
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 26 JANUARI 2017 
 

 

OPENBARE VERGADERING 

 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 22 december 2016 - goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

002 OCMW - Vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. 

Het OCMW maakt, met toepassing van artikel 270 §1 van het OCMW-decreet van 19 

december 2008, rekening houdend met het voorafgaand advies van het College van 

Burgemeester en Schepenen, de vaststelling van de aanpassing vd meerjarenplannen 

2014-2019 over. 

Dit document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op 

het secretariaat van de gemeente. 

 

 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, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Kim 

Paesmans, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Guy Jonville, Jean 

Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) en 3 onthoudingen 

(Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

 

 

003 OCMW - Vaststelling budgetten 2017. 

De budgetten 2017 van het OCMW werden in zitting van 15 december 2016 vastgesteld door 

de OCMW-raad. 

Dit financiële document wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter 

inzage op het secretariaat van de gemeente. 

 

 Goedgekeurd met 18 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, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen), 10 stemmen tegen (Guy Jonville, 

Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, 

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval) en 3 onthoudingen 

(Kathleen D’Herde, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans) 

 

 

004 Herinrichting kruispunt Bergensesteenweg (N6) - G. Wittouckstraat - goedkeuring 

voorwaarden samenwerkingsovereenkomst. 

In de loop van huidig dienstjaar zal het Vlaamse Gewest overgaan tot het herinrichten van 

hoger vermeld kruispunt, behorende tot de lijst met ‘zwarte kruispunten’. Deze werken, voor 

rekening van het Vlaamse Gewest, omvatten tevens de aanleg van een gescheiden riolering, 

vernieuwing van voetpaden, groen, straatmeubilair en verlichting. 

Het is derhalve nodig dat tussen de betrokken partijen een  samenwerkingsovereenkomst 

wordt aangegaan waarin voor elke partij een aantal specifieke taken worden vastgelegd. De 

gemeente zal instaan voor het beheer en onderhoud van de voetpaden, straatmeubilair, 

openbare ruimte en groen in de bebouwde kom. 



Het Vlaamse Gewest, waarbij AWV optreedt als leidend bestuur, heeft hiertoe een 

modelovereenkomst opgemaakt. Deze modelovereenkomst wordt ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen wordt 

desgevallend gemachtigd om de overeenkomst af te sluiten. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

005 Iverlek-ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar 

verlichtingsnet langs de Galgstraat ( deel tussen Oude Brusselbaan en rotonde 

Lotstraat)- goedkeuring offerte. 

Langsheen de as G. Wittouckstraat-Galgstraat-Pepingensesteenweg werd het elektriciteitsnet 

reeds eerder deels ondergronds gebracht in de  stroken tussen Bergensesteenweg/Oude 

Brusselbaan en Lotstraat/H. Vanhouchestraat. 

 

Tevens zal het fietspad langsheen voornoemde as worden gemoderniseerd. 

 

Het is derhalve wenselijk om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen in het tussenliggende 

deel van de Galgstraat, strook Oude Brusselbaan/Lotstraat. Terzelfdertijd wordt voorzien in 

een nieuwe openbare verlichting met een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en 

zuiniger in gebruik is. 

 

Volgens de offerte van Iverlek dd. 06.12.2016 bedragen de kosten € 98.470,63 btw 21% incl. ten 

laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering zijn kredieten voorzien: 

 in het investeringsbudget van 2016 onder code nr 2016/2289007/4/0670- raming 562- 

aktie 449, ten bedrage van € 408.461,53 waarvan heden nog ongeveer € 182.790 

beschikbaar. 

 in het investeringsbudget van 2017 onder code nr 2017/2289007/4/0670- raming 562- 

aktie 449, ten bedrage van € 150.000. 

 

De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

006 Iverlek- ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbaar 

verlichtingsnet langs de Pepingensesteenweg , deel tussen H. Vanhouchestraat en 

Pickéstraat- goedkeuring offerte. 

Langsheen de as G. Wittouckstraat – Galgstraat- Pepingensesteenweg werd het 

elektriciteitsnet reeds eerder deels ondergronds gebracht in de  stroken tussen 

Bergensesteenweg/Oude Brusselbaan en Lotstraat/H. Vanhouchestraat. 

 

Tevens zal het fietspad langsheen voornoemde as worden gemoderniseerd. 

