elektronische bijlage 1
+ papieren versie volledig dossier dat ter inzage ligt op het secretariaat.
Samenvattend:
- de oranje lijn op het situeringsplan (van Pepingensesteenweg tot Europalaan) blijft de
straatnaam Impeleer behouden maar dient te worden hernummerd (voorstel
hernummering is eveneens in oranje vermeld in een tweede kolom naast de eerste
kolom die alle huidige bestaande huisnummers weergeeft).
- er moeten best 18 nieuwe straatnamen worden gezocht voor de groene
genummerde lijntjes op dit plan.
Het CBS was akkoord om aan de Werkgroep Streek- en Volkskunde te vragen voorstellen te
doen voor 18 nieuwe straatnamen in de Impeleer en vroeg tevens voldoende variatie te
voorzien zodat er geen aanleiding meer is tot verwarrende toestanden.
De Werkgroep Streek- en Volkskunde heeft in haar brief van 21/03/2016 (zie elektronische
bijlage 2 + papieren versie in dossier) 23 straatnamen alfabetisch opgesomd uit de familie van
de (on)kruiden. Die ze willen laten volgen door het achtervoegsel “weg” i.p.v. straat. Er wordt
ook voorgesteld van de 18 namen in alfabetische volgorde toe te passen maar niet zoals
aangeduid op het plan maar wel de namen toe te kennen te beginnen met nr.
1,2,3,17,18,4,5,16,15,14,13,6,7,8,9,10,12 en 11. Op die manier begint de A bij nr.1 en eindigt de Z
bij nr.11.
Aan het CBS van 11/04/2016 werd gevraagd:
- 5 van de 23 namen te schrappen die het minder gelukkig gekozen acht en nadien
aan elke straat op het plan een nieuwe naam toe te kennen in de gewenste volgorde
al dan niet rekening houdend met voorgaand voorstel van de werkgroep.
- of het akkoord is met het achtervoegsel “weg” overal toe te voegen?
- of dit dan zo kan worden voorgelegd aan de Cultuurraad voor advies binnen de
dertig dagen.
Het college schrapt Heermoes, Hondsdraf, Ridderzuring, Ooievaarsbek en Smeerwortel en
gaat akkoord met het achtervoegsdel “weg” overal toe te voegen (waar nodig een “s”
tussen te voegen zoals bij Akkerviooltjesweg. Zij vragen aan de Cultuurraad een advies
hierover te formuleren binnen de dertig dagen en bij brief van 11 mei 2016 geeft de
Culltuurraad positief advies hierover (zie elektronische bijlage 3 + papieren versie in dossier).

Het college is akkoord deze achttien nieuwe straatnamen zoals bepaald in de bijlage 3 (lijstje
1 ste blad papieren dossier) voor te leggen aan de gemeenteraad voor princiepsbeslissing.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
037

