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gemeenteraad
Notulen Zitting van 28 mei 2020

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 
Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

28 mei 2020 20:05 -De voorzitter opent de openbare zitting 

OPENBARE ZITTING
Algemeen directeur

1 2020_GR_00088 Bekrachtigen besluit van de burgemeester d.d. 19 
mei 2020 houdende goedkeuren van de tijdelijke 
politieverordening over het digitaal vergaderen 
van de gemeenteraad, gemeenteraadscommissie, 
raad voor maatschappelijk welzijn en raad van 
bestuur van het AGB en het toelaten van publiek - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vragen om 
een pragmatische aanpak. Een virtuele vorm van vergaderen is gerechtvaardigd. 
De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, 
inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, …) blijven van toepassing.
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Het is belangrijk dat de leden van de vergadering deontologisch omgaan met deze 
mogelijkheid, om de beslotenheid van de vergadering te garanderen, en de 
democratische principes maximaal respecteren (bv. tegensprekelijk debat).

Publiek wordt toegelaten, rekening houdend met de regels inzake social distancing.

De zitting wordt opgenomen en later ter beschikking gesteld van de raadsleden 
(Extranet) en publiek (gemeentelijke website).

In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester 
politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. Bijgevolg kan de 
burgemeester bij politieverordening beslissen dat de gemeenteraad,  raad voor 
maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB via videoconferentie worden 
georganiseerd.

Juridische gronden
De nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.

Het decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.

De ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Deze beslissing heeft geen financiële impact.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 19 mei 2020 
houdende goedkeuren van de tijdelijke politieverordening over het digitaal vergaderen 
van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het 
AGB en het toelaten van publiek.

Bijlagen
 Burgemeesterbesluit van 19 mei 2020.pdf
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Secretariaat

2 2020_GR_00059 Notulen openbare zitting gemeenteraad van 30 
april 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De notulen van de openbare zitting van de gemeenteraad van 30 april 2020 worden ter 
goedkeuring voorgelegd.

De notulen zijn raadpleegbaar op hierna vermelde link: https://www.sint-pieters-
leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-30-april-2020https://www.sint-pieters-
leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-30-april-2020

De notulen liggen ook ter inzage op het secretariaat.

De audio opname is raadpleegbaar op hierna vermeld link: https://www.sint-pieters-
leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-30-april-2020

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 32.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 31 januari 2019, in het bijzonder 
hoofdstuk 8, artikel 33 tot 35.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 1° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen niet 
aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: de aan de 
gemeenteraad toegewezen bevoegdheden, vermeld in afdeling 1 en 2 van deel 2, titel 1, 
hoofdstuk 1 uit het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de notulen van de openbare zitting van 30 april 2020 goed.

Bibliotheek

3 2020_GR_00069 Deelname  Vlaams e-boekenplatform - Beslissing
GOEDGEKEURD

https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/downloads/notulen-gemeenteraad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-30-april-2020
https://www.sint-pieters-leeuw.be/extranet/downloads/geluidsopname-gemeenteraad-van-30-april-2020
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Beschrijving

Aanleiding en motivering
De bibliotheek moet meer en meer inzetten op een digitaal aanbod. De coronacrisis die 
we nu doormaken, bevestigt het belang van een digitale collectie.

Door in zee te gaan met Cultuurconnect kiezen wij voor een betrouwbare partner en een 
degelijk product. Het e-boekenplatform werd reeds getest in vijf centrumbibliotheken en 
uit de resultatenanalyse van dit project bleek dat leners heel tevreden zijn over het 
systeem.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Het tarief wordt berekend op basis van het inwonersaantal, met een vaste kost per jaar 
van 790 euro + 0,1345 euro per inwoner.

De kostprijs in 2020 bedraagt 5391,78 euro (incl. BTW).
De financiële middelen zijn voorzien op artikel 2020/6140600/3/0703 in de 
exploitatiebudgetten van het meerjarenplan

Advies

Visum financieel directeur 
Gunstig advies
Gelet op looptijd van het dossier en prijs per jaar -_> totaal bedrag is groter dan 
30.000,00 euro. 

Dit moet volgens onze regels aan de GR geagendeerd worden.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Gaat akkoord met de deelname van de bibliotheek aan het e-boekenplatform van 
Cultuurconnect, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteit bepaald in de 
'overeenkomst e-boekendienst tussen vzw Cultuurconnect en gemeentebestuur Sint-
Pieters-Leeuw' die als bijlage deel uitmaakt van deze beslissing.

Bijlagen
 Overeenkomt_Cultuurconnect.pdf
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Cultuur & Toerisme & Erfgoed 

4 2020_GR_00058 Toerisme Pajottenland & Zennevallei: nieuwe 
statuten en lidmaatschap - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De keuze om in de regio sterker in te zetten op de provinciale toeristische werking, en de 
financiële gevolgen hiervan, heeft Toerisme Pajottenland Zennevallei laten nadenken 
over haar eigen toekomst.

De regiowerking biedt wel nog operationele steun door het handhaven van het 
boekingsnetwerk en vangt regionale toeristische vragen op, vooral in het centrumkantoor 
van Halle.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen.

Decreet op de toeristische samenwerkingsverbanden.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Het lidgeld dat jaarlijks werd betaald aan Toerisme Pajottenland Zennevallei vervalt.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurt de statuten van Toerisme Pajottenland & 
Zennevallei goed.

Artikel 2
Sint-Pieters-Leeuw beslist om gratis lid te blijven van Toerisme Pajottenland & 
Zennevallei.

Bijlagen
 20190821 Statuten TPZ versie 2020-02-21.doc
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 In te vullen door de griffie

Aantal Bladzijden              Blz(n) 

O Tarief Oprichting

O Tarief Wijziging

O Gratis bekendmaking

In hoofdletters invullen 
en bij de eerste neerlegging
 ter griffie voegen

Aanvraagformulier I  tot 
inschrijving (KBO) en/of tot 

bekendmaking in de bijlagen 
bij het Belgisch Staatsblad
 Luik A   AIdentificatie

Niet invullen bij oprichting 1° Ondernemingsnummer : 0409.701.670

2° Benaming
(voluit) : Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei

(verkort) : Toerisme Pajottenland & Zennevallei

Evt. letterwoord :      

3° Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk
Andere :      

4° Zetel : Grote Markt  

Nr : 1 Bus : 1
Postcode : 1500 Gemeente : HALLE

Land : België

Wanneer er geen zetel in België is, het adres van de vestigingseenheid in België opgeven

Straat :      
Nr :      Bus :      

Bij voorkeur het adres 
van de hoofdvestiging 
in België opgeven

Postcode :       Gemeente :      

De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres. 
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve hieronder in te vullen

Benaming :      .
Dienst :      

VVVeeerrreeennniiigggiiinnngggeeennn,,,   SSStttiiiccchhhtttiiinnngggeeennn   eeennn   OOOrrrgggaaannniiisssmmmeeennn

Federale Overheidsdienst 
Justitie

Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij 

het Belgisch Staatsblad
Luik C :  Enkel in te vullen bij oprichting
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Naam :      Taal :  Nederlands
Straat :      

Nr :      Bus :      Ond. Nr. :     .   .   
Postcode :      Gemeente :      

Enkele tips
- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch 
verbetering.

- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de griffies of het Belgisch 
Staatsblad voorbehouden zones.

- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.

  Luik B      In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0409.701.670
Benaming : 

(voluit) : Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband Toerisme 
Pajottenland & Zennevallei

(verkort) : Toerisme Pajottenland & Zennevallei

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Grote Markt 1 bus 1, 1500 Halle

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Bestuursorgaan en Algemene Vergadering + 
publicatie van de aangepaste statuten 

De algemene vergadering van 18 maart 2019 noteert en aanvaardt het ontslag als bestuurder van :
Bosmans Sonja, Reiberg 21,1654 Huizingen, geboren op 26.08.1964 te Halle
Godfroid Werner, Broek 22,1547 Bever, geboren op 17.10.1954 te Halle
Persoons Ludo, Kasteelstraat 26,1570 Galmaarden, geboren op 02.08.1967 te Denderwindeke
Jacobs Inge, Heidestraat 9, 1755 Gooik, geboren op 13.01.1968 te Ninove
Snoeck Marc, Brusselsesteenweg 87,1500 Halle, geboren op 13.01.1954 te Antwerpen
De Vos Patrick, Sint-Niklaasstraat 33,1540 Herne, geboren op 23.12.1964
De Muylder Yves, Illingenstraat 16,1750 Lennik, geboren op 21.01.1976 te Ninove
Lacres Peter, Eeckhoudtstraat 26,1670 Pepingen, geboren op 16.03.1973 te Anderlecht
De Schrijver Albrecht, Kalkoven 11 bus 4, 1730 Asse, geboren op 11.07.1931 te Hekelgem
Vanderborght Frans, Acacialaan 24, 1742 St-Katherina-Lombeek, geboren op 20.02.1947

Als nieuwe bestuurder benoemd : 
Duerinckx Isabelle, Oudenaaksestraat 10, 1750 Gaasbeek, geboren op 16.10.1972
Dero Sandra, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne, geboren op 15.03.1972
Dermez Christa, Wijngaardstraat 81, 1755 Gooik, geboren op 25.01.1967
Vandenbroecke Bram, Pastoor Bernaertsstraat 100, 1500 Halle, geboren op 22.02.1983
Durieux Cindy, Pontembeek 6A, 1547 Bever, geboren op 16.09.1974
Vanhaverbeke Kristien, Laarheidestraat 32, 1650 Beersel, geboren op 8.09.1961
Van Paepegem Ludovic, Hoogstraat 19A, 1570 Galmaarden, geboren op 14.12.1962

Griffie 

Voor-
behouden 
aan het 
Belgisch   
Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :  Naam en handtekening.
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Schoukens Timo, Sterrelaan 2, 1740 Ternat, geboren op 4.03.1982
Cochez Greta Jeannine, Teleweidestraat 2, 1670 Pepingen, geboren op 15.06.1947

De huidige samenstelling van het bestuursorgaan is derhalve als volgt :
Van Lierde Johan, Hulsbroekweg 4A,1760 Roosdaal, geboren op 31.01.1967 te Ninove
De Kegel Marleen, Postweg 217A, 1602 Vlezenbeek, geboren op 23.07.1960 te Ukkel
Van den Houte Anneleen, Bullenbergstraat 73a, 1703 Schepdaal, geboren op 25.09.1975 te Asse 
Duerinckx Isabelle, Oudenaaksestraat 10, 1750 Gaasbeek, geboren op 16.10.1972
Dero Sandra, Edingsesteenweg 30, 1540 Herne, geboren op 15.03.1972
Dermez Christa, Wijngaardstraat 81, 1755 Gooik, geboren op 25.01.1967
Vandenbroecke Bram, Pastoor Bernaertsstraat 100, 1500 Halle, geboren op 22.02.1983
Durieux Cindy, Pontembeek 6A, 1547 Bever, geboren op 16.09.1974
Vanhaverbeke Kristien, Laarheidestraat 32, 1650 Beersel, geboren op 8.09.1961
Van Paepegem Ludovic, Hoogstraat 19A, 1570 Galmaarden, geboren op 14.12.1962
Schoukens Timo, Sterrelaan 2, 1740 Ternat, geboren op 4.03.1982
Cochez Greta Jeannine, Teleweidestraat 2, 1670 Pepingen, geboren op 15.06.1947

Deze leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.

Het Bestuursorgaan heeft de volgende functies verdeeld :
De Kegel Marleen, voorzitter
Van den Houte Anneleen, ondervoorzitter en penningmeester
Van Paepegem Ludovic, ondervoorzitter
Duerinckx Isabelle, secretaris
de regiomedewerker Pajottenland & Zennevallei van Toerisme Vlaams-Brabant
indien nodig kan een deskundige worden uitgenodigd om een agendapunt meer in detail toe te lichten.

Het Bestuursorgaan heeft de volgende mandaten verleend :
Voor alle administratieve en financiële verplichtingen hebben afzonderlijke en onbeperkte volmachten :
Marleen De Kegel, voorzitter
Van den Houte Anneleen, ondervoorzitter en penningmeester

Bijkomende gemachtigden in bijzondere administratieve en financiële zaken :
Lutgarde De Borre, Kapellestraat 12,1570 Galmaarden, geboren op 22.01.1962 te Geraardsbergen, voor 
alle financiële verrichtingen.

De algemene vergadering van dd mmmmm 2020 

De algemene vergadering van dd mmmm 2020 heeft de statuten aangepast 

Hieronder worden de statuten met aanpassingen weergegeven.
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
ARTIKEL 1 - Naam
De vereniging draagt de naam: Regionaal Toeristisch Samenwerkingsverband Toerisme Pajottenland
& Zennevallei vzw, afgekort: Toerisme Pajottenland & Zennevallei. 

ARTIKEL 2 - Zetel
De zetel van de vereniging is gevestigd te Grote Markt 1 bus 1, 1500 Halle en valt onder het Vlaams gewest. 
Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene vergadering en mits deze bovendien de regels in acht
neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3 - Doel
De vereniging, opgericht op 17 september 1970 onder de benaming “Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Zuid Westbrabant’’, heeft tot doel toerisme en recreatie in haar werkingsgebied direct en indirect te
ontwikkelen en te verdedigen, te bevorderen en te ondersteunen, met het oog op een evenwichtige
streekontwikkeling. Zij zal dit doel nastreven:
 - in overleg en samenwerking met alle plaatselijke, gewestelijke, provinciale, regionale en federale
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   instanties en toerisme-actoren; 

 -  in  overeenstemming  met de  door  Toerisme  Vlaanderen,  Toerisme  Vlaams-Brabant  vzw
    en  de  gemeenten ontwikkelde strategieën en acties voor het Pajottenland en de Zennevallei.

Zij zal daarbij bijzonder aandacht verlenen aan die aspecten waarvoor streekkennis, contact met de basis
en samenwerking van alle betrokkenen in de streek essentieel zijn.

Zij  mag  alle  activiteiten  ondernemen  die  dit  doel  kunnen  bevorderen.  Zij  kan  in  die  zin  ook,  doch
slechts op bijkomstige  wijze, handelsdaden stellen,  enkel  voor  zover  de  opbrengst  hiervan  besteed
wordt  aan  het  doel. 

De vereniging heeft onder meer volgende activiteiten tot voorwerp: het organiseren van groepsbezoeken in
de regio, toeristische informatie aanbieden in de regiokantoren.

De voertaal in de organisatie is het Nederlands.

ARTIKEL 4 - Werkingsgebied
Het  werkingsgebied  wordt  afgebakend  binnen  de  grenzen  van  de  provincie  Vlaams-Brabant  en
omvat  het territorium van de gemeenten gelegen in Pajottenland en Zennevallei, met name de gemeenten
Affligem, Bever, Beersel,  Dilbeek,  Drogenbos,  Galmaarden,  Gooik,  Halle,  Herne,  Lennik,  Liedekerke,
Linkebeek,  Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.

Het werkingsgebied kan binnen Vlaams-Brabant gewijzigd worden door de algemene vergadering, op vraag
van de betrokken gemeente(n).

De  vereniging  treedt  toe  tot  het  overkoepelende  samenwerkingsverband  Toerisme Vlaams-Brabants
voor alle acties waarvoor dit voor de verwezenlijking van haar doelstellingen wenselijk is.

 ARTIKEL 5 - Duur
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N
ARTIKEL 6 - Aantal leden
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. 

De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van
het stemrecht  op  de  algemene  vergadering,  komt  uitsluitend  toe  aan  de  effectieve  leden.  Effectieve
leden  zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging
wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt
neergelegd ter griffie van de  ondernemingsrechtbank.  Bij  wijzigingen  in  de  samenstelling  van  de
vereniging  moet  een  kopie  van  het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf
de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel
aangesloten om  medewerking  te  verlenen  aan  de  realisatie  van  de  doelstellingen  van  de  vereniging.  
Ze  hebben  geen stemrecht  op  de  algemene  vergadering.