 

Het is derhalve wenselijk om het elektriciteitsnet verder ondergronds te brengen in het 

resterende deel van de bebouwde kom langs de Pepingensesteenweg, strook H. 

Vanhouchestraat/Fr. Pickéstraat. Terzelfdertijd wordt voorzien in een nieuwe openbare 

verlichting met een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en zuiniger in gebruik is. 

 

Volgens de offerte van Iverlek dd. 14.12.2016 bedragen de kosten € 79.122,65 btw 21% incl. ten 

laste van de gemeente. 

 

 

 

 



Voor de financiering zijn kredieten voorzien: 

 in het investeringsbudget van 2016 onder code nr 2016/2289007/4/0670 - raming 562 - 

aktie 449, ten bedrage van € 408.461,53 waarvan heden nog ongeveer € 182.790 

beschikbaar. 

 in het investeringsbudget van 2017 onder code nr 2017/2289007/4/0670- raming 562- 

aktie 449, ten bedrage van € 150.000. 

 

De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

007 Iverlek- vernieuwen en aanleggen van nieuwe openbare verlichting op de OCMW 

site te Ruisbroek- goedkeuring offerte. 

In het kader van het nieuwe parkeerplan in de deelgemeente Ruisbroek zal kortelings een 

nieuwe openbare parking worden aangelegd achter het OCMW-gebouw, Fabriekstraat 1. 

Eveneens omwille van de veiligheid is het nodig om deze parking te voorzien van verlichting. 

Inmiddels werd een nieuwe openbare LED -verlichting geplaatst langs de Fabriekstraat. 

 

Het is derhalve wenselijk om de bestaande verouderde verlichting op de site van het OCMW 

te vervangen door een moderne LED-verlichting, die tevens dimbaar en zuiniger in gebruik is 

en overeenstemmend met deze langs de Fabriekstraat. 

 

Volgens de offerte van Iverlek dd. 05.01.2017 bedragen de kosten € 29.928,69 btw 21% incl. ten 

laste van de gemeente. 

 

Voor de financiering zijn kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2017 onder code nr 

2017/2289007/4/0670- raming 562- aktie 449, ten bedrage van € 150.000. 

 

De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

008 Gedeeltelijk verleggen voetweg nr. 6, tweede beraadslaging -  goedkeuring. 

De heer Frédéric Jourdain, wonende Molenstraat 2 te 1600 Sint-Laureins-Berchem heeft een 

aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk verleggen van voetweg nr. 6 gelegen op de 

percelen gekadastreerd 5de afd. (Sint-Laureins-Berchem) sectie A nr. 167c en 186b, waarvan 

hij eigenaar is. Uit het proces-verbaal van sluiting van onderzoek, opgemaakt op 1 december 

2016, blijkt dat geen bezwaren werden ingediend. Op 22 november 2016 heeft de heer André 

Culus, beëdigd landmeter-expert, het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het 

bedrag van de meerwaarde, zijnde € 42.750,00. 

 

Derhalve wordt aan de deputatie van de provincieraad voorgesteld om voetweg nr. 6 van 

de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Sint-Laureins-Berchem gedeeltelijk te 

verleggen zoals aangeduid op het bijgevoegd plan behorende bij de aanvraag. 

 

De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 42.750,00 in de 

gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom. 

 

Het dossier tot hoger omschreven wijziging van voetweg nr. 6 wordt in tweede lezing aan de 

gemeenteraad voorgelegd om er definitief over te beslissen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

 



009 Onderhoudswerken aan openbaar groen - goedkeuren wijze van gunnen en 

vaststellen voorwaarden opdracht. 

Naar aanleiding van het einde van een aantal onderhoudscontracten voor het onderhoud 

van openbaar groen wordt een nieuwe procedure opgestart. 

 

Het gaat om het groenonderhoud in de wijk Kapelleveld, de omgeving van het 

gemeentehuis, de wijk Oeverbeemd, perceel ‘Ruisbroek’ met name het Stationsplein, Gulden 

Bodemplein, Europawijk, de OCMW-campus en een aantal locaties verspreid over de 

gemeente, gebundeld als perceel ‘diverse objecten’. 

