
EENGEMEENTEZONE SINT-PIETERS-LEEUW – GEWOON TOEZICHT 

 

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 25 FEBRUARI 2016 
 

 

OPENBARE VERGADERING 
 

001 Notulen openbare vergadering gemeenteraad 28 januari 2016 - goedkeuring. 

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

op het gemeentesecretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

002 Verbeteringswerken Karel Gilsonstraat - Fabriekstraat - goedkeuring ontwerp. 

In het kader van de verbeteringswerken heeft het studiebureau Arcadis de definitieve versie 

van het ontwerp opgemaakt. Het dossier voorziet in hoofdzaak volgende werken: 

 de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en volledige vernieuwing van de 

wegenis langs de Fabriekstraat (deel tot Wandelingstraat), Karel Gilsonstraat, P 

Gilsonlaan, Kerkplein (deel), Vredelaan en Alfons Vandenboschstraat 

 aanleg rotonde thv Stationsstraat, Vorstsesteenweg  

 lokale verbeteringswerken aan bovenbouw wegenis (Kerkplein (deel), Kerkstraat 

(deel), Stationstraat en Beemdstraat 

 

Het ontwerpdossier werd besproken op de commissies van 12 maart 2015 en 14 december 

2015. Een infoavond voor bewoners heeft plaats gevonden op donderdag 21 januari 2016. 

 

De VMM heeft meegedeeld dat het dossier werd besproken en goedgekeurd tijdens de 

ambtelijke commissie van 8 december 2015 (subsidies). 

 

De raming van de kostprijs voor deel 1 bedraagt € 6.524.114,80 excl. btw of € 6.793.847,99 incl. 

21% btw met volgende verdeling: 

- Aandeel gemeentebestuur € 1.284.443,30 excl. btw of € 1.554.176,39 incl. 21% btw 

- Aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage in beheer bij rioolbeheerder Vivaqua € 

5.239.671,50 btw nvt. 

 

Kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2016 ten bedrage van € 

300.000. Het saldo is voorzien in het budget van volgende dienstjaren. 

 

Het ontwerpdossier en financieringswijze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

003 Deels verplaatsen voetweg nr. 6, tweede beraadslaging -  goedkeuring. 

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

aanvraag ingediend voor het deels verplaatsen van voetweg nr 6 gelegen op de percelen 

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

eigenaar is.  

 

De gemeenteraad bevestigde in eerste lezing in zitting van 26 november 2015 het ontwerp 

rooilijnplan, opgemaakt door bvba PLAN+ uit 1750 Lennik. Tevens besliste zij om het dossier tot 

gedeeltelijke verplaatsing op te starten. Ter uitvoering van laatste vernoemde raadsbeslissing 

besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2015 om het 

openbaar onderzoek te houden vanaf dinsdag 22 december 2015 tot en met maandag 25 

januari 2016.  

 



Uit het proces-verbaal van sluiting van onderzoek, opgemaakt op 26 januari 2016, blijkt dat 

geen bezwaren werden ingediend. Op 26 januari 2016 heeft de heer André Culus, beëdigd 

landmeter-expert, het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het bedrag van de 

meerwaarde, zijnde € 58 500. 

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

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

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

 

De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 58 500 in de gemeentekas 

storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom. 

 

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

gemeenteraad voorgelegd om er definitief over te beslissen. 

 

 Met algemene stemmen werd dit punt uitgesteld. 
 

004 Site Bergpoort: goedkeuring openbare verkoop. 

Aan de raad wordt de beslissing om de site Bergpoort, Bergensesteenweg 203, openbaar te 

verkopen ter goedkeuring voorgelegd. 

 

Het college wordt gemachtigd een notaris aan te stellen die de verkoop zal afronden. 

 

De waarde van het goed werd geschat op 2.940.000 euro. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

005 Verbeteren Fabriekstraat - verwerven grond rotonde. Goedkeuring. 

Om de verkeersafwikkeling op het kruispunt Kerkplein – Stationsstraat – Vorstsesteenweg -Paul 

Gilsonlaan (omgeving kerk) verkeersveiliger te maken, dient een rotonde te worden 

aangelegd.  