ARTIKEL 7 - Toetreding
Als  lid  kan  tot  de  vereniging  toetreden,  ieder  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon  die  door  de
algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het verzoek
om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan. Hierbij dient
het kandidaat-lid zijn instemming te betuigen met het doel en de statuten van de vereniging. 

Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitsluitend verwezen naar de effectieve leden. 
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Alle handelingen waarvoor doorheen de  statuten  voorzien is dat  ze ‘’schriftelijk’’ moeten gebeuren,
kunnen via gewone brief, fax of e-mail.

De algemene vergadering wordt samengesteld uit :

- Een lid dat voorgedragen is door de gemeenteraad van elk van de gemeenten van het werkingsgebied, 

- de regiomedewerker Pajottenland & Zennevallei van Toerisme Vlaams-Brabant, 

- een coördinator Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei of plaatsvervanger,

- een coördinator Pajottenland+ of plaatsvervanger,

- een coördinator Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei of plaatsvervanger,

- lokale  of  intergemeentelijke  verenigingen  voor  vreemdelingenverkeer,  groeperingen  en  instellingen, 
  firma’s en groeperingen uit de professionele toerismewerking, overheden en instellingen van openbaar 
  nut  actief  in  toerisme  en  recreatie,  gidsengroeperingen  actief  binnen  het  werkingsgebied  van  de 
  vereniging en alle toeristische actoren of hun vertegenwoordigers, die bereid  zijn  zich  in  te  zetten 
voor  de verwezenlijking van de doelstellingen  van  de  vereniging en hiervoor samen te werken
op gewestelijk vlak.

De algemene vergadering moet steeds stemmen over de aanvaarding van het lidmaatschap.

Gemeentebesturen  duiden  een  vaste  plaatsvervangende  vertegenwoordiger  aan  bij  het  begin  van  het 
lidmaatschap.  Deze  plaatsvervangende  vertegenwoordiger  oefent  de  volheid  van  het  lidmaatschap  uit
bij afwezigheid van de effectieve vertegenwoordiger. Bij elke bestuurswissel in een gemeente, verliest het
door die gemeente voorgedragen lid zijn hoedanigheid als lid en dient de desbetreffende gemeente een
nieuw lid voor te dragen. Het te vervangen lid behoudt het lidmaatschap van de vereniging tot in zijn
vervanging wordt voorzien.

ARTIKEL 8 - Toegetreden leden
De algemene vergadering kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen tot de
vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Als toegetreden leden komen dezelfde
categorieën in aanmerking als bij de effectieve leden. De formaliteiten en voorwaarden betreffende
toetreding en uittreding van de toegetreden leden zijn dezelfde als die bij de leden.

Toegetreden  leden  verlenen  hun  medewerking  aan  de  realisatie  van  de  doelstellingen  van  de
vereniging.  Ze worden uitgenodigd op de algemene vergadering, maar hebben geen stemrecht. 
Verdere rechten en plichten van toegetreden leden worden bepaald door het bestuursorgaan.

ARTIKEL 9 – Lidmaatschapsbijdrage
Het bestuursorgaan bepaalt de jaarlijkse lidmaatschapbijdragen.

ARTIKEL 10 – Uittreding, uitsluiting
Elk lid en toegetreden lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet schriftelijk aan het
bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. Worden automatisch als ontslagnemend beschouwd, leden en
toegetreden leden die niet meer aan de toetredingsvoorwaarden voldoen en dat na schriftelijke aanmaning
door het bestuursorgaan waarin het lid of toegetreden lid op de hoogte wordt gebracht over de te vervullen
voorwaarden.

Een  lid  en  toegetreden  lid  kan  ook  te  allen  tijde  worden  uitgesloten,  door  een  beslissing  van  de 
algemene vergadering met 2/3 meerderheid van de stemmen.

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane
inbreng vorderen.
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TITEL III: HET BESTUURSORGAAN
ARTIKEL 11 - Aantal
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste drie leden die al dan niet lid zijn van
de vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat een bestuursorgaan uit 
slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders  steeds lager  zijn dan het aantal leden
van de algemene vergadering. 

ARTIKEL 12 - Duur van het mandaat van de bestuurders
De  bestuurders  worden  benoemd  voor  een  periode  van zes jaar  en  zijn  herkiesbaar. Tussentijds
benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

ARTIKEL 13 - Benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van
stemmen en wanneer  de  helft  van  de  leden  aanwezig  of  vertegenwoordigd  zijn.  De  bestuurders 
oefenen  hun  mandaat kosteloos  uit. Het bestuursorgaan  kan  de  terugbetaling  bevelen  van  sommige 
kosten  die  door  leden  van  de vereniging  zijn  gedragen  en  voortspruiten  uit  hun  medewerking  aan
de  vereniging.  De  akten  betreffende  de benoeming  van de bestuurders moeten neergelegd worden op
de griffie  van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij
uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Van  elke  gemeente uit het werkingsgebied kan één voorgedragen bestuurder zetelen. 
Daarnaast kunnen ook andere bestuurders benoemd worden, door een beslissing van de algemene
vergadering.

ARTIKEL 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval) of door overlijden. 
Bij een bestuurswissel in de gemeente, dient de gemeente een nieuwe persoon voor te dragen. In dat geval
blijft de desbetreffende bestuurder in zijn bestuurdersmandaat tot in zijn vervanging wordt voorzien door een
beslissing van de algemene vergadering.

De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen en wanneer
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het moet uitdrukkelijk vermeld worden op de
agenda van de algemene vergadering.

Een  bestuurder  die  vrijwillig  ontslag  neemt,  moet  dit  schriftelijk  bekendmaken  aan  het
bestuursorgaan.  Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het
statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de algemene
vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem
daarvan ook schriftelijk in kennis stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd
worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging
(bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15 - Bevoegdheden van de bestuurders.
Het bestuursorgaan  leidt  de  zaken  van  de  vereniging  en  vertegenwoordigt  deze  in  en  buiten 
rechte.  Hij  is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.

Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.
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Het bestuursorgaan kan  slechts  geldig  beslissen  indien  minstens  de  helft  van  de  bestuurders
aanwezig  of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt
doorslaggevend. 

Elke  bestuurder  kan  zich  op  de  bijeenkomsten  van  het bestuursorgaan door  een  andere
bestuurder  laten vertegenwoordigen.  Elke  bestuurder  kan  slechts  één  andere  bestuurder 
vertegenwoordigen.  Bestuurders, voorgedragen  door  de  gemeentebesturen,  worden  bij  afwezigheid
vertegenwoordigd  door  hun  vaste plaatsvervanger die geen bestuurder is en die aangeduid werd door het
gemeentebestuur. Gemeentebesturen dienen deze plaatsvervangende bestuurder aan te duiden bij het
begin van het bestuurdersmandaat van de door hen voorgedragen persoon.

De groep van de bestuurders die door de verschillende gemeenten werden voorgedragen, beschikt over 
75 % van  de  stemmen.  Dit  aantal  stemmen  wordt  gelijkmatig  verdeeld  over  de  aanwezige  of
vertegenwoordigde bestuurders die door de verschillende gemeenten werden voorgedragen. 
De  overblijvende  25  %  van  de  stemmen  wordt  gelijkmatig  verdeeld  over  de  overige  aanwezige  of
vertegenwoordigde bestuurders. 

ARTIKEL 16 - Vergaderingen
Het bestuursorgaan wordt schriftelijk of via e-mail bijeengeroepen door de voorzitter of bij diens  
afwezigheid door de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging, zo dikwijls 
als de omstandigheden het vereisen en dit op plaats, datum en uur bij de oproeping bepaald. 

Toegetreden  leden  en  effectieve  leden  die  geen  bestuurder  zijn  kunnen  na  akkoord  van  de
bestuurders toegelaten  worden  tot  de  bijeenkomsten  van  het bestuursorgaan.  Derden  kunnen 
worden  uitgenodigd  tot  de bijeenkomsten van het bestuursorgaan op voorstel of met akkoord van de
voorzitter en kunnen een adviserende stem uitbrengen. 
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is,  wordt  de  vergadering  voorgezeten  door  de  aanwezige  ondervoorzitter  met  het  langste
mandaat  in  de vereniging en indien deze belet is door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 17 - Beslissingen
De  beslissingen  van  het bestuursorgaan  worden  schriftelijk  ter  kennis  gebracht  van  alle
bestuurders.  Deze beslissingen  worden  verzameld  in  een  bijzonder  register  dat  op  de
maatschappelijke  zetel  van  de  vereniging wordt  bewaard  en  ter  inzage  ligt  van  de  leden.
Belanghebbende  derden  kunnen  hiervan  inzage  krijgen  na toelating  van  de  voorzitter,  of  bij  diens
afwezigheid,  van  de  ondervoorzitter  met  het  langste  mandaat  in  de vereniging.

ARTIKEL 18 – Intern reglement
Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht en nuttig oordeelt. Het
bestuursorgaan kan, indien het dit nodig oordeelt, een  afgevaardigd-bestuurder of  directeur
benoemen,  die  met  het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse
briefwisseling en tekent geldig namens de  vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en
alle andere instellingen.

ARTIKEL  19  -  Personen  gemachtigd  om  de  vereniging  te  vertegenwoordigen,  overeenkomstig
art.  13,  4°  lid, W.VZW
Bestuurders  die  namens  de  vereniging  optreden,  moeten  ten  aanzien  van  derden  niet  doen  blijken 
van  enig besluit of van enige machtiging. 

Het bestuursorgaan  kan  zijn bevoegdheden  voor bepaalde handelingen en taken op  zijn 
verantwoordelijkheid overdragen  aan  één  of  meerdere  van  de  bestuurders  of  aan  een  ander persoon,
die  al  dan  niet  lid  is  van  de vereniging. Het bestuursorgaan  kan  een  voorzitter,  één  of  meerdere
ondervoorzitters,  een  secretaris,  een penningmeester  en  elke  functie  die  voor  de  goede  werking  van
de  vereniging  noodzakelijk  is,  kiezen.  De ondervoorzitters  worden  zo  gekozen  dat  de  verschillende
delen  van  het  werkingsgebied  behoorlijk vertegenwoordigd  zijn.  De  voorzitter  wordt  verkozen  op 
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voorstel  van  de  groep  van  de  effectieve  leden  die voorgedragen werden door de verschillende
gemeenten.

Benoemingen gebeuren door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist
indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het
bestuursorgaan

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien
minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door het
bestuursorgaan moet  evenwel  binnen  de  zeven  kalenderdagen  bij  aangetekend  schrijven  ter  kennis 
gebracht  worden  van  de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging
te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
moeten binnen de  dertig  dagen  na  de  neerlegging  (bij  uittreksel)  bekendgemaakt  worden  in  de
bijlagen  bij  het  Belgisch Staatsblad. 

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL  20: Personen  belast  met  het  dagelijks  bestuur  van  de  vereniging,  overeenkomstig
art.  13bis,  1°  lid, 

Het bestuursorgaan benoemt  een  dagelijks  bestuur. Dit  dagelijks bestuur  bestaat  minstens  uit  een 
voorzitter, twee  ondervoorzitters,  een  secretaris  en  een  penningmeester. Hun benoeming gebeurt
door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien minstens de helft
van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De handtekeningen van twee van de bestuursleden die zetelen in het Dagelijks Bestuur zijn voldoende om
de vzw geldig te vertegenwoordigen naar derden toe, bijvoorbeeld bij het ondertekenen van een
arbeidsovereenkomst of het openen van een bankrekening.

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij
    het bestuursorgaan.

b) door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien
    minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing hieromtrent door
het bestuursorgaan moet  evenwel  binnen  de  zeven  kalenderdagen  bij  aangetekend  schrijven  ter
    kennis  gebracht  worden  van  de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur
moeten neergelegd  worden  op  de  griffie  van  de ondernemingsrechtbank en  moeten  binnen  de
dertig  dagen  na  de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds
genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 21 - Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter
van het bestuursorgaan  of,  bij  ontstentenis,  door  de  aanwezige  ondervoorzitter  met  het  langste
mandaat  in  de vereniging of, bij ontstentenis, door het lid met het langste mandaat in de vereniging.
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Een lid kan zich door een ander lid of een plaatsvervanger op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen. Elkeen kan slechts drager zijn van één volmacht. De vertegenwoordiging van een lid
door een niet-lid gebeurt conform artikel 7 van de statuten.

De groep van de leden die voorgedragen werden door de verschillende gemeenten, beschikt over 75 % van
de stemmen  in  de  algemene  vergadering.  Dit  aantal  stemmen  wordt  gelijkmatig  verdeeld  over  alle
aanwezige  of vertegenwoordigde  leden  op  de  algemene  vergadering  die  door  de  verschillende 
gemeenten  werden voorgedragen.
De  overblijvende  25  %  van  de  stemmen  wordt  gelijkmatig  verdeeld  over  de  overige  aanwezige  of 
vertegenwoordigde leden.

ARTIKEL 22 - Bevoegdheden
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

- het wijzigen van statuten.
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders  en  het  bepalen  van  hun  bezoldiging
   ingeval  een bezoldiging wordt toegekend,
-  de  benoeming  en  de  afzetting  van  de  commissarissen  en  het  bepalen  van  hun  bezoldiging
   ingeval  een bezoldiging wordt toegekend.
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook in voorkomend geval, het instellen van de
vereningingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,
- de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
- het aanvaarden van effectieve en toegetreden leden
- een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden,
- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL 23 - Vergaderingen
De  algemene  vergadering  wordt  geldig  bijeengeroepen  door  de  voorzitter  of  bij  diens  afwezigheid 
door  de ondervoorzitter met het langste mandaat in de vereniging, telkens als het doel van de vereniging
dat vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit: 

- vóór einde juni om met name de goedkeuring van de rekeningen van het
voorbije boekjaar, het vastleggen van de schikkingen voor het lopende haar en de goedkeuring van de
begroting voor het lopende jaar.

Het bestuursorgaan  is  bovendien  verplicht  de  algemene  vergadering  samen  te  roepen  wanneer
1/5  van  de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende
brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de
algemene vergadering samen te roepen binnen de maand met vermelding op de agenda van de gevraagde
agendapunten.

ARTIKEL 24 - Oproepingen
De  oproepingen  tot  de  algemene  vergadering  gebeuren  elektronisch per e-mail,  door  of  in  naam  van 
de  voorzitter, zijn plaatsvervanger of twee  bestuurders, tenminste vijftien dagen  voor  de vergadering.
De  toegetreden  leden worden uitgenodigd tot de algemene vergadering en kunnen een adviserende stem
uitbrengen.

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt
vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de 
effectieve leden, moet ook op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van
de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van het
bestuursorgaan overhandigd zijn. Elk lid  kan bijkomende punten op de agenda plaatsen waarover geldig 
kan beslist worden, behalve in de gevallen  van  ontslag  of  afzetting  van  een  bestuurder,  uitsluiting  van 
een lid,  statutenwijziging  en  vrijwillige ontbinding van de vereniging.
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ARTIKEL 25 - Besluiten
In  gewone  gevallen  worden  de  besluiten  genomen  bij  eenvoudige  meerderheid  in  aanwezigheid  of 
vertegenwoordiging  van  minstens  de  helft  van  de  leden.  Indien  de  helft  van  de  leden  niet  aanwezig
of vertegenwoordigd is, dient een nieuwe algemene  vergadering te worden samengeroepen, die
rechtsgeldig  kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden. Bij staking van
stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Indien minstens de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hierom verzoekt, is de stemming
geheim. Stemmingen over personen gebeuren steeds geheim.

De beslissingen van de algemene vergadering worden schriftelijk ter kennis gebracht van alle leden,
effectieve en toegetreden. Belanghebbende derden kunnen hiervan inzage krijgen op de maatschappelijke
zetel na toelating van de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter met het langste
mandaat in de vereniging.