 

Aan de raad wordt het bestek voor de diensten ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal 

worden gegund na een algemene offerteaanvraag. De raming bedraagt 150.000 euro, incl. 

btw op jaarbasis. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

010 Adviesverlening gemeenteraad voor de plaatsing van een 

camerabewakingssysteem  op niet-besloten plaats - Puttenberg t.h.v. dynamische 

schuifpoort 

De inrichting van een dynamische schuifpoort met selectieve doorgang en camerabewaking 

beoogt een beperkte versoepeling van een geslaagde testopstelling met vier karterblokken in 

het binnengebied “Brusselbaan-Vlezenbeeklaan-Postweg” om het sluipverkeer in dit gebied 

effectief te weren zonder nadelige effecten op het hoofdwegennet te veroorzaken. 

 

De camerabewaking t.h.v. de dynamische schuifpoort  is een flankerende maatregel met als 

doel een technologisch systeem aan te reiken om vandalismebestrijding in deze niet-besloten 

plaats te ondersteunen.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om advies te verlenen voor de plaatsing van een 

camerabewakingssysteem  op een niet-besloten plaats- Puttenberg t.h.v. de dynamische 

schuifpoort en kennis te nemen van het advies van de korpschef. 

 

 Goedgekeurd met 18 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, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen), 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 Verkiezingsreglement schoolraad - geleding ouders - goedkeuring. 

Volgens artikel 14 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de 

Vlaamse Onderwijsraad en de ministeriele omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 

betreffende de lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, moet de 

schoolraad om de vier jaar opnieuw worden samengesteld. 

 

De mandaten van de huidige schoolraad eindigen op 31 maart en dus moet er per 

1 april 2017 een nieuwe schoolraad worden samengesteld. In het basisonderwijs bestaat een 

schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. 

De geleding ouders bestaat uit leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de 

leerlingen van de school. 

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en moet het 

verkiezingsreglement geleding ouders vaststellen. 

 



Het ontwerp van verkiezingsreglement moet voor advies aan de huidige schoolraad worden 

voorgelegd. 

 

De gemeenteraad moet het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding 

ouders goedkeuren. 

 

Het verkiezingsreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

012 Verkiezingsreglement schoolraad - geleding personeel - goedkeuring. 

Volgens artikel 14 van het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de 

Vlaamse Onderwijsraad en de ministeriele omzendbrief GD/2004/03 van 13 juli 2004 

betreffende de lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs, moet de 

schoolraad om de vier jaar opnieuw worden samengesteld. 

 

De mandaten van de huidige schoolraad eindigen op 31 maart en dus moet er per 

1 april 2017 een nieuwe schoolraad worden samengesteld. In het basisonderwijs bestaat een 

schoolraad uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. 

De geleding personeel bestaat uit leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel van 

de school. 

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen en moet het 

verkiezingsreglement geleding personeel vaststellen. 

 

Het ontwerp van verkiezingsreglement moet voor advies aan de huidige schoolraad en het 

Afzonderlijk overleg- en onderhandelingscomité onderwijs (ABOC) worden voorgelegd. 

De gemeenteraad moet het verkiezingsreglement van de schoolraad voor de geleding 

personeel goedkeuren. 

 

Het verkiezingsreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

013 Aanstelling sanctionerende ambtenaar Haviland. Goedkeuring. 

In de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties, 

goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 mei 2016, is het artikel 8.2 goedgekeurd:   

 

Art. 8.2   Inbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103:  

Onderstaande overtredingen op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) begaan door meerderjarige 

personen of rechtspersonen kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete of 

met een onmiddellijke betaling die kan worden opgelegd overeenkomstig voormeld KB, van: 

1° 55 euro voor de overtredingen van de eerste categorie, zoals bepaald in art. 22bis, 4° 

a), 22ter.1, 3°, 22sexies 2, 23.1, 1°, 23.1, 2°, 23.2 lid 1, 1° tot 3°, 23.2 lid 2, 23.3, 23.4, 24, lid 1, 2°, 4° 

en 7° tot 10°, 25.1, 1° tot 3°, 5°, 8°, 9° tot 13°, 27.1.3, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3 27bis, 70.2.1, 70.3, 77.4, 

77.5, 77.8, 68.3; 

2° 110 euro voor de overtredingen van de tweede categorie, zoals bepaald in art. 22.2 

en 21.4.4°, 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, 25.1, 4°, 6° en 7°, 25.1, 14°; 

3° 330 euro voor de overtredingen van de vierde categorie, zoals bepaald in art. 24 lid 1, 

 

Dit artikel is eveneens opgenomen in het protocolakkoord goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 28 november 2016 waarbij de nodige afspraken rond deze inbreuken zijn 

gemaakt met de procureur des konings. 