 

Uit het voorontwerpplan blijkt dat één enkele inneming nodig is om de rotonde te 

verwezenlijken. Er dient namelijk een deel van het huidige terras van de café gelegen hoek 

Kerkplein – Paul Gilsonlaan verworven te worden. Volgens het proces-verbaal van opmeting, 

opgemaakt door de ontwerper Arcadis Belgium op 13 mei 2014, bedraagt de inneming 28,43 

m². 

 

Met de eigenaar vennootschap Pubstone werd in een voorakkoord in der minne een prijs 

bedongen van € 500/m², alle kosten inbegrepen. De totale vergoeding beloopt derhalve € 

14.215,00. 

 

Budget voorzien onder code nr 2016/2200000/4/0200 – raming 2016140582 ten bedrage van € 

67.000 (eveneens dienstig voor grondinnemingen Dedobbeleerstraat). 

 

Het dossier wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

006 Verkaveling Schreinweg - goedkeuring overeenkomst ondergrondse inneming en 

vestiging van erfdienstbaarheid. 

Uitvoering beslissing gemeenteraad in zitting van 30.01.2014 (goedkeuring wegenistracé) en 

30.04.2015 (goedkeuring ontwerp).  

 

Het college van burgemeester en schepenen ging (19 oktober 2015) akkoord met een 

technische wijziging in de aanleg van de riolering na het gunstig advies van rioolbeheerder 

Vivaqua. Oorspronkelijk kwam de riolering te liggen in de voetweg, heel kort bij een oude 

gerestaureerde woning met huisnummer 21.  



Om geen schade te berokkenen aan deze woning werd door de verkavelaar voorgesteld om 

de rioolstreng te verschuiven en aan te leggen in het eigendom van de mede verkavelaar 

door middel van een erfdienstbaarheid en een kosteloze ondergrondse inneming. Hiervoor 

werd een modelovereenkomst opgesteld met bijhorend plan. Deze modelovereenkomst met 

bijhorend plan wordt mee opgenomen in de notariële akte die zal worden verleden in het 

kader van de kosteloze overdracht van de infrastructuur verkaveling De Win.  

 

De juridische dienst verleent gunstig advies. Het dossier wordt voor goedkeuring voorgelegd 

aan de raad. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

007 Gewestelijk RUP ‘Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans’ - advies. 

De aanleiding voor de opmaak van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is de afgifte op 16 

november 2011 van een voorwaardelijk positief planologisch attest voor het bedrijf Brouwerij 

Lindemans te Vlezenbeek. 

 

In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt het plan onderworpen aan 

een openbaar onderzoek van 26 januari 2016 tot en met 25 maart 2016. 

 

Doelstelling van het plan is de bestendiging en de compacte uitbreiding van het bedrijf, het 

vastleggen van landschappelijke inpassing en buffering ten opzichte van de omgeving.  

Tevens heeft het plan als doel om voldoende ruimte te voorzien om de verdwenen 

natuurwaarden te compenseren. Aldus worden de natuurgebieden ten noorden en ten 

zuiden van de Lenniksebaan verbonden om zo een aanaangesloten VEN-gebied te realiseren 

ten westen van het bedrijf. 

 

In kader van het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad een advies overmaken aan de 

Vlaamse Regering. 

 

Het RUP wordt voor gunstig advies voorgelegd aan de gemeenteraad van 25 februari 2016. 

 

Zie Nota en documenten van het RUP in bijlage. 

 

 Met algemene stemmen – met gunstig advies 
 

008 Stedenbouwkundige aanvraag infrastructuurwerken Bergensesteenweg, G. 

Wittouckstraat en Olmenlaan - goedkeuring inrichting. 

De stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuurwerken aan de Bergensesteenweg, 

G. Witouckstraat en Olmenlaan wordt behandeld via de bijzondere procedure, aangezien 

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant aanvrager is. 

 

Ruimte Vlaanderen is de vergunningsverlenende overheid in dit dossier en vraagt aan de 

gemeente het openbaar onderzoek te organiseren, de gemeente zijn advies te kennen en 

een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegenis. 

 

Gezien de werken het verplaatsen van een bushalte en asverlegging (G. Wittouckstraat), 

vergroting en heraanleg van de vluchtheuvels (Olmenstraat) bevatten, vraagt Ruimte 

Vlaanderen hieromtrent een gemeenteraadsbeslissing. 