Beersbrugstraat te 1602 Vlezenbeek: procedure straatnaamwijziging van de huidige
huisnummers 1 tot en met 4 en nieuwe huisnummering van dit gedeelte +
straatnaamwijziging Groenstraat te 1602 Vlezenbeek van de huidige huisnummers 1T
tot en met 6C in Beersbrugstraat te 1602 Vlezenbeek met nieuwe huisnummers 48 tot
en met 80 - princiepsbeslissing - goedkeuring
De dienst Mobiliteit heeft aan het college van 8/2/2016 voorgesteld welke
straatnaamwijzigingen en hernummeringen er in fase 1 zouden worden aangepakt.
Het college heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van deze dienst. Een van deze
dossiers was onderstaand:
- detailvoorstel straatnaamwijziging deel Beersbrugstraat en hernummering van dit
gedeelte: zie elektronische bijlage 1 + papieren versie.
- detailvoorstel straatnaamwijziging deel Groenstraat te 1602 Vlezenbeek: zie
elektronische bijlage 2 + papieren versie.
Het volledig dossier ligt ter inzage op het secretariaat.
Samenvattend:
de oranje lijn op bijlage 1 blijft de straatnaam Beersbrugstraat behouden maar ze wordt
verlengd en de Groenstraat wordt deels ingekort. De huisnummering van de Beersbrugstraat
5 tot en met 46 kan ongewijzigd blijven (een aantal woningen daarvan zijn op grondgebied
Dilbeek gelegen). Zie tweede kolom op de elektronische bijlage 1.
er moet dan nog een nieuwe straatnaam worden gezocht voor de groene lijn op dit plan
(huidige huisnummers 1 tot en met 4 op de Beersbrugstraat). Voorstel dienst Mobiliteit:
straatnaam die begint met “Zobbroek(straat)of “Zobbroek(weg)” – zie laatste tabblad
elektronische bijlage 1 met motivatie).
de straatnaam “Groenstraat” gedeelte met de huidige huisnummers 1T tot en met 6C wordt
gewijzigd in Beersbrugstraat met nieuwe nummers 48 tot en met 80 ingevolge de verlenging
van de Beersbrugstraat.
de Groenstraat van de huidige huisnummers 7 tot en met 9 kunnen ongewijzigd blijven. Zie
tweede kolom op de elektronische bijlage 2.
Het CBS was akkoord om aan de Werkgroep Streek- en Volkskunde te vragen een voorstel te
doen voor een nieuwe straatnaam rekening houdend met voorgaande maar vroeg dat men
in voorstellen voldoende variatie voorziet opdat geen nieuwe verwarring zou ontstaan.
In hun brief van 21/03/2016 (zie elektronische bijlage 5) laat de werkgroep ons weten dat ze
zich aansluit bij de suggestie Zobbroekweg te weerhouden.
In zitting van 11/04/2016 is het college akkoord over dit voorstel advies te vragen aan de
Cultuurraad binnen de dertig dagen (zie onze brief als elektronische bijlage 6).
Bij brief van 11/05/2016 laat de Cultuurraad ons weten dat zij positief advies geven over dit
voorstel maar ze merken in een postscriptum op dat het “Sobbroekweg” is ipv “Zobbroekweg”
(zie elektronische bijlage 7). In de atlas van waterlopen is de naam van de beek waarnaar
wordt verwezen “Sobbroekbeek” maar in het mailverkeer tussen schepen Desmeth en de
Werkgroep Streek- en Volkskunde merkt deze laatste het volgende op:
“De Werkgroep voor Streek- en Volkskunde heeft de gewoonte als straatnaam waar mogelijk
een verwijzing naar een historische naam te suggereren, die verband houdt met de plek waar
de straat zich bevindt. Het lijkt ons logisch dat dit gebeurt in de taal van vandaag, voor zover
die voorgestelde naam vandaag nog vermeld wordt, bijv. op kaarten, en dus een actuele

schrijfwijze heeft. Dit is hier zeker het geval. Het is niet de bedoeling om de oude spelling van
een paar eeuwen terug opnieuw in te voeren. Vandaar dat we Zobbroek voorstellen, met
een "Z". “
Het college geeft de voorkeur aan de naam “Zobbroekweg” en zegt dat deze naam mag
worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor princiepsbeslissing.
Nota in verband met de agendapunten inzake straatnamen:
- Overzicht bedrijven in de betrokken straten straatnaamwijzigingen / hernummeringen
fase 1: zie elektronische bijlage 3.
- Bpost laat weten dat de kosten voor het doorzenden van de post bij ambtshalve
wijziging straatnaam/huisnummers gratis is voor de 1ste vier maanden. Eenmaal de
straatnaamwijziging zal ingaan en de huisnummers gewijzigd zijn dienen wij aan bpost
een excellijst te bezorgen van al deze wijzigingen + officiële brief. Zij versturen dan
naar de bewoners een boekje met 10 adresveranderingskaarten en een brief maar
enkel de bewoner kan de administratieve verhuis aanvragen in het postkantoor. Zie
mail klantendienst bpost als elektronische bijlage 4.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
038