Bij zitting van 15/02/2016  ging het college van burgemeester en schepenen er principieel 

mee akkoord dat voor bovenstaande inbreuken beroep gedaan wordt op de 

sanctionerende ambtenaar(s) van Haviland. 

 

Gaat de gemeenteraad akkoord met de overeenkomst en de aanstelling van de 

ambtenaar(s) van Haviland? 

 

 Bij geheime stemming: 

Goedgekeurd met 29 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 onthoudingen en 1 blanco stem: 

De heer Jan Bloemen, personeelslid van HAVILAND, wordt aangesteld als sanctionerend 

ambtenaar met ingang vanaf heden tot 10 november 2019 met dien verstande dat taken die 

werden begonnen vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt en dit 

onder het systeem van de exclusieve dienstverlening. 

 

 Met algemene stemmen worden de overige bepalingen goedgekeurd 

 

 

014 Aanstelling sanctionerende ambtenaar Haviland. Goedkeuring. 

In de nieuwe algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve sancties, 

goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 mei 2016, is het artikel 8.2 goedgekeurd:   

 

Art. 8.2   Inbreuken op het stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103:  

Onderstaande overtredingen op het Koninklijk Besluit van 1/12/1975 houdende het algemeen 

reglement op de politie van het wegverkeer (wegcode) begaan door meerderjarige 

personen of rechtspersonen kunnen worden bestraft met een administratieve geldboete of 

met een onmiddellijke betaling die kan worden opgelegd overeenkomstig voormeld KB, van: 

1° 55 euro voor de overtredingen van de eerste categorie, zoals bepaald in art. 22bis, 4° 

a), 22ter.1, 3°, 22sexies 2, 23.1, 1°, 23.1, 2°, 23.2 lid 1, 1° tot 3°, 23.2 lid 2, 23.3, 23.4, 24, lid 1, 2°, 4° 

en 7° tot 10°, 25.1, 1° tot 3°, 5°, 8°, 9° tot 13°, 27.1.3, 27.5.1, 27.5.2, 27.5.3 27bis, 70.2.1, 70.3, 77.4, 

77.5, 77.8, 68.3; 

2° 110 euro voor de overtredingen van de tweede categorie, zoals bepaald in art. 22.2 

en 21.4.4°, 24 lid 1, 1°, 2°, 4°, 5° en 6°, 25.1, 4°, 6° en 7°, 25.1, 14°; 

3° 330 euro voor de overtredingen van de vierde categorie, zoals bepaald in art. 24 lid 1, 

 

Dit artikel is eveneens opgenomen in het protocolakkoord goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 28 november 2016 waarbij de nodige afspraken rond deze inbreuken zijn 

gemaakt met de procureur des konings. 

Bij zitting van 15/02/2016  ging het college van burgemeester en schepenen er principieel 

mee akkoord dat voor bovenstaande inbreuken beroep gedaan wordt op de 

sanctionerende ambtenaar(s) van Haviland. 

Gaat de gemeenteraad akkoord met de overeenkomst en de aanstelling van de 

ambtenaar(s) van Haviland? 

 

 Bij geheime stemming: 

Goedgekeurd met 29 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 1 onthouding en 1 blanco stem: 

Mevrouw Line De Wolf, personeelsleden van HAVILAND, wordt aangesteld als sanctionerend 

ambtenaar met ingang vanaf heden tot 10 november 2019 met dien verstande dat taken die 

werden begonnen vóór het verstrijken van voormelde periode zullen worden afgewerkt en dit 

onder het systeem van de exclusieve dienstverlening. 

 

 Met algemene stemmen worden de overige bepalingen goedgekeurd 

 

 

 

 

 

 



015 Princiepsbeslissing vorming onthaalouders dienstjaar 2017. Goedkeuring. 

De dienst voor onthaalouders staat in voor de vorming van de onthaalouders. 

 

Het uitvoeringsbesluit inzake vergunningsvoorwaarden voor opvang van baby’s en peuters 

vermeldt dat de organisator van gezinsopvang (dienst onthaalouders) zorgt voor een jaarlijkse 

analyse van de vormingsbehoefte van de kinderbegeleiders (onthaalouders) en een aanbod 

aan vorming, dat tegemoet komt aan de behoefte, voorziet.  