ARTIKEL 26 - Statutenwijziging
Tot  wijziging  van  de  statuten  kan  slechts  worden  besloten  indien  die  wijziging  gedetailleerd  op  de
agenda  is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal
niet bereikt dan kan  een  tweede  vergadering  worden  bijeengeroepen,  zoals  door  deze  statuten  is
bepaald,  en  waarop  deze vergadering een geldig besluit  zal  kunnen nemen, ongeacht het aantal
aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste
vergadering worden gehouden. 

Voor elke statutenwijziging is een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde  stemmen
vereist, ook  op  de  tweede  algemene  vergadering.  Tot  wijziging  van  het  doel  van  de  vereniging  kan
slechts  met  een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van  iedere  statutenwijziging  zullen  de  wijzigingen  en  de  volledig  gecoördineerde  statuten  na  deze 
wijziging neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de
neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.

ARTIKEL 27- Ontbinding
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen
van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 28 - Uitsluiting
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid
moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging
te kunnen voorzien.

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
ARTIKEL 29 - Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het
komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die
gehouden wordt voor eind juni.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 30 - Ontbinding
Behoudens  gevallen  van  gerechtelijke  ontbinding  en  ontbinding  van  rechtswege  kan  slechts  de
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Luik B - VervolgVoor-
behouden 
aan het 
Belgisch 
Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso :  Naam en handtekening

algemene vergadering  tot  ontbinding  besluiten  indien  2/3  van  de  leden  op  de  algemene  vergadering 
aanwezig  of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging
vrijwillig te ontbinden.

Het  voorstel  tot  vrijwillige  ontbinding  van  de  vereniging  moet  uitdrukkelijk  op  de  agenda  van  de
algemene vergadering  vermeld  worden.  Zijn  geen  2/3  van  de  leden  op  deze  algemene  vergadering
aanwezig  of vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen die
geldig beraadslaagt ongeacht  het  aantal  aanwezige  of  vertegenwoordigde  leden  maar  mits  een  4/5
meerderheid  wordt  akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank,
één of  meer  vereffenaars.  Zij  bepaalt  tevens  hun  bevoegdheid  alsmede  de  vereffeningsvoorwaarden.
De  activa zullen,  na  aanzuivering  van  de  passiva,  worden  overgedragen  aan  een  vereniging  van
toeristische  of aanverwante aard met een belangenloze doelstelling.

Van  de  ontbinding  zal  het  ontbindingsbesluit,  de  benoeming  en  de  ambtsbeëindiging  van  de
vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen de 30 dagen na de
neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij
uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL VII: OVERGANGSBEPALINGEN
ARTIKEL 31 - Erkenning
De  vereniging  zal  aan  alle  voorwaarden  voldoen  om  de  erkenning  door  Toerisme  Vlaanderen  te
bekomen respectievelijk te handhaven. Deze instantie wordt steeds uitgenodigd om een afgevaardigde te
zenden naar de algemene vergadering en naar het bestuursorgaan van de vereniging.

De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

ARTIKEL 32 - De Wet
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (WVV) (K.B. 29/04/2019) toepasselijk. 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 2 juni 2020.

Marleen De Kegel, Voorzitter

Isabelle Duerinckx, Secretaris

Vermeldingen voor de griffie

Ingeschreven ter griffie van de rechtbank van koophandel van

Ondernemingsnummer :

Op
Zegel van de rechtbank Visum van de griffier

      Luik C      Bijkomende gegevens in te vullen 
bij een eerste neerlegging van een rechtspersoon

Federale Overheidsdienst 
Justitie
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1° Datum oprichtingsakte :       

2° Verstrijken van de duur (enkel voor verenigingen en stichtingen met beperkte duur) :      

3° Bestuur en vertegenwoordiging (+ wettelijk vertegenwoordiger bijkantoor)

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid
               
               
               
               
               

4° Dagelijks bestuur (in voorkomend geval) (**)

Nummer (*) Naam en voornaam Hoedanigheid
               
               
               
               

(*) Voor alle 
natuurlijke personen 
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor niet-
verblijfhouders 
of ondernemingsnummer voor 
rechtspersonen

(**) Voor de OFP, de uitvoering 
van het algemeen beleid van het 
organisme

               

5° Boekjaar (einddatum : DD / MM) :      

Ondergetekende, Marleen De Kegel handelend als bestuurder verklaart dat deze opgaaf 
volledig en naar waarheid is opgemaakt.

Gedaan te Halle, op XX MAAND 2019
(Handtekening)

Sport

5 2020_GR_00061 Gebruiksovereenkomst gemeentelijke 
voetbalinfrastructuur en Schuttershof - 
Beslissing
VERDAAGD

6 2020_GR_00066 Gebruiksreglement voetbalinfrastructuur  & 
Schuttershof - Beslissing
VERDAAGD

Archief
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7 2020_GR_00062 Aanvaarding schenking kunstwerk Karlos De 
Wilde - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De familie van kunstenaar Karlos De Wilde wenst de linosnede, die op zijn kamer hing in 
het woonzorgcentrum ZIlverlinde, aan de gemeente te schenken. Karlos De Wilde was 
één van de gekendste schilders van Sint-Pieters-Leeuw. Hij behaalde met zijn typische 
werken tal van internationale prijzen en was 46 jaar lang lid van de plaatselijke 
kunstkring, Leeuw Art. De gemeente bezit reeds heel wat werken van deze kunstenaar.

De ondertekende schenkingsovereenkomst, de begeleidende brief van de familie en een 
afbeelding van het kunstwerk werden als bijlage bij dit punt opgenomen. 

Juridische gronden
Decreet over het lokaal bestuur, art. 41, 12°.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 §1 12° van het decreet lokaal bestuur: De volgende bevoegdheden kunnen 
niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd: het definitief 
aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het kunstwerk van de hand van Karlos De 
Wilde.

Bijlagen
 20200429_schenkingsovereenkomst.pdf



Overeenkomst betreffende de schenking van
onder glas ingekaderde afdruk linosnede

van Karlos De Wilde

tussen enerzijds familie De Wilde :

- ChristÍane Vanhese
- Marleen De Wilde
- Pieter De Wilde

hierna genoemd de schenker -

en anderzijds: de gemeente Sint-Pieters-Leeuw

- hierna genoemd de ontvanger -
vertegenwoordigd door haar burgemeester, Mr. Luc DECONINCK
en haar algemeen directeur, Mr. Walter VASTIAU

is het volgende overeengekomen:

Art. 1 : oorsprong van het schilderij
De schenker verklaart de exclusieve eigenaar te zijn van het schilderij en dat deze geen
voorwerp uitmaakt van enig geschil.

Art. 2 : onherroepelijke overdracht
De schenker verklaart het schilderij te willen overdragen aan de ontvanger en daartoe
afdoende gemachtigd te zijn. Deze schenking verplicht de ontvanger in geen geval tot de
betaling van een vergoeding.

Deze schenking gebeurt onder voorbehoud van aanvaarding door de gemeenteraad van
de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, in overeenstemming met art. 4I, L2o van het Decreet
over het lokaal bestuur.

De overdracht van het schilderij is onherroepelijk.

Art. 3 : bestemminq van het schilderij
De onWanger zal het schilderij opnemen in zijn patrimonium en er verder over beschikken
onder de modaliteiten die hem redelijk en billijk lijken. Hij kan alle maatregelen nemen ter
conservatie en restauratie van de het schilderij, volgens de huidige, gangbare technieken.

De ontvanger kan nooit garanderen dat het geschonken schilderij permanent
tentoongesteld zal worden.

De ontvanger zal geen winstbejag nastreven bij zijn beheer van het geschonken schilderij.

Art. 4 : Toeoasselijk recht - bevoegde rechtbanken
De huidige overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Alle
geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbanken.

Alvorens hun toevlucht te nemen tot de rechtbank zullen schenker en ontvanger evenwel
te goeder trouw onderhandelen om hun geschil in der minne te regelen
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opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw , op 231ilÍ92p in twee exemptaren.
Elke partiJ erkent haar exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de schenker Voor de ontvanger

Christiane Vanhese Luc Deconinck
Burgemeester

Marleen De Wilde

Pieter De Wilde
Walter Vastiau
Algemeen directeur
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Secretariaat

8 2020_GR_00063 Havicrem - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering van 17 juni 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeente is aangesloten bij Havicrem.

Bij schrijven van 28 april 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd om deel te nemen 
aan de  algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 17 juni 2020 om 
18.30 uur in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50 te Eppegem.

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 
algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 
keuren.

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd raadslid Nicole Billens aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Olivier Huygens als plaatsvervanger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Havicrem gedurende de huidige 
legislatuur.

De oproepingsbrief van 28 april 2020 tot de  algemene vergadering van Havicrem van 17 
juni 2020 bevat volgende agendapunten:

1. Notulen algemene vergadering 11 december 2019: goedkeuring.
2. Werking 2019 in cijfers: overzicht.
3. Jaarrekening 2019: goedkeuring (resultatenrekening en balans, verslag 

bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur)
4. Kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor
5. Varia

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

De statuten van Havicrem.

Voorstel van de raad van bestuur van Havicrem van 21 april 2020.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.
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Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de ontvangen documenten keurt de gemeenteraad de agendapunten van de 
algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020, bezorgd per mail van 28 april 
2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt gemandateerd om op de 
 algemene vergadering van Havicrem van 17 juni 2020 te handelen en te beslissen 
conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Havicrem via e-mail: 
birgitte.emmerechts@havicrem.be

9 2020_GR_00089 Cipal - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering van 25 juni 2020 - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeente is aangesloten bij Cipal.

Bij brief van 7 mei 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd om deel te nemen aan de 
algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op donderdag 25 juni 2020 om 16 
uur. Gelet op de coronapandemie zal de vergadering op digitale wijze plaatsvinden via 
een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 
algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 
keuren.

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd raadslid Brahim Harfaoui aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Wim Peeters als plaatsvervanger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal gedurende de huidige legislatuur.

mailto:birgitte.emmerechts@havicrem.be
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De oproepingsbrief van 7 mei 2020 tot de algemene vergadering van Cipal van 25 juni 
2020 bevat volgende agendapunten:

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, 

afgesloten op 31 december 2019.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de 

geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 

2019, afgesloten op 31 december 2019.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor 

de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.
7. Vervanging bestuurder.
8. Wijziging maatschappelijke zetel.
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.

De toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering.

De voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

De statuten van Cipal.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota keurt de gemeenteraad 
de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 25 juni 2020, bezorgd per 
e-mail van 7 mei 2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering van Cipal van 25 juni 2020 te handelen en te beslissen conform 
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dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of 
indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan 
blijft de vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente gemachtigd om deel te 
nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal via e-mail: 
info@avdv@cipal.be

10 2020_GR_00090 Intradura - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de 
statutaire gewone algemene vergadering van 17 
juni 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeente is aangesloten bij Intradura.

Bij aangetekend schrijven van 8 mei 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd om deel te 
nemen aan de statutaire gewone algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op 
woensdag 17 juni 2020 om 19 uur in de polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 
20 in 1731 Asse-Zellik. 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 
algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 
keuren.

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd raadslid Jeroen Tiebout aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Veerle Seré als plaatsvervanger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Intradura gedurende de huidige 
legislatuur.

De aangetekende oproepingsbrief van 8 mei 2020 tot de statutaire gewone algemene 
vergadering van Intradura van 17 juni 2020 bevat volgende agendapunten:

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: 
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 23 december 
2019 aan de deelnemers bezorgd.)

2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;
3. jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, 

het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 
40);

4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)

5. verslag van de commissaris over het 3de maatschappelijke dienstjaar: 
goedkeuring (art. 40);

6. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);

mailto:info@avdv@cipal.be
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7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8. benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring;
9. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring;

10. vervanging deskundige in raad van bestuur (art. 15): goedkeuring;
11. varia.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeenelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41.

De statuten van Intradura.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de ontvangen documenten keurt de gemeenteraad de agendapunten van de 
statutaire gewone algemene vergadering van Intradura van 17 juni 2020, bezorgd per 
aangetekend schrijven van 8 mei 2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt gemandateerd om op de 
statutaire gewone algemene vergadering van Intradura van 17 juni 2020 te handelen en 
te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de 
vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente gemachtigd om deel te nemen aan 
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Intradura, Dorent 5, 
1620 Drogenbos of via e-mail: info@intradura.be.

mailto:info@intradura.be
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11 2020_GR_00091 Haviland - vaststelling van mandaat van de 
vertegenwoordiger van de gemeente op de 
statutaire gewone algemene vergadering van 17 
juni 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeente is aangesloten bij Haviland die werd opgericht op 24 maart 1965 bij 
oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april 1965 
onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019, verschenen in de Bijlage 
tot het Belgische Staatsblad van 21 november 2019 onder het nummer 19151652.

Haviland als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de 
economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, is een 
dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet over het lokaal bestuur.

Bij aangetekend schrijven van 6 mei 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd om deel te 
nemen aan de statutaire gewone algemene vergadering. Deze zal worden gehouden op 
woensdag 17 juni 2020 om 18 uur in de polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 
20 in 1731 Asse-Zellik. 

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 
algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 
keuren.

In de gemeenteraad van 28 februari 2019 werd raadslid Wim Peeters aangeduid 
als effectief vertegenwoordiger en raadslid Ann De Ridder als plaatsvervanger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van Haviland gedurende de huidige legislatuur.

De aangetekende oproepingsbrief van 6 mei 2020 tot de statutaire gewone algemene 
vergadering van Haviland van 17 juni 2020 bevat volgende agendapunten:

1. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23.10.2019: goedkeuring 
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de 
deelnemers bezorgd.);

2. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: 
goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 
aan de deelnemers bezorgd.);

3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;
4. jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, 

het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 
41);

5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

6. verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: 
goedkeuring (art. 41);

7. bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8. vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9. vervanging bestuurder met raadgevende stem;

10. Varia.



47/106

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41. 

De statuten van Haviland.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten keurt de gemeenteraad de agendapunten van de 
statutaire gewone algemene vergadering van Haviland van 17 juni 2020, overgemaakt 
per aangetekend schrijven van 6 mei 2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt gemandateerd om op de 
statutaire gewone algemene vergadering van Haviland van 17 juni 2020 te handelen en 
te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Haviland , 
Brusselsesteenweg 617 in 1731 Zellik of via e-mail: info@haviland.be

12 2020_GR_00092 IWVB in vereffening - vaststelling van mandaat 
van de vertegenwoordiger van de gemeente op de 
algemene vergadering van 9 juni 2020 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

mailto:info@haviland.be
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Aanleiding en motivering
De gemeente is aangesloten bij IWVB in vereffening.

De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van deelnemers van IWVB in 
vereffening, gehouden op 24 november 2017, die heeft besloten tot de 
invereffeningstelling.

Het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering IWVB in vereffening van 
26 maart 2019.

De eenparige schriftelijke besluiten van het college van vereffenaars van IWVB in 
vereffening van 21 april 2020.

Het vereffeningsplan.

Het verslag van de vereffenaars houdende de vereffeningsrekeningen.

Het controleverslag van de commissaris van IWVB in vereffening.

Bij aangetekend schrijven van 8 mei 2020 werd de gemeenteraad uitgenodigd om deel te 
nemen aan de algemene vergadering. Deze zal elektronisch worden gehouden op dinsdag 
9 juni 2020 om 17 uur via de toepassing Skype for Business.

De gemeenteraad moet het mandaat van zijn vertegenwoordiger herhalen voor elke 
algemene vergadering en hem mandateren om de agendapunten al dan niet goed te 
keuren.

In de gemeenteraad van 23 mei 2019 werd schepen An Speeckaert aangeduid als 
effectief vertegenwoordiger en raadslid Wim Peeters als plaatsvervanger van de 
gemeente op de algemene vergaderingen van IWVB in vereffening gedurende de huidige 
legislatuur. 

