
 

commissie bestuurlijke en administratieve organisatie 

Debriefing Zitting van 14 oktober 2021 

 

Samenstelling: 

 
 
Aanwezig: 

mevrouw Ann De Ridder, voorzitter; 
mevrouw Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty Willems; de 

heer Gunther Coppens; mevrouw Kim Paesmans; de heer Siebe Ruykens; de heer Lucien Wauters; de 
heer Jean Cornand; de heer Raimondo Palermo; mevrouw Lydie De Smet; de heer Michel Miedzinski; 

de heer Jeroen Steeman; 

de heer Walter Vastiau, secretaris 
 

Eveneens aanwezig: 

de heer Guy Jonville; de heer Jan Desmeth; de heer Olivier Huygens; mevrouw Veerle Seré; de heer 

Herwig Smeets; mevrouw Marleen De Kegel; mevrouw An Speeckaert; de heer Brahim Harfaoui; 

mevrouw Kathleen D'Herde; de heer Georgios Karamanis; de heer Eddy Longeval; mevrouw Natacha 
Martel; mevrouw Jolien Touchant; mevrouw Anneleen Adang; mevrouw Carolien Ruebens 

 

Afwezig: 

De heer Wim Peeters 

 
 

BESPREEKPUNTEN 

Secretariaat 
 
1 2021_BAO_00020 Jaarverslag 2020 Politiezone Zennevallei - Kennisgeving 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Jaarverslag 2020 van de politiezone Zennevallei. 
Presentatie ter zitting. 

 

Opmerkingen 
Toelichting door Mark Crispel, korpschef, en Anneleen Adang, stafmedewerker. 

Vraag van Siebe Ruykens i.v.m. GAS 5 en de impact op het federaal boetefonds. De korpschef en de 
burgemeester antwoorden hierop. 

Vragen Eddy Longeval:1. Graag in de toekomst de cijfers samen met de agenda ter beschikking 
stellen; 2. "afbouwen dienstverlening". De korpschef geeft hier verdere duiding bij. De burgemeester 

bevestigt dat het politiecollege geen afbouw van de dienstverlening voorziet. 
 

 

Maatschappelijke veiligheid  
 

2 2021_BAO_00021 Jaarverslag 2020 werking dienst gemeenschapswachten  
- Standpunt 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

De werking van de gemeenschapswachten wordt toegelicht in de presentatie en nota in bijlage. 
 

Opmerkingen 
Toelichting door Jolien Touchant, ambtenaar maatschappelijke veiligheid. 
 

 

 



Aankoop 
 

3 2021_BAO_00022 Aangaan van lening voor gemeente Sint-Pieters-Leeuw -  
Goedkeuring opstart - Beslissing 

Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Voor de financiering van de lopende investeringen is het noodzakelijk een nieuwe lening aan te gaan.  
 

Opmerkingen 

Dit dossier zal door de financieel directeur tijdens de gemeenteraadszitting zelf worden toegelicht. 
 

 

Mobiliteit, Lokale economie, Landbouw & markten  
 
4 2021_BAO_00023 Gemeentelijk reglement op de inname van het openbaar  

domein - terrassen & uitstallingen - Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Overeenkomstig artikel 3.3.2 van de algemene politieverordening met gemeentelijke administratieve 

sancties is het verboden terrassen, stoelen, banken, tafels, windschermen, uitstalramen of 
reclameborden en dergelijke te plaatsen onder gelijk welke vorm en koopwaren op de openbare plaats 

uit te stallen, behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

 
Opmerkingen 

Toelichting door Walter Vastiau, algemeen directeur. 
Kathleen D'Herde vraagt waarom een terrasvergunning niet doorlopend kan i.p.v. 11 maanden. De 

algemeen directeur en de burgemeester verduidelijken dit. 
 

 

Omgeving  
 
5 2021_BAO_00024 Strategisch Project Opgewekt Pajottenland -  

Goedkeuring Landschapsvisie 2040 (aangepaste versie)  

- Standpunt 
Kennis genomen 

Beknopte samenvatting 

Het strategisch project 'Opgewekt Pajottenland 2018-2021' werkte drie jaar intensief samen aan een 

visie en draagvlak voor hernieuwbare energie in het Pajottenland met als doel een energieneutrale 
toekomst waarin gemeenten, burgers, landbouwers en bedrijven samenwerken. 

De Landschapsvisie 2040 schetst een toekomstscenario voor een energieneutraal en klimaatbestendig 
Pajottenland.  

 

Opmerkingen 
Toelichting door Carolien Ruebens, Projectcoördinator Opgewekt Pajottenland. 

Siebe Ruykens vraagt hoe het komt dat er in het Pajottenland blijkbaar geen mogelijkheden zijn voor 
het plaatsen van windmolens. Carolien antwoordt dat het hier gaat om windzoekplaatsen. 
 

 

In opdracht, 
 

Walter Vastiau         Ann De Ridder 
 

 

 
 

secretaris commissie        voorzitter commissie 
 