 

Het vormingsprogramma van de dienst bestaat uit minstens 4 vormingsmomenten. Voor het 

volgen van de vormingsmomenten worden de onthaalgezinnen vergoed (principebeslissing 

gemeenteraad 27 juni 2002). Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met 

de praktische organisatie en de afsluiting van de overeenkomst met de bevoegde 

vormingsinstanties.  

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de organisatie van de 

vormingscyclus. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

016 Parijsstraat te 1602 Vlezenbeek: definitieve beslissing straatnaamwijziging van de 

huidige huisnummers 7 tot en met 9 in “Nobelberg” en nieuwe huisnummering van dit 

gedeelte - goedkeuring 

De dienst Mobiliteit heeft aan het  college van burgemeester en schepenen van 8 februari 

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. 

 

De gemeenteraad keurde op 27 oktober 2016 de princiepsbeslissing goed 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 de eerste transpositie van het 

rijksregister in 2017 de nieuwe straatnaam Nobelberg met aangepaste huisnummers.  

 

Het openbaar onderzoek liep van 14 november 2016 en het werd op 16 december 2016 

afgesloten zonder opmerkingen en/of bezwaren. Aan de gemeenteraad wordt nu de 

definitieve beslissing ter goedkeuring voorgelegd.  

 

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

agendapunt toegevoegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

 

017 Overzicht kostprijs Eneco-tour 2016 - kennisgeving 

Hieronder vindt u het overzicht van de kosten en opbrengsten m.b.t. de doortocht van de 

eneco-tour 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Bedrag Debiteur Omschrijving 

800,00 Wielerclub Rap & Goed Dworp 40 seingevers Eneco Tour 22 september 2016 

4 012,84 Stalenrijplaten.be huur en transport stalen rijplaten  Enecotour 

1 397,55 VABO RENT huur toiletwagen Enecotour  

5 239,30 Delta Tenten huur kadertent + cassettevloer 

1 662,54 Huurland bouwhek/werfhek Eneco 

1 663,75 

VAN POUCKE FENCES - 

FESTIVALRENT nadars enecotour  



1 300,00 SLAGERIJ DENAYER broodjes voor Enecotour 

156,47 ALDI frisdranken medewerkers Enecotour 

980,10 DRUKZO Enecotour brochures 

726,22 DUTRY POWER verdeelmborden Eneco tour  

832,00 De Vos Cecile 

onkostennota 30 seingevers Enecotour 

22/9/2016 

181,17 Sabam billijke vergoeding Eneco tour  

12 440,01 TRAIT-EVENT (TRAITEUR COPPEY) VIP catering aankomst Enecotour 22/9/2016 

1 506,27 TRAIT-EVENT (TRAITEUR COPPEY) VIP catering aankomst Enecotour 22/9/2016 

216,54 SABAM aankomst Enecotour 

-96,80 DRUKZO CN brochures Enecotour 

634,40 TRAIT-EVENT (TRAITEUR COPPEY) huurkost groot scherm aan Rink Enecotour 

740,52 DESMETH Landbouwwerken strobalen voor Eneco tour 

55 265,75 SPORTINEZ Eneco Tour 2016 - etappestad 

5 319,93 Golazo sports eindafrekening eneco tour 2016 

1 050,00 Groendekor rozen enecotour 

   -24 925,00 Verrekende sponsoring  

 

   

71.103,56 

Totale netto kost voor de 

gemeente 

 PM: de berekende personeelskost voor deze activiteit bedraagt € 15 735,27. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 

 

 

018 Bijkomend punt – Evaluatie efficiëntie van ANPR-camera’s 

Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet dient de Vlaams Belang fractie een bijkomend 

agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van 26 januari 2017. Vermits op diverse 

nieuwsmedia ter sprake kwam, zijn veel mensen op de hoogte van de persoon (of personen) 

die beeldfragmenten verspreidt van het feit dat hij met overdreven snelheid vanaf de Ring 0 

onze gemeente binnenrijdt. De zelf-opgenomen filmpjes bevatten ook enkele acrobatische 

en bijgevolg gevaarlijke stunts op de parking van Shopping Pajot. 

 

 Goedgekeurd met 1 stem voor (Eddy Longeval), 18 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, Ann De Ridder, Jenny Sleeuwaegen) en 

12 onthoudingen (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) 

 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 2 februari 2017 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


