
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 27 OKTOBER 2016 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 29 september 2016. Goedkeuring. 

De notulen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en liggen ter inzage 

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

002 Koelkasten en regeneratietoestellen kinderdagverblijven - goedkeuring bestek en 

lastvoorwaarden. 

In het kader van de opdracht “koelkasten en regeneratietoestellen kinderdagverblijven” werd 

een bestek met nr. 2016-082 opgesteld door de Technische dienst. 

 

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Regeneratietoestel), raming: € 26.033,05 excl. btw of € 31.499,99 incl. btw; 

* Perceel 2 (Koelkasten), raming: € 2.892,56 excl. btw of € 3.500,00 incl. btw. 

 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 28.925,61 excl. btw of € 34.999,99 

incl. btw. 

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking. 

 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op 

budgetcode 2300000/5/0945 (actie 2016140449/2016000105). 

 

Het bestek en de lastvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad van 27/10/2016. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

003 Eandis Assets - aanpassen openbare verlichting langs de Bergensesteenweg - 

goedkeuring offerte. 

De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet 

aan de technische en economisch gestelde eisen. 

 

Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan 

traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te 

dimmen. Momenteel is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende 

led-verlichtingstoestellen beschikbaar. 

 

Het ligt in de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten 

met hoger omschreven led-technologie. Iverlek heeft een ontwerp opgemaakt om op de 

Bergensesteenweg de openbare verlichting aan te passen op de bestaande palen. 

 

Ingevolge de offerte van Iverlek dd. 18.05.2016 belopen de kosten € 13.337,87 btw 21% incl. 

ten laste van de gemeente. 

 



Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder 

budgetcode 2016/2289007/4/0670 – raming 562 - actie 449, beschikbaar budget bedraagt op 

9/06/2016 € 242.657,53. 

 

De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 30.06.2016 

voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

004 Opmaak RUP ‘Helihaven’ - Princiepsbeslissing + goedkeuring lastenboek aanstelling 

ontwerper 

De  goedkeuring van het lastenboek voor de aanstelling van een ruimtelijk planner d.m.v. een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opmaak van het RUP ‘Helihaven’ 

wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

Het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv, Brabantsebaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw is 

zonevreemd gelegen en het gebouw is niet stedenbouwkundig vergund voor het huidig 

gebruik. 

 

Middels de opmaak van een RUP kan de planologische en stedenbouwkundige situatie van 

het helikopterbedrijf Heli Service Belgium nv. geregulariseerd worden. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

005 Algemene Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg, het onderhoud, de 

handhaving en het beheer van de fietssnelweg “Kanaalroute Zuid” (F20) - 

goedkeuring 

Schrijven dd. 23 september 2016 van  de provincie Vlaams-Brabant – Directie Ruimte – Dienst 

Mobiliteit tot ondertekening van de  Algemene Samenwerkingsovereenkomst voor  de 

aanleg, het onderhoud, de handhaving en het beheer van de fietssnelweg “Kanaalroute Zuid 

(F20). 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze Algemene Samenwerkingsovereenkomst 

goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

006 Ontruimen en ontknekelen op begraafplaatsen Zuun en Vlezenbeek: goedkeuren 

wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor het ontruimen van vijf en ontknekelen van twee 

perken op de kerkhoven van Zuun en Vlezenbeek ter goedkeuring voorgelegd. 

De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

De kostprijs wordt geraamd op 75.500 euro, btw inclusief. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

007 Reglement organisatie van ambulante activiteiten, markten en kermissen 

Naar aanleiding van de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke 

administratieve sancties dienen de voorwaarden voor de organisatie van ambulante 

activiteiten, markten en kermissen in een aangepast gemeentelijk reglement te worden 

vastgelegd.  

 



Kan de gemeenteraad zich akkoord verklaren met het reglement “organisatie van 

ambulante activiteiten, markten en kermissen”? 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

008 Aanvullend verkeersreglement Puttenberg: verwijderen tractorsluis met karterblok en 

inrichten van een dynamische sluis 

Op basis van de resultaten van de verschillende overlegmomenten met de betrokken 

actoren en evaluatie naar aanleiding van de ingevoerde sluipwerende maatregel 

“Boomstructuur Vlezenbeek”, wordt voorgesteld om de tractorsluis met karterblok in de 

Puttenberg te verwijderen en te vervangen door een dynamische sluis met selectieve 

doorgang. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Goedgekeurd met 16 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), 13 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy 

Longeval) en 0 onthoudingen 

 

 

009 Finilek - Vaststelling van mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente mbt 

de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op 16 december 

2016. Goedkeuring. 

De oproepingsbrief van 4 oktober 2016 bevat de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van Finilek, en omvat volgende agendapunten: 

 

1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 

boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017. 