De aangetekende oproepingsbrief van 8 mei 2020 tot de algemene vergadering 
van IWVB in vereffening van 9 juni 2020 bevat volgende agendapunten:

1. Vervanging van de vereffenaar aangeduid op voordracht van de gemeente Grimbergen

Jaarrekening 2019

2. Verslag van het college van vereffenaars 

3. Verslag van de commissaris 

4. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019

Sluiting van de vereffening

5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken en het verslag van de 
vereffenaars met betrekking tot de vereffeningsrekeningen

6. Afsluiting van de vereffening

7. Kwijting aan de vereffenaars

8. Kwijting aan de commissaris
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9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden

10. Bijzondere volmacht

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3 inzake de 
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op artikel 432, derde lid dat bepaalt 
dat vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden herhaald voor 
elke algemene vergadering.

De statuten van IWVB in vereffening.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten keurt de gemeenteraad de agendapunten van de 
algemene vergadering van IWVB in vereffening van 9 juni 2020, overgemaakt per 
aangetekend schrijven van 8 mei 2020, goed.

Artikel 2
De vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente wordt gemandateerd om op de 
algemene vergadering van IWVB in vereffening van 9 juni 2020 te handelen en te 
beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen 
beraadslagen of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden 
verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger/plaatsvervanger van de gemeente gemachtigd 
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit 
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan IWVB in vereffening, p/a 
TMVW, Stropstraat 1 in 9000 Gent of via e-mail: 20200609AVIWVB@farys.be

13 2020_GR_00036 Toegevoegd punt - Hernieuwbaar energieproject 
met burgerparticipatie - Beslissing
AFGEKEURD

Beschrijving

mailto:20200609AVIWVB@farys.be
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Aanleiding en motivering
De heer Jeroen Steeman (Groen) vraagt aan de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw 
dat het college, in samenwerking met externe partners, de haalbaarheid van een 
hernieuwbaar energieproject met burgerparticipatie zal onderzoeken.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente flinke beloftes gemaakt om duurzamer te worden: 
we stapten in het project Opgewekt Pajottenland en gaan een klimaatactieplan opstellen. 
Daarin staat lokale en participatieve energieproductie als aandachtspunt. Binnenkort 
dient zich een mooie gelegenheid aan om die beloftes al om te zetten in daden: de 
gemeente moet haar contract voor de levering van energie voor het einde van het jaar 
vernieuwen.

De fractie van Groen wil laten onderzoeken of het haalbaar is om als gemeente een 
hernieuwbaar energieproject met burgerparticipatie op te starten. Daarin investeren 
burgers via een coörporatie in het opwekken van duurzame energie. De gemeente kan de 
elektriciteit via een gegarandeerd vast tarief afnemen.

Het Vlaams Energiebedrijf biedt in samenwerking met Pajopower bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om zonder eigen aanbesteding een dergelijk project voor zonnepanelen op 
gemeentelijke gebouwen te realiseren via een stroomafnameovereenkomst hernieuwbare 
energie, maar er zijn ook andere externe partners met expertise op dit vlak.

Juridische gronden
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 21.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd  door de gemeenteraad met
- 2 stem(men) voor: Natacha Martel; Jeroen Steeman
- 19 stem(men) tegen: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; 
Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier 
Huygens; Bart Keymolen; Eddy Longeval; Wim Peeters; Siebe Ruykens; Veerle Seré; 
Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Tiebout; Betty Willems
- 8 onthouding(en): Jean Cornand; Kathleen D'Herde; Lydie De Smet; Guy Jonville; 
Georgios Karamanis; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad verzoekt het college om in samenwerking met externe partners de 
haalbaarheid van een hernieuwbaar energieproject met burgerparticipatie te 
onderzoeken. Daarbij investeren burgers in het opwekken van duurzame energie die de 
gemeente kan afnemen tegen een vaste prijs.
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Artikel 2
De bevoegde gemeenteraadscommissie bespreekt de uitkomst van het onderzoek naar 
een hernieuwbaar energieproject met burgerparticipatie en nodigt relevante externe 
partners uit om een toelichting te geven.

Aankoop

14 2020_GR_00067 2020-040 - Aanleg 3 kunstgrasvelden - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In het kader van de opdracht “Aanleg 3 kunstgrasvelden” werd een bestek met nr. 2020-
040 opgesteld door de dienst Aankoop.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.157.024,79 excl. btw of 
€ 1.400.000,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Juridische gronden
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in de aanpassing meerjarenplan.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 28 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 
Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan 
Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Bart 
Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim 
Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; 
Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Betty Willems
- 1 onthouding(en): Kathleen D'Herde

Besluit

Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-040 en de raming voor de opdracht “Aanleg 3 
kunstgrasvelden”, opgesteld door de dienst Aankoop worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 1.157.024,79 excl. btw of 
€ 1.400.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht zal worden voorzien in de aanpassing meerjarenplan.

15 2020_GR_00102 2020-041 - Aankoop meubilair scholen - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In het kader van de opdracht “Aankoop meubilair scholen” werd een bestek met nr. 2020-
041 opgesteld door de ontwerper.

Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1 (Levering meubilair Puur Natuur), raming: € 5.785,12 excl. btw of € 7.000,00 
incl. 21% btw;
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* Perceel 2 (Levering (opzet)kasten Den Top), raming: € 26.446,28 excl. btw of 
€ 32.000,00 incl. 21% btw;

* Perceel 3 (Levering meubilair Den Top (lagere)), raming: € 23.140,49 excl. btw of 
€ 28.000,00 incl. 21% btw;

* Perceel 4 (Levering meubilair Den Top (kleuters)), raming: € 12.396,69 excl. btw of 
€ 15.000,00 incl. 21% btw;

* Perceel 5 (Levering meubilair Populiertje), raming: € 7.024,79 excl. btw of € 8.500,00 
incl. 21% btw;

* Perceel 6 (Levering meubilair sporthal Den Top), raming: € 14.876,03 excl. btw of 
€ 18.000,00 incl. 21% btw.

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 89.669,40 excl. btw of 
€ 108.500,00 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

Juridische gronden
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in investeringsbudget.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit

Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-041 en de raming voor de opdracht “Aankoop meubilair 
scholen”, opgesteld door de ontwerper worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen 
en diensten. De raming bedraagt € 89669,40 excl. btw of € 108.500,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget.

Mobiliteit, Lokale economie, Landbouw & markten 

16 2020_GR_00071 Aanvullend verkeersreglement Beemdstraat: 
Instellen parkeerverbod  ter hoogte van 
bedrijfsingang firma Artemide - Beemdstraat nr. 
25 - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De firma Artemide, gelegen Beemdstraat 25, ontvangen dagelijks vrachtwagens/ opleggers 
van 90 m³. Deze vrachtwagens kunnen door geparkeerde voertuigen ter hoogte van de 
bedrijfstoegang moeilijk de parking oprijden om te laden of lossen.

Door ter hoogte van de bedrijfsingang Beemdstraat nr. 25 een parkeerverbod van 3 
meter (kant bedrijfstoegang) en 15 meter (tegenover de bedrijfstoegang) in te stellen, 
wordt een vlotte toegang voor vrachtwagens/ opleggers naar de bedrijfsparking 
gegarandeerd.

Aangezien de proefopstelling goed werd bevonden (tijdelijke politieverordening 
3/12/2018) en het oprijden van de parking vlot verloopt, wordt voorgesteld om dit 
definitief in te voeren.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
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Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Verbodsbepalingen – Parkeerverbod Beemdstraat - gemeenteweg:

In de Beemdstraat wordt ter hoogte van de bedrijfsingang Beemdstraat nr. 25 een 
parkeerverbod van 3 meter (links van bedrijfstoegang) en 15 meter (tegenover de 
bedrijfstoegang) ingesteld. Deze maatregel wordt aangeduid middels het aanbrengen van 
een gele onderbroken lijn.

Artikel 2
De wegmarkeringen waarvan sprake in dit reglement zullen worden aangebracht zoals 
aangegeven op het signalisatieplan en conform het ministerieel besluit van 11 oktober 
1976 waarbij de maximum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Onderhavig aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het 
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Signalisatieplan Beemdstraat.pdf

17 2020_GR_00072 Aanvullend verkeersreglement Hendrik 
Vanhouchestraat: instellen parkeerverbod - 
Beslissing
GOEDGEKEURD
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Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeenschapswachten stellen tijdens hun schooltoezichten vaak vast dat er 
verkeershinder is aan de in- en uitrit van de Wilgenhofparking die veroorzaakt wordt door 
wagens die geparkeerd staan tussen deze in- en uitrit en het Wilgenhofpark. Het 
doorgaand verkeer van en naar de Pepingensesteenweg wordt gehinderd en het zicht op 
het aankomende verkeer wordt beperkt voor wie de parking wil verlaten.

Om het verlaten van de parking veiliger te laten verlopen en de doorstroming van het 
verkeer te garanderen, stelt de dienst mobiliteit voor om een parkeerverbod in te stellen 
tussen de in- en uitrit van de parking en Wilgenhofpark middels gele onderbroken lijnen.

Positief advies verkeersdienst politie Zennevallei.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Parkeren Hendrik Vanhouchestraat - gemeenteweg:



57/106

In de Hendrk Vanhouchestraat wordt tussen de in- en uitrit van parking Wilgenhof en 
Wilgenhofpark een parkeerverbod ingesteld middels het aanbrengen van gele 
onderbroken lijnen. Dit wordt aangeduid met wegmarkeringen overeenkomstig art.72.2 
van de wegcode.

Artikel 2
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

18 2020_GR_00073 Aanvullend verkeersreglement verwijderen van 
parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in 
nabijheid van de woning - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst mobiliteit ontving verschillende vragen tot het verwijderen van parkeerplaatsen 
voor mensen met een handicap in de nabijheid van de woning. Deze zijn:

 Boomkwekerijstraat 21, 1601 Ruisbroek (verhuisd, reeds weggenomen in het 
verleden)

 Boomkwekerijstraat 117, 1601 Ruisbroek (overleden)
 Georges Wittouckstraat 183, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (verhuisd)
 Hengststraat 16, 1601 Ruisbroek (overleden)
 Koning Albertstraat 98, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (overleden)
 Victor Van Paepeghemstraat 14, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.
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Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Parkeren - gemeenteweg:

In Sint-Pieters-Leeuw wordt in de nabijheid van volgende woningen een parkeerplaats 
voor een persoon met een handicap verwijderd:

 Boomkwekerijstraat 21, 1601 Ruisbroek
 Boomkwekerijstraat 117, 1601 Ruisbroek
 Georges Wittouckstraat 183, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Hengststraat 16, 1601 Ruisbroek
 Koning Albertstraat 98, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Victor Van Paepeghemstraat 14, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Artikel 2
Onderhavig aanvullend verkeersreglement wordt er kennisgeving overgemaakt aan het 
Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.

19 2020_GR_00074 Aanvullend verkeersreglement inrichten van 
parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in 
nabijheid van de woning - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst mobiliteit ontving verschillende vragen tot het aanleggen van een 
parkeerplaats voor mensen met een handicap in de nabijheid van de woning. Deze zijn:

 Boomkwekerijstraat 150, 1601 Ruisbroek
 Europalaan 7, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Fabriekstraat 166, 1601 Ruisbroek
 Pepingensesteenweg tegenover nr. 40, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

De algemene en specifieke criteria voor de aanleg van een parkeerplaats voor mensen 
met een handicap in de nabijheid van de woning werden door de commissie Mobiliteit en 
Openbare Werken op 14 januari 2016 vastgesteld.
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De ingediende aanvragen voldoen aan de criteria in verband met het aanleggen van een 
parkeerplaats voor mensen met een handicap in de nabijheid van hun woning. 

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Parkeren - gemeenteweg:

In Sint-Pieters-Leeuw wordt in de nabijheid van volgende woningen een parkeerplaats 
voor een persoon met een handicap aangelegd:

 Boomkwekerijstraat 150, 1601 Ruisbroek
 Europalaan 7, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Fabriekstraat 166, 1601 Ruisbroek
 Pepingensesteenweg tegenover nr. 40, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

De maatregelen worden ter kennis gebracht van de weggebruiker door middel van de 
verkeersborden E9a (aangevuld met een onderbord "symbool dat een mindervalide 
voorstelt" en het onderbord type Xc - 6m) en een grondmarkering.
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Artikel 2
Onderhavig aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het 
Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid.

20 2020_GR_00076 Aanvullend verkeersreglement Jan 
Vanderstraetenstraat: instellen stilstaan- en 
parkeerverbod - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De directrice van GBS 't Populiertje contacteerde de dienst mobiliteit om de chaos in de 
schoolomgeving te melden. Op de Jan Vanderstraetenstraat t.h.v. huisnummers 91 - 93 - 
95 hinderen geparkeerde en stilstaande voertuigen de vlotte doorgang van het verkeer, 
met filevorming tot gevolg. Wanneer aan de andere zijde van de straat ook wagens op 
straat geparkeerd staan, is de doorgang voor wagens moeilijk en is de doorgang voor 
hulpdiensten niet gegarandeerd.

Om  de doorstroming van het verkeer vlot te laten verlopen en de doorgang voor 
hulpdiensten te garanderen, stelt de dienst mobiliteit voor om een stilstaan- en 
parkeerverbod in te stellen t.h.v. huisnummers 91 - 93 - 95 middels verkeersborden E3.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
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Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Parkeren Jan Vanderstraetenstraat - gemeenteweg:

In de Jan Vanderstraetenstraat wordt ter hoogte van huisnummers 91 - 93 - 95 een 
stilstaan- en parkeerverbod ingesteld. Dit wordt ter kennis gebracht van de weggebruiker 
door middel van de verkeersborden E3 en onderborden GXa-b.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

21 2020_GR_00077 Aanvullend verkeersreglement Albert Van 
Cotthemstraat: aanbrengen laad- en loszone - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst mobiliteit ontving van de Carrefour express, gevestigd te Bergensesteenweg 
106, de vraag om een laad- en loszone in te richten op de Albert Van Cotthemstraat. Bij 
leveringen staat de vrachtwagen op de straat geparkeerd, wat het verkeer op de A. Van 
Cotthemstraat blokkeert. Op de dienst hebben we ook klachten ontvangen van 
vrachtwagens die bij leveringen op het trottoir geparkeerd staan en zo het zicht op de 
verkeerslichten blokkeren.

Bij de ontwikkeling van het project werd geen laad- en loszone voorzien op het eigen 
terrein. De dienst mobiliteit stelt voor om, middels een parkeerverbod van maandag 
t.e.m. zaterdag van 7 tot 15 uur, een laad- en loszone te voorzien op de parkeerstrook in 
de Albert Van Cotthemstraat, op voorwaarde dat de aanpassing aan het trottoir en 
plantvak gebeurd op kosten van de ontwikkelaar.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.
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Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Parkeerverbod Albert Van Cotthemstraat - gemeenteweg:

Op de Albert Van Cotthemstraat wordt op de parkeerstrook t.h.v. Bergensesteenweg 106 
een parkeerverbod ingesteld van maandag t.e.m. zaterdag, van 7 tot 15 uur. Deze 
maatregel wordt aangeduid door middel van het aanbrengen van de verkeersborden E1 
en onderborden GV, GXa-b.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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22 2020_GR_00078 Aanvullend verkeersreglement Fabriekstraat: 
invoeren maatregel E9b op parking OCMW - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In 2017 werd de OCMW parking te Ruisbroek uitgebreid met 40 extra parkeerplaatsen. 
Rekeninghoudend met de waterinfiltratie- en buffering werd de parking aangelegd met 
kunststofplaten opgevuld met grind . Door de keerbewegingen van zwaardere voertugien 
zijn deze kunststofplaten zwaar beschadigd geraakt.

Begin 2020 werd de schade hersteld. Om te voorkomen dat deze kunststofplaten in de 
toekomst opnieuw beschadigd raken, wordt door de diensten openbare werken en 
mobiliteit voorgesteld om de maatregel E9b in te voeren op de OCMW-parking (parkeren 
enkel toegelaten voor personenwagens, motorfietsen,...).