 

Uit de kostenraming blijkt dat de gemeente hier geen aandeel in heeft, dit is volledig ten laste 

van het Vlaams Gewest. 

 

  



Kan de herinrichting volgens ontwerp in bijlage goedgekeurd worden? 

 

 Goedgekeurd met 28 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Jean 

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

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval), 1 stem tegen (Guy 

Jonville) en 1 onthouding (Jenny Sleeuwaegen) 
 

009 Aanvullend verkeersreglement: gemeenteweg - inrichten parkeerplaatsen voor 

mensen met een handicap in de nabijheid van de woning.  Goedkeuring. 

Voorstel tot het aanleggen van parkeerplaats voor mensen met een handicap (langsheen 

gemeentewegen) ter hoogte van volgende woningen: 

 Victor Van Paepeghemstraat 14 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Wittehoedstraat 19 – 1601 Ruisbroek 

 Felix Wittouckstraat 3 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Koning Alberstraat 44 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Jean Dambrestraat 68 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Gaston Deruyverstraat 50 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Kloosterbergstraat 31 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw  

 Pieter Cornelisstraat 46 – 1601 Ruisbroek 

 Karel Gilsonstraat 30  – 1601 Ruisbroek 

 Vorstsesteenweg 15 – 1601 Ruisbroek 

 Schoolstraat 45 – 1601 Ruisbroek 

 Verminktenstraat 13 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Generaal Lemanstraat 10 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 Fabriekstraat 324 – 1601 Ruisbroek 

 Fabriekstraat 306 – 1601 Ruisbroek 

 

De aanvragers voldoen aan de criteria in verband met het aanleggen van een parkeerplaats 

voor mensen met een handicap in de nabijheid van hun woning. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormeld voorstel via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

010 Aanvullend verkeersreglement: gewestweg N6 - inrichten parkeerplaatsen voor 

mensen met een handicap in de nabijheid van de woning.  Goedkeuring. 

Voorstel tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter 

hoogte van de woning (gewestweg) Bergensesteenweg 455. 

 

De aanvrager voldoet aan de criteria in verband met het aanleggen van een parkeerplaats 

voor mensen met een handicap in de nabijheid van zijn woning. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormeld voorstel via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

011 Aanvullend verkeersreglement J.B. Wautersstraat - parkeren. Goedkeuring. 

We stellen vast dat het parkeren in de J.B. Wautersstraat vaak tot hinderlijke situaties leidt. 

 

Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot het ordenen van de parkeervoorzieningen 

door het inrichten van geschrankte afgebakende parkeerstroken, het invoeren van het 

parkeren uitsluitend voor  personenauto’s (E9b) en het verplicht parkeren deels op de berm of 



het trottoir (E9f) in het eerste gedeelte en in afwachting van het heraanleggen van het 

voetpad. 

 

Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

012 Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg)  - parkeren. 

Goedkeuring. 

Sedert de heraanleg van de N6 Brussel-Bergen - Bergensesteenweg (deel tussen P. 

Basteleusstraat tot kruispunt J. Vandersteenenstraat) ontstaan bij het verlaten van de 

aangrenzende parkings en parkeerplaatsen verkeersonveilige situaties door geparkeerde 

bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote 

voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.  

 

Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor 

personenvoertuigen aan de kant met de pare huisnummers, vanaf de Petrus Basteleusstraat 

tot de Emile Vandersteenenstraat. 

De arcering in de parkeerstrook t.h.v. uitrit nrs. 421-423A te verlengen tot 30 meter. 

 

Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

013 Aanvullend verkeersreglement Meerweg 101-103  - parkeren. Goedkeuring. 

Het bestuur kreeg een vraag van de beheerraad van de Molens van Ruisbroek om de 

parkeersituatie in de Meerweg aan de linkerkant van hun ingangspoort nrs 101-103 te 

onderzoeken en de gepaste maatregelen te nemen. Buiten de interpretatiemoeilijkheid 

omtrent het al dan niet fout parkeren t.h.v. hun ingangpoort, is de huidige situatie gevaarlijk 

(beperkt zicht bij buiten rijden) en hinderlijk (de vuilnisophalingsdienst kan niet binnen of 

buiten). 

 

Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot instellen van een parkeerverbod vanaf einde 

parkeerstrook t.h.v. toegangspoort “Molens van Ruisbroek” tot begin versmalling rijbaan t.h.v. 

nr. 90. 