2. Statutaire benoemingen. 

3. Statutaire mededelingen. 

 

De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van 

Finilek op 16 december 2016 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren / 

niet goed te keuren / zich te onthouden. 

 

 Met algemene stemmen worden de agendapunten van bovenvermelde vergadering van 

Finilek goedgekeurd. 

 

 

010 Vivaqua - buitengewone algemene vergadering 8/11/2016 - verkiezing bestuurder 

De oproepingsbrief van 26 juli 2016 bevat de agenda van de buitengewone zitting van de 

algemene vergadering van Vivaqua en omvat volgende agendapunten: 

 

A. Fusie door overneming van Hydrobru door Vivaqua. 

B. Verkiezing van een bestuurder ter vervanging van de heer Vermeiren. 

 

 

 

 



De verkiezing van een nieuwe bestuurder van Vivaqua werd op de gemeenteraad van 

september verdaagd naar de gemeenteraad van heden. 

 

 Goedgekeurd met 16 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), 13 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios 

Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy 

Longeval) en 0 onthoudingen 

 

 

011 Aankoop speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen - vaststellen 

lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de aankoop van speeltoestellen voor de 

gemeentelijke speelterreinen ter goedkeuring voorgelegd. 

 

De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De totale uitgave wordt geraamd op 29.850 euro incl. btw verdeeld over 6 percelen. 

Er is voldoende krediet voorzien in het investeringsbudget van 2016. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

012 Implementatie HRM-suite: goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden 

De gemeente en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zijn op zoek naar een softwaresysteem 

dat een effectief HRM-beleid mogelijk maakt binnen het wettelijk kader van de lokale 

overheid. 

 

Hiertoe wordt een open offerteaanvraag opgestart. 

 

De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op 500.000 euro, btw inclusief. 

 

 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, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo), 0 

stemmen tegen en 5 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain 

Carremans, Guy Jonville, Eddy Longeval) 

 

 

013 Goedkeuring actieprogramma grond- en pandendecreet. 

Artikel 4.1.7 van het Decreet Grond – en Pandenbeleid verplicht elke gemeente tot de 

opmaak van een actieprogramma.  

 

De gemeente dient hiervoor, voor haar grondgebied, de gezamenlijke oppervlakte van 

onbebouwde bouwgronden en kavels van Vlaamse besturen te berekenen en indien 

mogelijk in te zetten voor sociale woningbouw. 

 

Het actieprogramma en het register onbebouwde percelen liggen ter inzage op het 

secretariaat. 

 

Heden wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd voor het gemeentelijk 

actieprogramma. 

 



 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, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Kim Paesmans, Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Eddy 

Longeval), 1 stem tegen (Guy Jonville) en 8 onthoudingen (Jean Cornand, Annie Mathieu, 

Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid 

Pirsoul, Raimondo Palermo) 

 

 

014 Parijsstraat te 1602 Vlezenbeek: procedure straatnaamwijziging van de huidige 

huisnummers 7 tot en met 9 in de Nobelberg en nieuwe huisnummering van dit 

gedeelte: princiepsbeslissing - goedkeuring 

De dienst Mobiliteit heeft aan het  college van burgemeester en schepenen van 8/2/2016 

voorgesteld welke straatnaamwijzigingen en hernummeringen er in fase 1 in onze gemeente 

zouden worden aangepakt en het college heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van 

deze dienst. 