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
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Artikel 1
Zonale maatregel parkeren Fabriekstraat - gemeenteweg:

In de zone begrensd door:

 Fabriekstraat 1, ter hoogte van de Fabriekstraat
 Fabriekstraat 1, ter hoogte van de Laekebeek
 Fabriekstraat 1, ter hoogte van dienstencentrum 't Paviljoentje

wordt het parkeren uitsluitend toegelaten voor personenauto's. Deze maatregel wordt ter 
kennis gebracht van de weggebruiker door middel van het verkeersbord E9b met zonale 
geldigheid (ZE9b en ZE9b/).

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

23 2020_GR_00079 Aanvullend verkeersreglement Dorp en 
Laudinnestraat - Instellen van een schoolstraat - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.

Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen of twee slagbomen zal de 
straat bij het begin en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

De Wegcode definieert een schoolstraat als “een openbare weg in de nabijheid van een 
onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een 
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verplaatsbare afsluiting geplaatst is met het verkeerbord C3 voorzien van een onderbord 
met daarop de vermelding ‘schoolstraat’”. In de schoolstraten is de openbare weg 
voorbehouden voor voetgangers en fietsers.

"Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in de straat wonen of van wie de garage in 
die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen, wanneer de aard van hun opdracht 
het rechtvaardigt, alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de 
wegbeheerder, hebben toegang tot de schoolstraat. Bestuurders die in de schoolstraat 
rijden, doen dit stapvoets; ze laten de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, 
verlenen hen voorrang en stoppen er zo nodig voor. De bestuurders van gemotoriseerde 
voertuigen brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet."

Onderstaande flankerende maatregelen zullen ook worden ingevoerd. Een aantal hiervan 
zullen worden verankerd in aparte aanvullende verkeersreglementen.

 Het inrichten van een Kiss&Ride in Dorp, aan de bovenzijde van de kerk, tussen 8 
en 9 uur.

 Het verbreden van het voetpad op het kruispunt Dorp - Schaliestraat langs de 
zijde van de school. Door een uitstulping te creëren zal het kruispunt niet meer 
overgedimensioneerd zijn.

 Ter hoogte van het kruispunt Laudinnestraat - Schreinstraat het voetpad 
verbreden.

 Eénrichtingsverkeer instellen in een deel van de Kamstraat, van de Postweg naar 
de Borrestraat.

 Eénrichtingsverkeer instellen in de Schreinstraat, van de Laudinnestraat naar de 
Postweg

 De voetgangersoversteek op de Vlezenbeeklaan ter hoogte van het kruispunt met 
Dorp verplaatsen naar de andere kant van het kruispunt. Dit leunt beter aan bij 
de vastgestelde looplijnen. 

 Deze voetgangersoversteek beveiligen met een accentverlichting.
 Instellen van een dynamische zone 30 op de Vlezenbeeklaan, in een zone rond de 

nieuwe voetgangersoversteek, aan de hand van een variabel zone 30 bord.
 Aanbrengen van een voetgangersoversteek op de Postweg ter hoogte van de 

Kamstraat.
 De parking naast de basisschool heraanleggen met een duurzaam, 

waterdoorlatend materiaal.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Wet van 2 september 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van 
de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Schoolstraat Dorp en Laudinnestraat - gemeenteweg:

§1. Van 1 september tot en met 30 juni zal Dorp (t.h.v. parking naast de school) en de 
Laudinnestraat (t.h.v. de Schreinstraat) op schooldagen afgesloten worden voor het 
doorgaand gemotoriseerd verkeer:

 van 8:15 tot 9 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 van 15 tot 15:45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 van 11:15 tot 12 uur op woensdag

§2. Tijdens de vermelde uren wordt de schoolstraat afgesloten met twee maal twee 
verzinkbare palen of twee slagbomen.  Dit wordt ter kennis gebracht met het 
verkeersbord C3 met onderborden 'schoolstraat' en 'uitgezonderd machtiging'.

§3. Bewoners van de afgesloten zone en schoolpersoneel krijgen een machtiging om de 
schoolstraat te betreden met hun voertuig. Dit gebeurt weliswaar stapvoets en rekening 
houdend met voetgangers en fietsers.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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24 2020_GR_00080 Aanvullend verkeersreglement Dorp: aanbrengen 
Kiss&Ride zone - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.

Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin 
en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

Tijdens de testweek werd ook een Kiss&Ride ingericht aan de overzijde van huisnrs. 3-
4A, waar (groot)ouders hun (klein)kind kunnen laten uitstappen en daarna verder 
kunnen rijden. De kinderen stappen uit aan de zijde van de kerk, waardoor zij niet meer 
moeten oversteken om de autovrije schoolstraat te bereiken. Dit verliep zeer vlot tijdens 
de testweek, maar werkt enkel 's ochtends. 's Avonds dienen (groot)ouders zich te 
parkeren om hun (klein)kind op te halen.

De dienst mobiliteit stelt daarom voor om een Kiss&Ride in te richten in Dorp, op de 
parkeerstrook aan de overzijde van huisnrs. 3-4A, middels een parkeerverbod op 
schooldagen tussen 8 en 9 uur.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Kiss&Ride zone Dorp - gemeenteweg:

Langsheen Dorp wordt op de parkeerstrook aan de overzijde van huisnrs. 3-4A een Kiss-
and-Ride-zone voorzien. De reglementering Kiss-and-Ride geldt iedere schooldag van 8 
uur tot 9 uur.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met de borden E1, GXa-b en "Kiss&Ride" en 
onderbord "Op schooldagen van 8 tot 9 uur".

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

25 2020_GR_00081 Aanvullend verkeersreglement Schreinstraat: 
instellen éénrichtingsverkeer - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
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mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.

Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin 
en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

Tijdens de testweek werd vastgesteld dat er wat meer verkeer door de Schreinstraat 
reed. Met een rijbaan van slechts 3,5m breed is het niet altijd evident voor auto's om 
elkaar te kruisen, zeker wanneer er ook voertuigen geparkeerd staan. Er wordt daarom 
voorgesteld om een verkeerslus in te voeren, met éénrichtingsverkeer op de 
Schreinstraat van de Laudinnestraat richting Postweg, en éénrichtingsverkeer op de 
Kamstraat (deels), van de Postweg naar de Borrestraat.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit

Artikel 1
Verbodsmaatregel Schreinstraat - gemeenteweg:

In de Schreinstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld, met verbod te rijden van de 
Postweg naar de Laudinnestraat. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de 
weggebruiker middels de verkeersborden C1, M3, F19 en M5.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

26 2020_GR_00082 Aanvullend verkeersreglement Kamstraat: 
instellen éénrichtingsverkeer - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.

Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin 
en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

Tijdens de testweek werd vastgesteld dat er wat meer verkeer door de Schreinstraat 
reed. Met een rijbaan van slechts 3,5m breed is het niet altijd evident voor auto's om 
elkaar te kruisen, zeker wanneer er ook voertuigen gepakerkeerd staan. Er wordt daarom 
voorgesteld om een verkeerslus in te voeren, met éénrichtingsverkeer op de 
Schreinstraat van de Laudinnestraat richting Postweg, en éénrichtingsverkeer op de 
Kamstraat (deels), van de Postweg naar de Borrestraat.
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Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Verbodsmaatregel Kamstraat - gemeenteweg:

In de Kamstraat wordt op het gedeelte tussen de Postweg en Borrestraat 
éénrichtingsverkeer ingesteld, met het verbod te rijden van de Borrestraat naar de 
Postweg. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruiker middels de 
verkeersborden C1, M3, F19 en M5.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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27 2020_GR_00083 Aanvullend verkeersreglement Postweg: 
aanbrengen oversteekplaats voor voetgangers - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.

Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin 
en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

Als één van de flankerende maatregelen bij deze schoolstraat, wordt voorgesteld om een 
voetgangersoversteek aan te brengen op de Postweg t.h.v. de Kamstraat. Hier kunnen 
kinderen oversteken verder weg van het 's morgens en 's avonds drukke Gemeenteplein, 
om dan verder naar school te gaan via de Kamstraat en Borrestraat. Fietsers kunnen met 
de fiets aan de hand oversteken en daarna verder fietsen naar school.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Wegmarkeringen Postweg - gemeenteweg:

Ten oosten van het kruispunt Postweg met de Kamstraat wordt een oversteekplaats voor 
voetgangers aangelegd. Deze maatregel wordt gesignaleerd door wegmarkeringen 
overeenkomstig art. 76.3 van de wegcode.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

28 2020_GR_00084 Aanvullend verkeersreglement Vlezenbeeklaan: 
aanbrengen oversteekplaats voor voetgangers - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De dienst Mobiliteit kreeg van de Ave-Maria Basisschool de vraag om samen met hen te 
bekijken hoe we hun schoolomgeving veiliger kunnen maken. Regelmatig heerst er chaos 
aan de schoolpoort door ouders die hun kinderen willen afzetten. Ook hebben ze te 
kampen met tal van foutparkeerders.  Van 11 tot 14 juni 2019 organiseerde de dienst 
mobiliteit daarom een testweek om de effecten van een schoolstraat, in de 
Laudinnestraat en Dorp, na te gaan.
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Op basis van deze testweek, de evaluatiemomenten met de school en politie en het 
overlegmoment met de bewoners, stelt de dienst mobiliteit voor om in de 
schoolomgeving van Ave Maria een schoolstraat te creëren:

 op Dorp (kerkberg) t.h.v. de Schaliestraat
 op de Laudinnestraat t.h.v. de Schreinstraat. 

Met behulp van twee maal twee automatisch verzinkbare palen zal de straat bij het begin 
en einde van de schooldag autovrij gemaakt worden.

Tijdens de testweek werd ook nagegaan hoeveel kinderen de Vlezenbeeklaan oversteken 
om verder te voet naar school te gaan. De voetgangersoversteekplaats aan parking 
Congo werd meer gebruikt dan deze t.h.v. de Zeypestraat. Heel wat ouders parkeren zich 
op de kleine parking aan de Rekerstraat. Om de oversteekplaats beter te laten aansluiten 
bij de vastgestelde looplijnen, wordt voorgesteld om de oversteekplaats aan parking 
Congo te verplaatsen naar de andere zijde van het kruispunt Dorp - Vlezenbeeklaan.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
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De oversteekplaats voor voetgangers op de Vlezenbeeklaan t.h.v. café Congo, vermeld in 
artikel 1 van het aanvullend verkeersreglement dd. 31/10/1996, wordt opgeheven. De 
voetgangersoversteek tussen Dorp en Zeypestraat blijft behouden.

Artikel 2
Wegmarkeringen Vlezenbeeklaan - gemeenteweg:

Op de Vlezenbeeklaan wordt ten zuiden van het kruispunt Dorp - Vlezenbeeklaan t.h.v. 
huisnummer 144 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. Deze maatregel 
wordt gesignaleerd door de verkeersborden A21 en F49 en door wegmarkeringen 
overeenkomstig art. 76.3 van de wegcode.

Artikel 3
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

29 2020_GR_00085 Aanvullend verkeersregelement Petrus 
Basteleusstraat: Fietsstraat, beperkt 
éénrichtingsverkeer en aanbrengen 
verkeersplateau - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In 1970 werd éénrichtingsverkeer ingesteld in de Petrus Basteleusstraat. Het rechtlijnig 
karakter van de straat zorgde echter voor hoge snelheden. Daarom werd naar aanleiding 
van klachten in 2000 beslist om geschrankt parkeren in te voeren en werden 3 
verkeersplateaus aangelegd. Bij de vernieuwing van de toplaag in de straat (2015) 
werden de drie bestaande verkeersplateaus (GR 27.04.2000; uitgevoerd met klinkers) 
verwijderd en vervangen door een iets dikkere asfaltlaag die het gewenste snelheid-
remmende effect van de verwijderde plateaus niet halen. 

In juli 2018 ontvingen we een petitie van de bewoners van de Petrus Basteleusstraat 
aangaande het onverantwoord rijgedrag van chauffeurs die met hoge snelheid door de 
straat rijden. De petitie gaf aan dat door het wegnemen van de plateaus de snelheid 
opnieuw onaanvaardbaar hoog was.

De dienst mobiliteit onderzocht drie mogelijke oplossingen: bijkomend geschrankt 
parkeren, aanbrengen van verkeersplateaus en instellen van een fietsstraat. Aangezien 
bijkomend geschrankt parkeren ten koste gaat van 6 parkeerplaatsen en personenauto's 
nagenoeg hun snelheid kunnen aanhouden omdat de lengte nodig voor een 
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asverschuiving relatief lang is (+/- 16m), vindt de dienst mobiliteit dit geen geschikte 
maatregel om de snelheid naar beneden te halen.

De dienst mobiliteit stelt voor om één verkeersplateau aan te leggen t.h.v. huisnummer 1 
en van de Petrus Basteleusstraat een fietsstraat te maken.

 In een fietsstraat mogen fietsers in een éénrichtingstraat de volledige breedte van 
de rijbaan gebruiken. De snelheid is beperkt tot 30 km/uur en het gemotoriseerd 
verkeer mag de fietsers niet inhalen.

 Het verkeersplateau krijgt volgende afmetingen: hoogte 12cm, lengte op- en afrit 
gelijk aan 1,00m. Het plateau doet dienst als poorteffect en om de snelheid van 
30 km/uur af te dwingen.

 Door de Petrus Basteleusstraat in te richten als fietsstraat completeren we het 
fietsnetwerk. De straat vormt een verbinding tussen de Bergensesteenweg en 
Galgstraat/Georges Wittouckstraat, waar in de nabije toekomst fietspaden worden 
aangelegd.

 Door fietsers in beide richtingen toe te laten (= beperkt éénrichtingsverkeer) 
kunnen fietsers vanaf Dikke Linde naar de Bergensesteenweg fietsen. Momenteel 
is dit niet toegelaten.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Besluit

Artikel 1
Het aanvullend verkeersreglement dd. 19/02/1970 waarbij langsheen de P. 
Basteleusstraat éénrichtingsverkeer wordt ingesteld met verbod te rijden van de J.B. 
Wautersstraat naar de N6 Bergensesteenweg, wordt opgeheven.

Artikel 2
De drie verhoogde inrichtingen (plateaus) vermeld in artikel 1 van het aanvullend 
verkeersreglement dd. 27/04/2000 worden opgeheven.

Artikel 3
Verbodsmaatregel Petrus Basteleusstraat - gemeenteweg:

Langsheen de Petrus Batseleusstraat wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd, met 
verbod te rijden van de J.B. Wautersstraat naar de N6 Bergensesteenweg. Deze 
maatregel wordt ter kennis gebracht middels de borden C1 en F19.

Artikel 4
Verhoogde inrichting Petrus Basteleusstraat - gemeenteweg:

Langsheen de Petrus Basteleusstraat wordt  ter hoogte van huisnummer 1 een 
verhoogde inrichting (trapezoidaal verkeersplateau) aangelegd. Dit wordt ter 
kennisgebracht van de weggebruiker middels de verkeersborden F87 en A14.

Artikel 5
Fietsstraat Petrus Basteleusstraat - gemeenteweg:

De Petrus Basteleusstraat wordt ingericht als fietsstraat. Dit wordt ter kennis gebracht 
met de verkeersborden F111 en F113.

Artikel 6
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 7
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

30 2020_GR_00086 Aanvullend verkeersreglement Vlezenbeeklaan: 
zone 30  dynamische verkeersborden - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving
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Aanleiding en motivering
Tijdens de testweek in juni 2019 aan de Ave Mariabasisschool werd vastgesteld dat heel 
wat ouders zich parkeren op de kleine parking aan de Rekerstraat. Om de 
oversteekplaats beter te laten aansluiten bij de vastgestelde looplijnen, werd voorgesteld 
om de oversteekplaats aan parking Congo te verplaatsen naar de andere zijde van het 
kruispunt Dorp - Vlezenbeeklaan. Daarnaast willen we de veiligheid voor de kinderen 
verhogen door rondom deze oversteekplaats de snelheid terug te brengen naar 30 
km/uur door middel van de verkeersborden F4a met veranderlijke informatie 
(dynamische borden).