Straatnaamgeving ingevolge stedenbouwkundige vergunning verleend door CBS op
29/04/2013 voor de ontwikkeling van een bedrijfsterrein gelegen op de grens
Drogenbos / Sint-Pieters-Leeuw - princiepsbeslissing - goedkeuring
Naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning verleend door het college van
burgemeester en schepenen op 29/04/2013 voor de ontwikkeling van een bedrijfsterrein
gelegen op de grens Drogenbos/Sint-Pieters-Leeuw heeft het college in zitting van 25/01/2016
beslist de procedure tot straatnaamgeving op te starten.
Zie situeringsplan met beraadslaging houdende goedkeuring wegenistracé e.a. als
elektronische bijlage 1 + papieren versie.
Zie ook mails Erik Wuyts als elektronische bijlage 2 + papieren versie.
Via mail van 26/11/2015 laat Erik Wuyts mij weten dat in overleg met beide gemeenten
(Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw) en de projectontwikkelaar de naam “Krekelendries” werd
voorgesteld als naam voor de nieuwe weg maar bij mail van 11 december 2015 laat Erik
weten dat bij nader inzicht de straatnaam “ Drie Fonteinenstraat” wordt voorgesteld i.p.v.
Krekelendries.
De Werkgroep Streek- en Volkskunde wordt gevraagd een voorstel te formuleren voor de
nieuwe straatnaam met als suggestie “Drie Fonteinenstraat”. Bij brief van 21/03/2016 (zie
elektronische bijlage 3 + papieren versie) verklaart de werkgroep zich akkoord met dit
voorstel.
In zitting van 11/04/2016 verklaart het CBS zich akkoord deze suggestie voor te leggen aan de
Cultuurraad voor advies binnen de dertig dagen en bij brief van 11 mei 2016 geeft de
Cultuurraad positief advies aan de suggestie “Drie Fonteinenstraat” (zie elektronische bijlage 4
+ papieren versie).
Het college verklaart zich in zitting van 6/6/2016 akkoord om de straatnaam “Drie
Fonteinenstraat” als nieuwe naam voor te leggen aan de gemeenteraad voor
princiepsbeslissing.
Het volledig papieren dossier ligt ter inzage op het secretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd

039

Straatnaamgeving verkaveling Populierenlaan, E. de Baerdemaekerstraat en
Groot-Bijgaardenstraat (in hoek Populierenlaan en Eiklaan) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
(fase 1) - princiepsbeslissing - goedkeuring
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 24 augustus 2015 voor het
verkavelen van een grond - creëren van 25 loten voor 3 meergezinswoningen met inbegrip
van zorgwoningen (lot 1 t/m 3) en 22 eengezinswoningen met inbegrip van zorgwoningen (lot
4 t/m 25), dient een straatnaam en een pleinnaam worden gegeven aan de reeds vergunde
fase 1 van de verkaveling.
Op 8 februari 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist de procedure
tot straatnaamgeving en pleinnaamgeving op te starten. Het gedetailleerd verloop van dit
dossier vindt u in de ingevoegde elektronische nota.
In zitting van 6 juni 2016 nam het college kennis van dit dossier en was het akkoord om de
namen Magnolialaan en Berkenplein voor te leggen aan de gemeenteraad voor
princiepsbeslissing.
Het volledige dossier ligt ter inzage op het secretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
040
Wijziging statuten Toerisme Pajottenland & Zennevallei -goedkeuring
Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft haar statuten aangepast.
Bijlage 1: brief van Toerisme Pajottenland & Zennevallei met opsomming van wijzigingen aan
statuten
Bijlage 2: nieuwe statuten, zoals goedgekeurd door de raad van bastuur van de vzw op 1 juni
2016 en samenstelling bestuur.
Keurt de gemeenteraad de nieuwe statuten van de vzw Toerisme Pajottenland Zennevallei
goed?
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
041
Goedkeuring nieuwe statuten Cultuurregio Pajottenland Zennevallei
Op 11 maart 2016 keurde de raad van bestuur van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
haar nieuwe statuten goed. Een aanpassing was nodig omwille van de toetreding van
Drogenbos, en haar specifiek statuut als faciliteitengemeente (zie ook kennisgeving
gemeenteraad 28/1/2016).
Keurt de gemeenteraad de nieuwe statuten goed van de Cultuurregio?
Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
042
Ondersteuning erkende jeugdverenigingen - kampvervoer. Goedkeuring.
Erkende verenigingen konden in het verleden beroep doen op de gemeentelijke diensten
voor het vervoer van (kamp)materiaal. Deze dienstverlening stond opgenomen in het
jeugdbeleidsplan.

Door de integratie van het jeugdbeleidsplan in het meerjarenplan is het aangewezen deze
dienstverlening met aangepaste tarieven opnieuw goed te laten keuren door de
gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring van de dienstverlening inclusief tarieven
gevraagd.
 Met algemene stemmen – goedgekeurd
Sint-Pieters-Leeuw, 7 juli 2016
In opdracht:
De gemeentesecretaris

De burgemeester

Walter Vastiau

Luc Deconinck