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 26/09/2016 kennis van de 

nieuwe straatnaam Nobelberg.  De huidige huisnummers 7 tot en met 9 van de Parijsstraat op 

het grondgebied van 1602 Vlezenbeek krijgen met ingang van 1 maart 2017 de nieuwe 

straatnaam Nobelberg met aangepaste huisnummers. Aan de gemeenteraad van 27 

oktober 2016 wordt hiervoor de princiepsbeslissing ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 Goedgekeurd met 26 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, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, 

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, 

Eddy Longeval), 3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

en 0 onthoudingen 

 

 

015 Domstraat te 1602 Vlezenbeek:  straatnaamwijziging van de huidige huisnummers 1 

tot en met 19A in Kutsemveld en nieuwe huisnummering daarvan: princiepsbeslissing 

- goedkeuring 

De dienst Mobiliteit heeft aan het college van burgemeester en schepenen van 8/2/2016 

voorgesteld welke straatnaamwijzigingen en hernummeringen er in fase 1 in onze gemeente 

zouden worden aangepakt en het college heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van 

deze dienst. 

 

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van 26/09/2016 kennis van de 

nieuwe naam Kutsemveld en meldt dat het dossier straatnaamwijziging van de huidige 

huisnummers 1 tot en met 19A van de Domstraat op het grondgebied van 1602 Vlezenbeek in 

Kutsemveld en de hernummering daarvan mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad 

van 27 oktober 2016 voor princiepsbeslissing. 

 

 Goedgekeurd met 26 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, Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, 

Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, 

Eddy Longeval), 3 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

en 0 onthoudingen 

 

 

 



016 Definitieve beslissing straatnaamwijzigingen (18) huidige Impeleer en behoud 

straatnaam Impeleer voor de hoofdweg zonder hernummering. Goedkeuring. 

De dienst Mobiliteit heeft aan het college van burgemeester en schepenen 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. 

Detail van de 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 dit gedeelte wordt niet hernummerd naar 

aanleiding van de inhoud en motivatie van een aantal ingediende bezwaren. 

- 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 college van burgemeester en schepenen 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 was 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.  Het openbaar onderzoek liep van 16 augustus tot en met 15 september 

2016 en het resulteerde in een aantal individuele en een aantal collectieve bezwaarschriften 

die werden behandeld door de werkgroep. Het college van burgemeester en schepenen 

nam kennis van de nota van de werkgroep en adviseert de gemeenteraad de 

typeantwoorden goed te keuren en de definitieve beslissing inzake straatnaamgevingen 

wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

 

 



017 Definitieve beslissing straatnaamgeving "Magnolialaan" en pleinnaamgeving 

"Berkenplein" aan de verkaveling Populierenlaan, E. de Baerdemaekerstraat en 

Groot-Bijgaardenstraat (in hoek Populierenlaan en Eiklaan) te 1600 en 1601 

Sint-Pieters-Leeuw (fase 1) - 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. 

 

De volgende stap in de procedure is de definitieve beslissing tot straatnaamgeving van de 

gemeenteraad. 

 

Het volledige dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

018 Definitieve beslissing Puttenberg te 1602 Vlezenbeek: inkorten tot karterblok en 

verlengen van de Parijsstraat tot Rattendaal - goedkeuring 

In zitting van 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad de princiepsbeslissing genomen inzake de 

straat Puttenberg te 1602 Vlezenbeek, meer bepaald om deze in te korten tot de karterblok 

en  het verlengen van de Parijsstraat tot Rattendaal. 

 

Het openbaar onderzoek werd ingesteld vanaf 8 augustus 2016 gedurende 30 dagen en het 

werd op 8 september 2016 afgesloten zonder opmerkingen/ en of bezwaren. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de definitieve beslissing te nemen inzake de straat 

Puttenberg te 1602 Vlezenbeek, meer bepaald om deze in te korten tot de karterblok en  het 

verlengen van de Parijsstraat tot Rattendaal. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

019 Definitieve beslissing straatnaamgeving Drie Fonteinenstraat op het grondgebied van 

1600 Sint-Pieters-Leeuw ingevolge stedenbouwkundige vergunning verleend door 

CBS op 29/04/2013 voor de ontwikkeling van een bedrijfsterrein gelegen op de grens 

Drogenbos / Sint-Pieters-Leeuw - 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. 

 

Via mail van 26/11/2015 laat Erik Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, 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 verklaart 

de werkgroep zich akkoord met dit voorstel. 

 

In zitting van 11/04/2016 verklaart het college 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. 

 

De volgende stap in de procedure na het instellen en afsluiten van het openbaar onderzoek is 

de definitieve beslissing tot straatnaamgeving van de gemeenteraad. 