 

Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

014 Aanvullend verkeersreglement Meerweg t.h.v. bewonersparking - parkeren. 

Goedkeuring. 

In 2014 werd in de Meerweg de parkeercapaciteit met een 38-tal bijkomende 

parkeerplaatsen uitgebreid, waarvan 33 plaatsen op een nieuwe bewonersparking en 5 

plaatsen langsheen de straat. Wanneer grotere voertuigen van de 5 langsparkeerplaatsen 

gebruik maken, beperken deze de zichtbaarheid en de sociale controle op de 

bewonersparking. 

 



Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om t.h.v. de 5 langsparkeerplaatsen het parkeren 

uitsluitend voor personenauto’s (E9b) toe te laten. 

 

Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

015 Aanvullend verkeersreglement Vorstsesteenweg t.h.v. speelplein - aanleg verhoogde 

inrichting “rijbaankussen”. Goedkeuring. 

Via de verkeersdienst van de lokale politie ontvingen wij klachten over onaangepast rijgedrag 

in de Vorstsesteenweg ter hoogte van het speelpleintje. Met zoveel jonge kinderen in de buurt 

van het speelplein is dit niet wenselijk.  

 

Ter bevordering van de verkeersveiligheid ter hoogte van het speelplein “R1: 

Vorstsesteenweg” wordt voorgesteld om in de Vorstsesteenweg vóór de toegangsweg naar 

het speelplein (+/- t.h.v. nr. 73) een verhoogde inrichting “rijbaankussen” aan te leggen om zo 

de zonale snelheidsbeperking van 30km/u beter af te dwingen. 

 

Op 14 januari 2016 bracht de commissie mobiliteit en openbare werken een gunstig advies uit.  

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voormelde maatregelen via een aanvullend 

verkeersreglement goed te keuren. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

 

016 Verkoop dranken in Coloma - vaststellen tarieven - goedkeuring. 

Aangezien de Koetsier tijdelijk gesloten is en men de gebruikers van cultuurcentrum Coloma 

wel van drank wil kunnen voorzien, wil men op het cultuurcentrum drankautomaten plaatsen. 

De dranken zouden ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding. Aan de 

gemeenteraad wordt voorgesteld de verkoopprijzen vast te stellen. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

017 Aanvraag tot afwijking van de programmatiestop voor de oprichting van de nieuwe 

optie “beeldhouwkunst” in de hogere graad - goedkeuring. 

De directie van de Leeuwse Kunstacademie, de heer Patrick Huybrechts, vraagt een afwijking 

op de programmatiestop om met ingang van volgend schooljaar een extra optie 

“beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad.  

 

De aanvraag moet worden voorgelegd aan het Afzonderlijk Bijzonder Overleg- en 

Onderhandelingscomité Onderwijs (ABOC)  en vóór 1 maart worden ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

 

Sinds het schooljaar 2011-2012 kent het deeltijds kunstonderwijs (dko) een programmatiestop 

voor instellingen, kunstacademies, filialen, studierichtingen, graden, opties en instrumenten. 

Dat betekent dat academies hun aanbod voorlopig niet meer kunnen uitbreiden met deze 

structuuronderdelen of opleidingen tenzij de Vlaamse Regering hen hiervoor een afwijking 

toestaat. De programmatiestop werd enerzijds ingevoerd om de overheidsuitgaven in tijden 

van financieel-economische crisis te bespreken en anderzijds om het dko-landschap te 

bevriezen in afwachting van de nakende fundamentele hervorming van dit onderwijsniveau. 

 

De Vlaamse Regering kan in uitzonderlijke gevallen toelating geven aan een schoolbestuur 

om toch een instelling, kunstacademie, filiaal, studierichting of graad te programmeren of een 

bijkomende optie of nieuw instrument aan te bieden: 



 na schriftelijke en gemotiveerde aanvraag van het schoolbestuur, ingediend bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten, vergezeld van het protocol van de 

onderhandeling ter zake in het Afzonderlijk Bijzonder Overleg- en 

Onderhandelingscomité Onderwijs (ABOC), en 

 na advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad en anderzijds het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten en de Inspectie. 