Van 1 september tot en met 30 juni zullen op schooldagen de dynamische 
verkeersborden zone 30 in werking zijn op volgende momenten:

 van 8:15 tot 9 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 van 15 tot 15:45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 van 11:15 tot 12 uur op woensdag

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 28 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Jean Cornand; Gust Crabbe; 
Marleen De Kegel; Ann De Ridder; Lydie De Smet; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan 
Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier Huygens; Guy Jonville; Georgios Karamanis; Bart 
Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Michel Miedzinski; Raimondo Palermo; Wim 
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Peeters; Godefroid Pirsoul; Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; 
Jeroen Steeman; Jeroen Tiebout; Betty Willems
- 1 onthouding(en): Kathleen D'Herde

Stemverklaring van mevrouw Kathleen D'Herde, Open Vld: “Een zone 30 op de 
Vlezenbeeklaan is niet realistisch. Er kan beter worden ingezet op het controleren van 
het respecteren van de zone 50.”

Besluit

Artikel 1
Zonale snelheidsbeperking 30 Vlezenbeeklaan - gemeenteweg:

Langsheen de Vlezenbeeklaan wordt, tussen de Zeypestraat en Rekerstraat t.h.v. nr. 3, 
een zone 30 schoolomgeving ingericht. Dit zal kenbaar gemaakt worden middels 
verkeersborden F4a met veranderlijke informatie (dynamische verkeersborden) en A23 
tijdens de volgende periodes:

 van 8:15 tot 9 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
 van 15 tot 15:45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 van 11:15 tot 12 uur op woensdag

Het einde van de zone 30 zal worden aangeduid met verkeersborden F4b. Het bord F4b 
op de hoek van Dorp - Vlezenbeeklaan wordt vervangen door een dynamisch 
verkeersbord.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

31 2020_GR_00087 Aanvullend verkeersreglement Jan 
Vanderstraetenstraat: aanbrengen 
oversteekplaats voor voetgangers - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Momenteel is op de Jan Vanderstraetenstraat ter hoogte van Zonnig Leven geen 
oversteekplaats voor voetgangers aanwezig. Wie vanuit de richting van de Georges 
Wittouckstraat te voet naar het Zonnig Leven komt (bv. kinderen naar de 
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speelpleinwerking), of wie vanaf de parking van Zonnig Leven naar de overkant van de 
Jan Vanderstraetenstraat moet, heeft geen veilige mogelijkheid om over te steken.

De dienst mobiliteit onderzocht of er nabij het Zonnig Leven een oversteekplaats voor 
voetgangers kan aangebracht worden. Omwille van de parkeerstrook aan de zijde met de 
onpare huisnummers en de vele garages aan deze woningen, is het niet mogelijk om een 
oversteekplaats aan te brengen vlak voor Zonnig Leven.

Daarom wordt voorgesteld om t.h.v. het kruispunt met de Arthur Quintusstraat een 
oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen. Dit sluit ook aan met de looplijn van 
de parking aan Zonnig Leven richting de Sint-Lutgardissschool, de parochiezaal en kerk.

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
NIet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Wegmarkeringen Jan Vanderstraetenstraat - gemeenteweg:

Langsheen de Jan Vanderstraetenstraat wordt ten westen van het kruispunt met de 
Arthur Quintusstraat een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht. Deze maatregel 
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wordt gesignaleerd door het verkeersbord F49 en wegmarkeringen overeenkomstig art. 
76.3 van de wegcode.

Artikel 2
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het 
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de maximum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 3
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

32 2020_GR_00070 Aanvullend verkeersreglement Brugstraat: 
opheffen parkeerverbod - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In de Brugstraat t.h.v. huisnummer 15 werd destijds een parkeerverbod ingesteld (gele 
onderbroken lijn) op vraag van een oude dame die in nr. 20 woonde en moeite 
ondervond bij het in- en uitrijden van haar garage. Deze dame zou er niet meer wonen, 
en de eigenaar van woning nr. 15 vraagt nu om het parkeerverbod op te heffen.

De straat heeft daar een breedte van +/-4m50. Strikt genomen mag je in dit deel van de 
straat sowieso niet parkeren gezien art. 25 de wegcode aangeeft dat er altijd een vrije 
doorgang van 3m op de rijbaan moet zijn. De dienst mobiliteit stelt daarom voor om het 
parkeerverbod op te heffen.

Gunstig advies wijkagenten Ruisbroek

Juridische gronden
Artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de grondwet.

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Wet van 18 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 betreffende de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
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Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.

Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer.

Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Stilstaan en parkeren Brugstraat- gemeenteweg:

Het parkeerverbod in de Brugstraat ter hoogte van huisnrs. 15 en 20, in 1996 ingesteld 
middels het aanbrengen van gele onderbroken lijnen, wordt opgeheven.

Artikel 2
Dit aanvullend verkeersreglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid.

Omgeving 

33 2020_GR_00099 Stopzetten van de procedure tot opmaak van het 
RUP ‘Helihaven’ voor het helikopterbedrijf Heli 
Service Belgium, Brabantsebaan te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De laatste jaren is op alle beleidsniveaus (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk), inclusief 
in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, het besef gegroeid dat we voor een aantal dringende 
uitdagingen staan die een ruimtelijk vertaling vragen. Het mobiliteitsvraagstuk, een 
wijzigende bevolkingssamenstelling, de zorg voor klimaatbestendigheid, de toenemende 
druk op de open ruimte enz.  doen de noodzaak ontstaan voor een vernieuwd duurzaam 
ruimtelijk beleid en een nieuwe visie op hoe we met onze ruimte moeten omgaan.

In het kader van de klimaatbestendigheid heeft de gemeente zich (samen met tal van 
andere actoren) geëngageerd om in haar beleid werk te maken van het streven naar 
energie- en klimaatneutraliteit. De toenemende demografische druk en gezinsverdunning 
zorgt voor een grote vraag naar aangepaste woningen op de juiste plaats. Een 
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verantwoorde en gedifferentieerde verdichting binnen het ‘verstedelijkt gebied’ en de 
‘woonkernen in het buitengebied’ moeten hier een oplossing bieden. Bij dit alles is het 
maximaal behoud van een kwalitatieve open ruimte (zowel in de bebouwde omgeving als 
in de buitengebieden) cruciaal. Aspecten zoals bescherming van de ecosystemen en de 
biodiversiteit, behoud van het landbouwsysteem i.f.v. de voedselproductie, 
waterbuffering en het behoud en herstel van de landschappelijke waarden moeten meer 
aandacht krijgen.

Ontharding kan hierbij een belangrijke strategische actie zijn. Elke puzzelstuk zal hierbij 
helpen en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tracht zowel binnen het stedelijk weefsel als 
in de open ruimte enkele onthardingen te realiseren. 
In de wijk Negenmanneke is de procedure lopende om een slecht gelegen industriële site 
vlak bij de Vogelzangbeek te ontharden i.f.v. meer ruimte voor de beek en een 
kwalitatieve groene plek binnen het bebouwd weefsel.         

In dezelfde optiek is de gemeente gestart met het herbestemmen van de volgens het 
gewestplan als woonuitbreidingsgebied bestemde en nog niet aangesneden zones naar 
de onderliggende open ruimte-bestemming. Zo werd in het RUP Sint-Pieters-Leeuw 
(goedgekeurd in 2018) een groot deel van het woonuitbreidingsgebied tussen de kern 
van Leeuw centrum en de Zuunbeek, momenteel een landschappelijk heel aantrekkelijk 
groengebied als overgang naar het natuurgebied van de Zuunbeek, herbestemd naar 
agrarisch gebied en verder gevrijwaard van bebouwing.Tevens werd recent de beslissing 
genomen tot opmaak van een RUP dat het woonuitbreidingsgebied gelegen langsheen de 
Vogelstraat moet herbestemmen naar een bouwvrije open ruimte om aldus een corridor 
te realiseren tussen het natuurgebied langsheen de Zuunbeek en het achterliggend 
landbouwgebied.

Deze ontwikkelingen nopen ertoe een aantal lopende planningsinitiatieven te 
herevalueren en zo nodig bij te sturen.

Op 17 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen (CBS) de 
beslissing genomen tot opmaak van het RUP ‘Helihaven’ voor het voor het 
helikopterbedrijf Heli Service Belgium, Brabantsebaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en de 
aanstelling van een ontwerper voor het RUP via een onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking voor te leggen aan de gemeenteraad.

De procedure tot opmaak van het RUP werd opgestart op verzoek van de exploitant en 
de eigenaar van het terrein.

De argumenten tot opmaak van het RUP waren: 

 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.

 De opmaak van het RUP is in overeenstemming met de bepalingen van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – richtinggevend deel – 3.6.3.2. de 
ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde bedrijven afgestemd op de 
gewenste open ruimte structuur – open ruimtecategorie 1,  waarin gesteld dat 
vergunde bedrijven kunnen behouden blijven en nieuwe vergunningen kunnen 
alleen verleend worden indien de bedrijven voldoen aan volgende voorwaarden:

o indien zij hetzij kleinschalig zijn, hetzij meer grootschalig maar 
verweefbaar zijn met de agrarische functie. Bedrijven die de agrarische 
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structuur en specifiek de landbouwgebieden verder aantasten kunnen niet 
behouden blijven. Historisch gegroeide bedrijven die een duidelijke relatie 
hebben met hun fysische en geografische omgeving kunnen behouden 
blijven en uitbreiden;

o indien zij goed ontsloten zijn via het bestaande wegennet;
o indien zij geen milieuhinder veroorzaken die niet door het nemen van 

maatregelen kan beperkt blijven tot de site;
o uitbreiding kan uitsluitend indien hierdoor geen bijkomende overlast wordt 

gegenereerd voor de open ruimte. Dit impliceert dat er geen bijkomende 
verkeersoverlast, parkeerdruk of milieuhinder veroorzaakt wordt;

 De procedure tot opmaak van dit RUP  zal  d.m.v. verder onderzoek de ruimtelijke 
afweging moeten maken naar de wenselijkheid van  de regularisatie van deze 
toestand en zal desgevallend moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing 
van het bedrijf in haar omgeving en een verantwoorde planologische oplossing.

Op 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad beslist om het bijzonder bestek en de 
raming voor de opdracht voor de opmaak van het RUP Helihaven goed te keuren waarbij 
deze gegund zal worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking.

De opdracht werd bij beslissing van het CBS d.d. 16 januari 2017 toegewezen aan D&A 
Architecten BVBA dewelke een ontwerp van toelichtingsnota en een ontwerp van 
stedenbouwkundige voorschriften opstelde.

Echter:

Het bedrijf beschikt niet over de vereiste vergunningen noch op stedenbouwkundig 
gebied noch wat de exploitatie (milieuvergunning) betreft.

Op stedenbouwkundig gebied is de toestand als volgt:

 08/12/1972: Vergunning voor het oprichten van een intensief tuinbouwbedrijf
 04/09/1984: Vergunning voor het bouwen van een loods
 05/04/2001: Proces-verbaal van bouwovertreding (oprichten en in stand houden 

van een loods niet in overeenstemming met de vergunning uit 1984; aanleggen 
betonverharding; ondergrondse opslagtanks) 

 09/04/2002: Weigering in beroep door de Deputatie voor de aanvraag van 
stedenbouwkundige vergunning voor aanleg vloeistofdichte betonpiste met 
pompeiland en twee ondergrondse dubbelwandige opslagtanks.  Beroep 
verworpen door de Raad van State, d.d. 24/06/2009

 07/10/2002: Negatief planologisch attest. Beroep verworpen door de Raad van 
State, d.d. 7 mei 2009

 04/03/2004: Weigering in beroep door de Deputatie voor de aanvraag van een 
stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie van verbouwingswerken van 
de loods voor onderhoud en administratie van herstel en reparatie van 
helikopters.  Beroep verworpen door de Raad van State, d.d. 24/06/2009

 Op milieukundig vlak is de toestand als volgt:

 07/05/1998: Inrichting onderhoud helikopters - Verleend Deputatie
 07/05/1998: Ondergrondse opslag brandstoffen en ondergrondse 

Verdeelinstallatie - Geweigerd Deputatie
 10/06/1999: Ondergrondse opslag brandstoffen en ondergrondse 

Verdeelinstallatie - Verleend Deputatie
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 22/12/1999: Ondergrondse opslag brandstoffen en ondergrondse 
Verdeelinstallatie - Geweigerd in beroep Vlaamse Minister

 31/08/2000:  Ondergrondse opslag brandstoffen en ondergrondse 
Verdeelinstallatie - Geweigerd Deputatie

 08/03/2001: Ondergrondse opslag brandstoffen en ondergrondse 
Verdeelinstallatie - Beroep ongegrond Vlaams Minister

 09/11/2009:  Uitbaten helihaven (rubriek 57.4) - Geweigerd CBS
 25/03/2010:  Uitbaten helihaven (rubriek 57.4) -  Beroep ingewilligd Deputatie
 15/06/2015:  Uitbaten helihaven (rubriek 57.4) - Verleend CBS
 19/11/2015:  Uitbaten helihaven (rubriek 57.4) -  Bevestigd in beroep Deputatie
 29/03/2018:  Uitbaten helihaven (rubriek 57.4) -  Vernietigd door Raad van State 

op 29/03/1018
 02/07/2018: Uitbaten helihaven (afwijking op grond van art. 5.6.7. §1 VCRO)  - 

Geweigerd CBS
 20/12/2018: Uitbaten helihaven (afwijking op grond van art. 5.6.7. §1 VCRO) - 

Geweigerd Deputatie
 Vordering tot schorsing afgewezen door Raad voor Vergunningsbetwistingen op 

18/06/2019

Bijgevolg kan gesteld worden dat het bedrijf reeds 30 jaar zonder de vereiste 
vergunningen een helihaven uitbaat. Weliswaar werden door het college van 
burgemeester en schepenen ( CBS ) op 15/06/2015 en in beroep door de deputatie op 
19/11/2015 een milieuvergunning verleend, doch aangezien eiseres nooit over een 
geldige bouwvergunning beschikte en de bouw- en de milieuvergunning gekoppeld 
waren, had de exploitant nooit mogen exploiteren.

Na de beslissing tot opmaak van het RUP hebben zich volgende feiten voorgedaan: 

  Aangezien HELI SERVICE BELGIUM derhalve zonder vergunning verder de 
helihaven blijft exploiteren, hebben de toezichthouders van de afdeling 
Handhaving van het Departement Omgeving op 2 oktober 2018 een bestuurlijke 
maatregel opgelegd lastens HELI SERVICE BELGIUM waarbij aan de exploitant 
werd bevolen om vanaf 15 november 2018 de nodige maatregelen te nemen die 
resulteren in het stopzetten van de exploitatie van de niet-vergunde helihaven.

 De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft het bestuurlijk 
beroep van de exploitant  bij besluit van 8 januari 2019 afgewezen.

 Bij arrest d.d. 21 februari 2019 met nr. 243.766 heeft de Raad van State het 
beroep ingesteld namens de NV HELI SERVICE BELGIUM niet ontvankelijk 
verklaard.

 De exploitant  lapte deze bestuurlijke maatregel een tijdje aan haar laars en bleef 
verder illegaal een helihaven exploiteren.

 Een nieuwe bestuurlijke maatregel waarbij opnieuw de stopzetting van de 
exploitatie van de niet-vergunde helihaven werd bevolen op straffe van een 
dwangsom van 250,00 EUR per helikopterbeweging werd opgelegd door de 
toezichters van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van de 
Vlaamse Overheid op 2 mei 2019. 

Het aangestelde studiebureau maakte het voorontwerp RUP op (Toelichtingsnota en 
stedenbouwkundige voorschriften). Op 13/07/2017 besliste de Vlaamse overheid dat de 
opmaak van een plan-MER niet vereist was. Er werd voor het RUP nog geen plenaire 
vergadering gehouden.
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Op 4/06/2019 gaat Heli Service Belgium over tot dagvaarding in kortgeding en vordert 
bij wijze van hoogdringendheid, in afwachting van de beslechting ten gronde, als 
dringende en voorlopige maatregel aan de gemeente het verbod op te leggen om haar 
verdere medewerking te ontzeggen bij de opmaak van het RUP Helihaven, op straffe van 
een dwangsom van 250 euro per dag dat de gemeente weigert haar medewerking te 
verlenen met het oog op de uitvoering van de voormelde gemeenteraadsbeslissing.