 

Het volledig papieren dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

020 Beersbrugstraat te 1602 Vlezenbeek: definitieve beslissing 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 - goedkeuring 

De dienst Mobiliteit heeft aan het college van burgemeester en schepenen 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: 

- straatnaamwijziging deel Beersbrugstraat van de huidige huisnummers 1 tot en met 4 

in Zobbroekweg en hernummering van dit gedeelte: zie elektronische bijlage 1 + 

papieren versie. 

- straatnaamwijziging deel Groenstraat te 1602 Vlezenbeek van de huidige 

huisnummers 1T tot en met 6C in Beersbrugstraat met nieuwe huisnummers 48 tot en 

met 80: zie elektronische bijlage 2 + papieren versie. 

 

De gemeenteraad keurde op 30/06/2016 de princiepsbeslissing hiervan goed.  Het openbaar 

onderzoek liep van 16 augustus tot en met 15 september 2016 en dit werd afgesloten met 5 

bezwaren.  De bezwaren werden door de werkgroep behandeld en dit werd besproken door 

het college van 17/10/2016.  Zij adviseren de gemeenteraad de bezwaren niet in te willigen 

met vermelding van reden (zie nota in CBS 17/10/2016)). 

 

Het volledig dossier ligt ter inzage op het secretariaat + elektronische versie in dit agendapunt. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

021 Verkoop scorebord boogschuttersspel 

In april organiseerde de Sint-Sebastiaansgilde i.s.m. de dienst Erfgoed een initiatie 

boogschieten voor leerlingen van onze lagere scholen. Hierbij werd ook een 

boogschuttersspel ontwikkeld, waarbij de geschiedenis van de gilde en specifieke termen 

spelenderwijs aan bod kwamen. Dit spel werd opgesteld door de Erfgoedcel Pajottenland 

Zennevallei en onze diensten zorgden voor een reuzegrote wip die als scorebord diende. 

 



Het gemeentebestuur heeft dit niet (snel) meer nodig en stellen voor het scorebord te 

verkopen aan de prijs van 100,00 euro. De materiaalkost bedraagt 118 euro en het heeft 

zowat 14u werk gekost, inclusief halen van het materiaal tot levering.   

Het spel kan in de regio verder gebruikt worden door andere verenigingen, scholen en 

besturen. Erfgoedcel zal dit gratis uitlenen aan alle geïnteresseerden en dan hoeft de 

gemeente dit niet verder te stockeren. Als we het in de toekomst nog nodig hebben, kunnen 

we het ook zelf gratis uitlenen.  

 

Gaat de gemeenteraad akkoord om dit te verkopen aan de Erfgoedcel Pajottenland 

Zennevallei  voor de prijs van 100,00 euro? 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

022 Bijkomend punt – Maatregelen ivm de vochtproblemen van ‘t Populiertje 

Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet dient de Open Vld fractie een bijkomend 

agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van 27 oktober 2016. 

 

Als eigenaar van de basisschool ’t Populiertje is de gemeente verantwoordelijk voor het 

degelijk onderhoud en de instandhouding van het gebouw. 

 

Uit het verslag van Mensura van 7 juli 2016 blijkt dat er in 3 klassen, waar stalen werden 

afgenomen, ernstige vochtproblemen zijn. Dit verslag meldt ook dat de klassen, tot het 

probleem ernstig werd aangepakt, niet meer mogen gebruikt worden. 

 

De Open Vld factie deed hierover melding in de gemeenteraad van 29 september 2016 en 

vroeg om dringende acties te ondernemen. 

 

Aangezien de huidige toestand van de klassen de gezondheid van zowel de kinderen als het 

personeel in gevaar brengt moeten er dringend maatregelen worden genomen. 

 

 Stemming over het amendement: 

Met 16 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), 13 stemmen tegen (Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, 

Guy Jonville, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, 

Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) en 0 

onthoudingen 

 

Aangezien het aldus goedgekeurde amendement het beslissende gedeelte van het door de 

Open Vld-fractie ingediende voorstel volledig vervangt, moet dit voorwerp als zonder voorstel 

worden beschouwd.  

 

Sint-Pieters-Leeuw, 31 oktober 2016 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