Op 22/08/2019 doet de rechtbank hierin uitspraak in kortgeding met o.a. volgende 
overwegingen:

 In tegenstelling tot hetgeen HELI SERVICE voorhoudt, nam het CBS op 
17.10.2016 de principiële beslissing tot opmaak van het RUP en beperkte de 
tussenkomst van de gemeenteraad op 27.10.2016 tot goedkeuring van het bestek 
en de gunning van de opdracht bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. Het CBS laat dus niet na de princiepsbeslissing van de 
gemeenteraad uit te voeren. In de VCRO wordt de beslissing tot opmaak van een 
RUP niet toebedeeld aan de gemeenteraad maar wel aan het CBS.

 In de collegebeslissing dd. 17/10/2016 staat uitdrukkelijk vermeld dat “de 
procedure tot opmaak van dit RUP zal d.m.v. verder onderzoek de ruimtelijke 
afweging moeten maken naar de wenselijkheid van de regularisatie van deze 
toestand en zal desgevallend moeten zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing 
van het bedrijf in haar omgeving en een verantwoorde planologische oplossing”. 
Aldus werd het RUP opgestart om een en ander grondiger te onderzoeken en is 
het niet uitgesloten dat dit diepgaand onderzoek ook moest uitwijzen of het 
voorgenomen RUP überhaupt in overeenstemming zou kunnen zijn met het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 

 Het CBS heeft geen verbintenis op zich genomen om een RUP op te maken dat 
een gegarandeerde oplossing zou bieden onder de vorm van een gewaarborgd 
recht op exploitatie van de helihaven.

 De genomen princiepsbeslissing verhindert het CBS niet om bij voortschrijdend 
inzicht de opmaak van het RUP ‘on hold’ te zetten bij gebrek aan politiek 
draagvlak. Hierbij kan men niet blind zijn voor het huidige maatschappelijke 
klimaat dat gekenmerkt wordt door een breedgroeiend bewustzijn van het cruciale 
belang van de kwaliteit van de leefomgeving.

 Al ligt er geen formele beslissing van het CBS voor, gaf deze meermaals te 
kennen dat de procedure, minstens voorlopig, niet zou worden verdergezet. 
Eiseres wordt volledig afgewezen van haar vordering.

Alle hierboven vermelde redenen en overwegingen hebben ertoe geleid dat het college 
van burgemeester en schepenen tot het inzicht is gekomen dat de verdere opmaak van 
het RUP Helihaven definitief dient stopgezet te worden.

 Dit wordt nog versterkt door het volgende:

 de vergunningstoestand van het bedrijf Heli Service Belgium, zowel op 
stedenbouwkundig als milieukundig vlak, en voornamelijk dan de feiten en 
uitspraken die zich voorgedaan hebben na de beslissing tot opstart van het RUP, 
waaronder de arresten van de Raad van State d.d. 29 maart 2018 en 21 februari 
2019.

 In tegenstelling met hetgeen het bedrijf steeds voorhield, beschikte zij sedert 8 
mei 2018 niet meer over een geldige exploitatievergunning en is het intussen 
duidelijk dat zij deze onmogelijk op korte termijn kan bekomen.
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 Ook haar afwijkingsaanvraag op grond van artikel 5.6.7 §1 VCRO werd 
afgewezen door het CBS op 2 juli 2018. Weigering die werd bevestigd door de 
deputatie op 20 december 2018 en waartegen het beroep tot schorsing bij de 
RvVb van eiseres werd afgewezen bij arrest d.d. 18 juni 2019.

 De onwil van HELI SERVICE om de bestuurlijke maatregelen tot stopzetting 
van de exploitatie opgelegd door de handhavingsmanager d.d. 2 oktober 2018 
en 2 mei 2019 na te leven in afwachting van een eventuele regularisatie van 
haar vergunningstoestand

 De uitspraak van de rechtbank in kortgeding dd. 22/08/2019
 Het niet verder laten exploiteren en ontwikkelen van de helihaven in een 

belangrijk open ruimtegebied kadert in de vernieuwde ruimtelijke visie en zal 
helpen de aangehaalde doelstellingen te bereiken. Ook kan de omvorming 
(ontharding) van deze site naar ‘gecompartimenteerd landbouwgebied’, de 
bestemming volgens het gemeentelijk RUP Open Ruimte, hiertoe bijdragen.        

 Om alle hoger aangehaalde redenen is het niet wenselijk is om de vestiging van 
de  helihaven op deze locatie te bestendigen en is het verderzetten van de 
procedure van  opmaak van een RUP niet langer wenselijk.

 Het voorgaande, in combinatie met de bestaande situatie van de bedrijfssite in 
haar ruimtelijke omgeving (ligging in agrarisch gebied volgens het gewestplan en 
Gecompartimenteerd landbouwgebied volgens het gemeentelijk RUP Open 
Ruimte)    meent het college van burgemeester en schepenen dat dit zonevreemd 
bedrijf niet als verweefbaar met de agrarische functie kan aanzien of gebracht 
worden, dat niet kan gegarandeerd worden da geen milieuhinder zal veroorzaakt 
worden die niet door het nemen van maatregelen kan beperkt blijven tot de site 
en niet kan gegarandeerd worden dat er geen overlast wordt gegenereerd voor de 
open ruimte. 

 Er is momenteel geen noodzaak tot de regularisatie van de planologische en 
vergunningstechnische toestand van het bedrijf Heli Service Belgium.

Juridische gronden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Er wordt beslist tot het stopzetten van de opmaak van het RUP ‘Helihaven’ voor het 
helikopterbedrijf Heli Service Belgium, Brabantsebaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Artikel 2
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Deze beslissing wordt ter kennisgeving en voor zover als nodig ter goedkeuring 
overgemaakt aan de gemeenteraad.

34 2020_GR_00100 Actualisatie visie open ruimte en stand still 
nieuwe uitbreidingen woonkernen  - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
In het kader van de klimaatbestendigheid heeft de gemeente zich (samen met tal van 
andere actoren) geëngageerd om in haar beleid werk te maken van het streven naar 
energie- en klimaatneutraliteit. 

Aspecten zoals bescherming van de ecosystemen en de biodiversiteit, behoud van het 
landbouwsysteem in functie van de voedselproductie, waterbuffering en het behoud en 
herstel van de landschappelijke waarden moeten meer aandacht krijgen.

Bij dit alles is het maximaal behoud van een kwalitatieve open ruimte (zowel in de 
bebouwde omgeving als in de buitengebieden) cruciaal. 

Ook Sint-Pieters-Leeuw heeft al stappen in die richting gezet. Zo is onze gemeenten één 
van de eerste die een gebiedsdekkend ruimtelijk uitvoeringsplan “Open ruimte” heeft 
goedgekeurd (gemeenteraad van 25/09/2014). Hiermee kan de bestaande open ruimte 
gevrijwaard worden van nieuwe verkavelingen.

 Het bestuursakkoord “samen werken aan de toekomst” voor de bestuursperiode 2019-
2024 bepaalt onder meer :

 “ rond Zuun, Vogelzangbeek, Laekebeek en Vlezebeek werken we verder aan de 
blauwgroene linten in de stedelijke kernen, waarbij we telkens de buffering en 
bergingsmogelijkheden vergroten waar nodig en indien mogelijk investeren we 
mee in de verwerving van strategische stukken natuur”;

 In de beekvalleien zorgen we voor een optimale meandering en natuurlijke 
overstromingszones en waar mogelijk voor een zomer-en winterbedding”

Ontharding kan hierbij een belangrijke strategische actie zijn. 

Elk puzzelstuk zal hierbij helpen en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw streeft ernaar 
 binnen het stedelijk weefsel als in de open ruimte een aantal onthardingen te 
realiseren. 

Het  niet verder laten exploiteren en ontwikkelen van de helihaven en het beëindigen van 
deze niet-vergunde activiteiten kaderen in deze visie. Door ontmanteling en ontharding 
van de niet-vergunde activiteiten zal deze zone terug haar bestemming als open 
ruimtegebied krijgen. 

In de wijk Negenmanneke is de procedure lopende om een slecht gelegen industriële site 
vlak bij de Vogelzangbeek te ontharden i.f.v. meer ruimte voor de beek en een 
kwalitatieve groene plek binnen het bebouwd weefsel. In dezelfde wijk wordt sterk 
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ingezet op het openleggen van de Zuun tussen de site van Shopping Pajot en de 
gewezen Michelin site. 

Ook de vergroening en gedeeltelijke ontharding van de begraafplaatsen kaderen in die 
visie.

In dezelfde optiek is de gemeente gestart met het herbestemmen van de volgens het 
gewestplan als woonuitbreidingsgebied bestemde en nog niet aangesneden zones naar 
de onderliggende open ruimte-bestemming. 

Zo werd in het RUP Sint-Pieters-Leeuw (goedgekeurd door de gemeenteraad op 
31/05/2018) een groot deel van het woonuitbreidingsgebied tussen de kern van Leeuw 
centrum en de Zuunbeek, momenteel een landschappelijk heel aantrekkelijk groengebied 
als overgang naar het natuurgebied van de Zuunbeek, herbestemd naar agrarisch gebied 
en verder gevrijwaard van bebouwing.

Tevens werd op de gemeenteraad van 30 april 2020 de beslissing genomen tot opmaak 
van een RUP dat het woonuitbreidingsgebied gelegen langsheen de Vogelstraat moet 
herbestemmen naar een bouwvrije open ruimte om aldus een groene corridor te 
vrijwaren tussen het natuurgebied langsheen de Zuunbeek en het achterliggend 
landbouwgebied.

De toenemende demografische druk en gezinsverdunning zorgen evenwel voor een 
blijvend grote vraag naar bijkomende woongelegenheden en verhogen de druk op de nog 
overblijvende en nog niet aangesneden als woongebied ingekleurde doch niet ontsloten 
zones, die op vandaag dus niet in het RUP Open Ruimte zijn gelegen. 

Om al deze redenen is een verantwoorde en gedifferentieerde verdichting enkel nog 
aangewezen binnen het bestaande woonweefsel van de reeds bebouwde woonkernen. 
Een verdere uitbreiding van deze kernen naar aangrenzende zones kan een zware 
hypotheek leggen op de kwaliteit van de woonkern. Het vrijwaren van het rond deze 
kernen gelegen groen, van de natuurlijke waterbuffering en de blauw-groene aders staat 
daarbij centraal. 

Het verhogen van de woonkwaliteit binnen deze woonkernen is steeds meer een breed 
gedragen doelstelling.

Dit betekent : verhoging van de kwaliteit van de bestaande bebouwing in de 
woonkernen, verhogen van de kwaliteit van het publieke domein in deze kernen (met 
meer groen en waterdoorlatende materialen) renovatie of vervangingsbouw van 
verouderde wijken; zo zal bvb het afbreken van de 13 verdiepingen hoge sociale 
woontorens in het Negenmanneke om ze te vervangen door kwalitatieve nieuwbouw 
(maximum 5 woonlagen)  aanzienlijk bijdragen tot de afbouw van een ongepaste 
verstedelijking uit de jaren 70; hetzelfde geldt voor de invulling van de oude industriële 
site ACV te Ruisbroek (die quasi volledig verhard is)naar een kwalitatief woonproject;

De grote verstedelijkingsdruk  heeft ook geleid tot het steeds meer aansnijden van alle 
beschikbaar woongebied, dermate dat zelfs her en der reeds sprake is van een 
verzadiging; 

In de voorbije jaren zijn nog enkele verkavelingsprojecten vergund die reeds vele jaren 
geleden werden opgestart, zoals de ontwikkeling rond Kanaaltuinen (afgeslankte versie 
van Wilderveld),  de inbreiding op het terrein van de voormalige ACV-fabriek te 
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Ruisbroek en de verkaveling Zuunhof; er is dus nog een voldoende groot aanbod aan 
nieuwe woningen voor de komende jaren in Sint-Pieters-Leeuw;

Een stand still voor nieuwe woonprojecten die nog niet zijn goedgekeurd en die 
bijkomend open ruimte aansnijden door aanleg van nieuwe wegenis buiten de huidige 
bebouwde contouren van de woonkernen is daarom aangewezen; deze stand still wordt 
alvast goedgekeurd voor de duur van het huidige meerjarenplan, dus tot en met 31 
december 2025, en kan daarna verlengd worden;

De zaak der wegen is een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.

Juridische gronden
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; 
Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier 
Huygens; Guy Jonville; Bart Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Wim Peeters; 
Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen 
Tiebout; Betty Willems
- 6 stem(men) tegen: Jean Cornand; Lydie De Smet; Georgios Karamanis; Michel 
Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul
- 1 onthouding(en): Kathleen D'Herde

Stemverklaring van mevrouw Kathleen D'Herde, Open Vld: “Dit voorstel is onvoldoende 
onderbouwd door een studie.”

Besluit

Artikel 1
Vanaf heden tot 31 december 2025 geldt een stand still voor nieuwe verkavelingen en 
groepswoningbouw die een uitdeining van de woonkernen richting open ruimte met zich 
brengen. Dit betreft: alle verkavelingen of groepswoningbouw die nog niet zijn 
goedgekeurd en waarvoor nieuwe nog niet ontsloten en dus nog niet bebouwde open 
ruimte dient te worden ingenomen, dit wil zeggen verkavelingen of groepswoningbouw 
die niet gelegen zijn langs een uitgeruste openbare weg en waarvoor dus door de 
gemeenteraad nieuwe wegenis dient goedgekeurd of een nieuwe private weg zou moeten 
worden aangelegd (bvb voor bouwen in tweede orde).

Artikel 2
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De projecten binnen een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of 
gemeentelijk bijzonder plan van aanleg (BPA) of waarvoor de gemeenteraad de 
procedure voor het opstarten van  een ruimtelijk uitvoeringsplan of het aanstellen van 
een ontwerper reeds heeft goedgekeurd vallen niet onder deze stand still; deze projecten 
werden beoordeeld of zullen worden beoordeeld in het kader van de opmaak van deze 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze 
beslissing.

35 2020_GR_00101 Zaak der wegen - overdracht openbaar domein - 
Brusselbaan/Bezemstraat te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw (Groep Huysentruyt) - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De verkavelingsaanvraag betreft het creëren van 23 kavels, waarvan 22 kavels voor 
eengezinswoningen en 1 kavel voor een meergezinswoning (met maximaal 8 
appartementen).

De eengezinswoningen betreffen zowel vrijstaande woningen als driegevelwoningen.
De residentiële kavels respecteren een afstand van minstens 15 m tot de rand van de 
Vogelzangbeek.
De toekomstige kavels worden via de Brusselbaan ontsloten, via nieuw aan te leggen 
wegenis.
Richting de Bezemstraat is een verbinding voor fietsers en voetgangers voorgesteld.

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden bevat een rooilijnplan.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om te beslissen over de zaak der wegen 
(kosteloze overdracht van verkavelaar aan gemeente).

De gemeenteraad keurde op heden een resolutie goed met als visie projecten die 
bijkomende open ruimte aansnijden door aanleg van nieuwe wegenis, buiten de huidige 
bebouwde contouren van de woonkernen alvast tot 31 december 2025 niet meer toe te 
staan.

Het voorliggend ontwerp van wegenis snijdt nieuwe tot op heden onbebouwde open 
ruimte gelegen langsheen de Vogelzangbeek aan door aanleg van nieuwe wegenis en is 
derhalve niet in overeenstemming met deze beleidsvisie.

Juridische gronden
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse
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Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd  door de gemeenteraad met
- 22 stem(men) voor: Nicole Billens; Gunther Coppens; Gust Crabbe; Marleen De Kegel; 
Ann De Ridder; Luc Deconinck; Paul Defranc; Jan Desmeth; Brahim Harfaoui; Olivier 
Huygens; Guy Jonville; Bart Keymolen; Eddy Longeval; Natacha Martel; Wim Peeters; 
Siebe Ruykens; Veerle Seré; Herwig Smeets; An Speeckaert; Jeroen Steeman; Jeroen 
Tiebout; Betty Willems
- 6 stem(men) tegen: Jean Cornand; Lydie De Smet; Georgios Karamanis; Michel 
Miedzinski; Raimondo Palermo; Godefroid Pirsoul
- 1 onthouding(en): Kathleen D'Herde

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt op heden een resolutie goed met als visie projecten die 
bijkomende open ruimte aansnijden door aanleg van nieuwe wegenis, buiten de huidige 
bebouwde contouren van de woonkernen alvast tot 31 december 2025 niet meer toe te 
staan. 

Artikel 2
Het wegenistracé conform het verkavelingsplan gevoegd bij de 
omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_20191560, wordt niet goedgekeurd. 

Financiën

36 2020_GR_00064 Belasting op huis-aan-huis verspreiding van niet-
geadresseerde drukwerken (2020-2025) - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Voor de financiering van de uitgaven van de gemeente is het nodig om een aantal eigen 
belastingen te vestigen. 

De lockdownmaatregelen in België n.a.v. corona sinds 13/3/2020 hebben een impact op 
het (bedrijfs)economisch leven. Het bestuur wil de ondernemingen die hun bedrijf 
hebben moeten sluiten of die hun omzet aanzienlijk hebben zien dalen door de 
lockdownmaatregelen, helpen om hun bedrijf na de lockdown terug zo snel mogelijk op 
de rails te krijgen.
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Het is aannemelijk dat bedrijven meer reclame willen maken om hun terug kenbaar te 
maken bij het publiek, promoties aan te kondigen,... Het is dan ook wenselijk een extra 
vrijstelling van bedeling te voorzien voor deze categorie van bedrijven die 
ongeadresseerd reclamedrukwerk verspreiden in onze gemeente.

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit

De financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 
reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële informatie

Financiële informatie
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting gevestigd op de huis-
aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter, niet voorzien van, én naam, 
én adres (straat + huisnummer), én gemeente; voorzover minstens 50% van hun 
bladspiegel handelsreclame bevat.

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, logo 
of embleem, de reclame wordt gevoerd. 

Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 4 of niet gekend 
is, wordt de belasting gevestigd ten laste van de persoon die op het drukwerk als 
verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.

Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld als volgt :

a) Voor exemplaren tot 20 gr.
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-     € 0,01 per exemplaar, voor de 1ste en 2de bedeling per kalenderjaar met een max. 
van 13.000 brievenbussen over de 2 bedelingen.

-     € 0,06 per exemplaar voor alle andere bedelingen.

b) Voor exemplaren boven 20 gr.

       -  € 0,06 per exemplaar voor alle bedelingen.

Artikel 4
De belastingplichtige is gehouden, binnen de week na bedeling, bij het gemeentebestuur 
hiervan aangifte te doen door middel van een aangifteformulier dat door het 
gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. Bij de aangifte wordt een kopie  van het 
te verspreiden drukwerk toegevoegd.

Voor de periodieke verspreiding mag de belastingplichtige een voorafgaande aangifte 
indienen van de geplande verdelingen. Wijzigingen in de vooropgestelde verdelingen 
moeten ten laatste 15 dagen na de vooropgestelde bedeling meegedeeld worden. 

Artikel 5
Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de 
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar 
of beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop 
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het 
bedrag van de belasting.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden 
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
aanslagjaar.  Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de 
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te 
betrokkenen.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum 
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting.

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel 6
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar 
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 7
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Tijdelijke maatregel :

De verdeler van niet-geadresseerd reclamedrukwerk kan voor drie bedelingen in de 
periode tussen 01/06/2020 en 31/12/2020 een vrijstelling aanvragen indien volgende 
voorwaarden cumulatief voldaan zijn :

- het gewicht van de folder is kleiner of gelijk aan 20 gr, en

- de onderneming toont aan dat zij  

   a) de Corona-hinderpremie van de Vlaamse regering  OF

   b) de Corona-compensatiepremie van de Vlaamse regering heeft ontvangen

Artikel 8
Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op.

37 2020_GR_00065 Opschorting concessievergoedingen - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De verplichte sluiting van de horecazaken sinds 13/03/2020 naar aanleiding van Covid 
19.

Juridische gronden
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en alle latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
De minderontvangsten naar aanleiding van deze vrijstelling bedragen 10 maanden aan  
1.059,95 euro  + 10 maanden aan 672,30 euro = 17.322,50 euro. 

Deze minderontvangsten zullen ten laste komen van de rekening 2020 van de peva 
cultuurcentrum coloma vzw. 

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
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Roses' n More (concessie De Koetsier) en De Backer Kurt (concessie Merselborre) worden 
vrijgesteld van de concessievergoeding voor de maanden maart tot en met december 
2020. 

Eventuele concessievergoedingen die voor deze periode al werden betaald, zullen 
teruggestort worden. 

38 2020_GR_00068 Verblijfsbelasting (2020-2025) - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De gemeente levert inspanningen voor veiligheid en verfraaiing van de gemeente en 
hiervoor wordt een redelijke bijdrage gevraagd. 

Sinds 2020 werd het reglement aangepast naar een vast bedrag/kamer/jaar, ongeacht 
de bezetting. Het spreekt voor zich dat in deze tijden waar er geen bezetting is, dit zeer 
zwaar zou doorwegen voor deze sector om deze belasting onverminderd toe te passen. 
In België gelden de lockdownmaatregelen sinds 13/3/2020, doch in bepaalde landen 
waren er al sneller maatregelen waardoor deze sector waarschijnlijk al sneller 
bedrijfseconomische nadelen ondervonden heeft. De gevolgen voor deze sector zijn niet 
enkel afhankelijk van de Belgische maatregelen maar ook van de andere (Europese) 
landen. Het is dan ook verantwoord om voor de vermindering van de belasting rekening 
te houden met een langere termijn, dan enkel de termijn van de Belgische lockdown. 

Juridische gronden
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en alle latere wijzigingen.

Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, hierna genoemd "decreet".

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot uitvoering van het decreet van 5 
februari 2016 houdende het toeristische logies, hierna genoemd "besluit".

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.

De financiële toestand van de gemeente.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur: De gemeenteraad stelt de gemeentelijke 
reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband 
met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, 
kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de 
gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Financiële informatie

Financiële informatie
De geraamde ontvangsten uit dit reglement worden ingeschreven in het meerjarenplan.
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Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd 
ten laste van natuurlijke of rechtspersonen die: 

 logies te huur en stellen zoals omschreven in “het decreet” en die voldoen aan de 
omschrijving , zoals vermeld in artikelen 7, 8 en 9 van het besluit, met inbegrip 
van deze die via een internetplatform worden verhuurd. 

 woongelegenheden te huur stellen op het grondgebied van de gemeente Sint-
Pieters-Leeuw  voor het verblijf van personen die niet ingeschreven zijn in de 
bevolkingsregisters van de gemeente of het vreemdelingenregister.

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door de persoon die het logies of de woongelegenheid 
verhuurt.

De belasting is per kwartaal verschuldigd. Indien de natuurlijke of rechtspersoon uit 
artikel 1 zijn activiteiten stopt of overgeeft in de loop van een kwartaal wordt de 
belasting berekend op grond van het aantal maanden uitbating in dat kwartaal. Een 
begonnen maand zal als een volledige maand aanzien worden.

Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld al volgt: 

1.kamers conform de in artikel 7, 8 en 9 van “het uitvoeringsbesluit” omschreven logies

voor de 1e t.e.m. de 20e kamer:  250,00 euro/verhuureenheid/jaar

vanaf de 21e kamer: 1.300,00 euro/verhuureenheid/jaar 

2. woongelegenheden voor het verblijf van personen die niet ingeschreven zijn in het 
bevolkings- of vreemdelingenregister:  125,00 euro/verhuureenheid/jaar.

Artikel 4
Zijn van de belasting vrijgesteld: 

 ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen;
 internaten van onderwijsinstellingen;
 de belastingplichtige die gedomicilieerd is op het adres en die woongelegenheid of 

kamers in die woongelegenheid niet langer dan één maand op een kalenderjaar te 
huur stelt of verhuurt.

Artikel 5
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat wordt vastgesteld en 
uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen.
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Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening 
en de belastingverordening op de tweede verblijven, is alleen de belastingverordening op 
tweede verblijven van toepassing.

Artikel 6
Iedere natuurlijke of rechtspersoon uit artikel 1 van dit reglement dient binnen de maand 
na het begin van zijn activiteit, of binnen de maand na de inwerkingtreding van huidig 
reglement de gemeente op de hoogte te stellen van het aantal beschikbare kamers en/of 
wooneenheden volgens “het besluit”, artikelen 7,8 en 9.

Een aangifteformulier wordt ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.

De belastingplichtige is gehouden, binnen de maand na de wijziging terzake, elke 
wijziging van toestand aan te geven aan de Gemeente die van belang is voor de 
berekening van de belasting. 

Bij gebrek van een aangifte binnen de gestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of 
onnauwkeurige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de 
gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar 
en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het 
College van Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend 
schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop 
de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het 
bedrag van de belasting.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden 
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het 
dienstjaar.  Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de 
belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te 
betrokkenen.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum 
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de 
verschuldigde belasting.

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

Artikel 7
Wanneer eenzelfde situatie aanleiding kan geven tot de toepassing van deze verordening 
en de belastingverordening op de tweede verblijven, is alleen deze verordening van 
toepassing.

Artikel 8
Tijdelijke maatregel :

Voor het aanslagjaar 2020 zal de berekening van de belasting als volgt gebeuren:
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- voor de maanden januari en februari: het totale jaarbedrag dat voor de normale 
jaaraangifte verschuldigd zou zijn, wordt geproportioneerd naar 2/12e

- voor de maanden maart tot en met december 2020 zal de belasting berekend worden 
op basis van de reële bezetting a rato van 2 euro per persoon per nacht. De 
belastingplichtigen zal gevraagd worden voor deze maanden een aangifte in te dienen. 
Bij gebreke van aangifte binnen de maand na een laatste schriftelijk verzoek bij 
aangetekend schrijven, zal de belasting forfaitair berekend worden a rato van 1/12e van 
het normale jaarbedrag per maand waarvoor geen aangifte is gedaan.

Artikel 9
Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde onderwerp op.

39 2020_GR_00093 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Sint Stefaan - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint Stefaan werd elektronisch ingediend bij het 
gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient binnen de 50 dagen advies uit 
te brengen over de jaarrekening.

Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019 Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 10 494,00 6 191,00 Ontvangsten 0,00 22 596,84
Uitgaven 15 137,10 9 855,95 Uitgaven 0,00 3 941,67
Resultaat 2019 -3 664,95 Resultaat 2019 18 655,17
Resultaat 2018 29 462,79 Resultaat 2018 -20 986,54
Gemeentelijke toelage 0,00 Overschot investeringen -2 331,37
Overschot exploitatie 25 797,84

Kerkfabriek Sint Stefaan heeft in 2019 een gemeentelijke investeringstoelage ontvangen 
van € 22.596,84.

Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 
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Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Stefaan wordt gunstig geadviseerd.

40 2020_GR_00094 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Sint Pieter In Banden, Sint Laurentius 
- Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint Pieter In Banden, Sint Laurentius werd 
elektronisch ingediend bij het gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient 
binnen de 50 dagen advies uit te brengen over de jaarrekening.

Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019 Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 23 800,00 30 873,77 Ontvangsten 0,00 0,00
Uitgaven 15 375,00 14 387,85 Uitgaven 0,00 0,00
Resultaat 2019 16 485,92 Resultaat 2019 0,00
Resultaat 2018 85 085,57 Resultaat 2018 4 681,44
Gemeentelijke 
toelage 0,00 Overschot 

investeringen 4 681,44

Overschot 
exploitatie 101 571,49

Kerkfabriek Sint Pieter In Banden, Sint Laurentius heeft in 2019 geen gemeentelijke 
toelage ontvangen.

Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.
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Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden, Sint Laurentius wordt 
gunstig geadviseerd.

41 2020_GR_00095 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Sint Pieter - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint Pieter werd elektronisch ingediend bij het 
gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient binnen de 50 dagen advies uit 
te brengen over de jaarrekening.

Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019 Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 35 800,00 35 487,89 Ontvangsten 0,00 0,00
Uitgaven 44 140,00 26 505,34 Uitgaven 0,00 0,00
Overboeking 0,00 Overboeking 0,00
Resultaat 2019 8 982,55 Resultaat 2019 0,00
Resultaat 2018 68 578,62 Resultaat 2018 0,00
Gemeentelijke 
toelage 0,00 Overschot 

investeringen 0,00

Overschot 
exploitatie 77 561,17

Kerkfabriek Sint Pieter heeft in 2019 geen gemeentelijke toelage ontvangen.
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Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Pieter wordt gunstig geadviseerd.

42 2020_GR_00096 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Sint Lutgardis - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint Lutgardis werd elektronisch ingediend bij het 
gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient binnen de 50 dagen advies uit 
te brengen over de jaarrekening.

Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019 Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 5 612,09 3 482,94 Ontvangsten 0,00 8 749,10
Uitgaven 17 231,99 13 344,87 Uitgaven 0,00 8 749,10
Resultaat 2019 -9 861,93 Resultaat 2019 0,00
Resultaat 2018 6 014,83 Resultaat 2018 0,00
Gemeentelijke toelage 7 128,69 Overschot investeringen 0,00
Overschot exploitatie 3 281,59
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Kerkfabriek Sint Lutgardis heeft in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage ontvangen 
van € 7.128,69 en een investeringstoelage van € 8.749,10.

Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint Lutgardis wordt gunstig geadviseerd.

43 2020_GR_00097 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel 
Opgenomen - Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen werd 
elektronisch ingediend bij het gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient 
binnen de 50 dagen advies uit te brengen over de jaarrekening.

Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019 Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 16 350,00 16 952,76 Ontvangsten 225 605,43 225 605,43
Uitgaven 52 566,00 32 350,63 Uitgaven 225 605,43 225 605,43
Overboekingen 0,00 Overboekingen 0,00
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Resultaat 2019 -15 397,87 Resultaat 2019 0,00
Resultaat 2018 24 295,00 Resultaat 2018 0,00

Gemeentelijke toelage 24 606,72 Overschot 
investeringen 0,00

Overschot exploitatie 33 503,85
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen heeft in 2019 een gemeentelijke 
exploitatietoelage van € 24.606,72 ontvangen.

Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen 
wordt gunstig geadviseerd.

44 2020_GR_00098 Verlenen van advies over jaarrekening 2019 
kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw - 
Beslissing
GOEDGEKEURD

Beschrijving

Aanleiding en motivering
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw werd 
elektronisch ingediend bij het gemeentebestuur op 11 mei 2020. De gemeenteraad dient 
binnen de 50 dagen advies uit te brengen over de jaarrekening.
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Exploitatie budget 
2019

rekening 
2019  Investeringen budget 

2019
rekening 
2019

Ontvangsten 9 932,00 9 785,14 Ontvangsten 0,00 0,00
Uitgaven 16 630,0015 370,12 Uitgaven 0,00 0,00
Resultaat 2019  -5 584,38 Resultaat 2019  0,00
Resultaat 2018  6 857,36 Resultaat 2018  0,00
Gemeentelijke 
toelage  0,02 Overschot 

investeringen  0,00

Overschot 
exploitatie  1 273,00    

Kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw heeft in 2019 een gemeentelijke 
exploitatietoelage van € 0,02 ontvangen.

Juridische gronden
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale 
besturen van de eredienst.

Het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de 
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het 
besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de 
eredienst. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële informatie

Financiële informatie
Niet van toepassing.

Stemming op het agendapunt
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec en Onze Lieve Vrouw wordt 
gunstig geadviseerd.

28 mei 2020 21:34 - De voorzitter schorst de zitting
28 mei 2020 21:36 - De voorzitter opent de besloten zitting
28 mei 2020 21:36 - De voorzitter sluit de zitting
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