 

De oprichting van studierichtingen is onderworpen aan programmatievoorwaarden. De 

Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs beslist over de goedkeuring tot programmatie 

op advies van de Vlaamse onderwijsraad en van de bevoegde administratie en inspectie van 

het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Elk advies dient uit te gaan van de volgende criteria: 

 de behoeften; 

 de rationele spreiding; 

 de mogelijkheden van de betrokken instelling op het vlak van infrastructuur, 

leermiddelen en goedgekeurde leerplannen; 

 de onderwijskundige en opvoedkundige context in de betrokken instelling, zoals die 

blijkt uit het doorlichtingsverslag. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om met ingang van volgend 

schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad van de 

Leeuwse Kunstacademie. 

 

Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

018 Inrichten creatieve kinderateliers - goedkeuring. 

De directie van de Leeuwse Kunstacademie, de heer Patrick Huybrechts, vraagt de 

toestemming om creatieve kinderateliers te organiseren tijdens de paas- en zomervakantie. 

De gemeenteraad is bevoegd om de modaliteiten van deze ateliers te bepalen. In zitting van 

28 maart 2013 ging de gemeenteraad akkoord met het organiseren van creatieve 

kinderateliers voor de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met het inrichten 

van deze ateliers en de voorwaarden voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.  

Het dossier ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

019 Haviland - Oprichten van overlegorgaan. Goedkeuring. 

De raad van bestuur van Haviland is van oordeel dat het wenselijk is om de afvalactiviteiten 

statutair en structureel te scheiden van de overige dienstverlening en streekontwikkeling. 

Daarbij is het aangewezen dat de taken van ophaling en verwerking van afval in de toekomst 

worden uitgevoerd door een nieuw op te richten opdrachthoudende vereniging. 

 

De eerste stap in het reorganisatieproject betreft de oprichting van een nieuwe 

opdrachthoudende vereniging. Deze oprichting wordt overeenkomstig artikel 25 van het 

Decreet Intergemeentelijke samenwerking voorbereid door een overlegorgaan. De raad van 

bestuur vraagt de leden in die context om het overlegorgaan op te richten, dat de 

mogelijkheden en voorwaarden voor samenwerking via een nieuwe opdrachthoudende 

vereniging zal onderzoeken. De vraag is gericht aan de gemeenten die het beheer van hun 

afvalactiviteiten nog niet hebben overgedragen aan een andere vereniging, m.a.w. de 

gemeenten die voor hun afvalactiviteiten beroep doen op de diensten van Haviland 

Intercommunale. 

 



De beslissing tot oprichting van een overlegorgaan dient genomen te worden door de 

gemeenteraad. 

 

 Met algemene stemmen – met gunstig advies 

020 Haviland - aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de gemeente mbt de 

vergaderingen van het overlegorgaan. Goedkeuring. 

Ingevolge de oprichting van het overlegorgaan van Haviland dient men een effectief 

vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van het overlegorgaan aan te 

duiden. 

 

 Bij geheime stemming 

Goedgekeurd met 17 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 3 onthoudingen en 2 

blanco/ongeldig. 
 

021 Haviland - aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente 

mbt de vergaderingen van het overlegorgaan. Goedkeuring. 

Ingevolge de oprichting van het overlegorgaan van Haviland dient men een 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de vergaderingen van het 

overlegorgaan aan te duiden. 

 

 Bij geheime stemming 

Goedgekeurd met 18 stemmen voor, 9 stemmen tegen, 2 onthoudingen en 1 

blanco/ongeldig. 
 

022 Afsluiten van een overeenkomst “exclusieve dienstverlening” tussen gemeente 

Sint-Pieters-Leeuw en Haviland intercommunale igSv m.b.t. terbeschikkingstelling van 

informatieveiligheidsconsulent. Goedkeuring. 

Het gemeentebestuur is overeenkomstig artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende 

het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer verplicht een informatieveiligheidsconsulent 

aan te wijzen. De taken van de informatieveiligheidsconsulent zijn vastgelegd in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten. 

Om aan deze verplichting te voldoen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een 

overeenkomst "exclusieve dienstverlening" tussen gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Haviland 

intercommunale igSv m.b.t. terbeschikkingstelling van informatieveiligheidsconsulent goed te 

keuren. 

De overeenkomst die met Haviland zal worden afgesloten, geldt zowel voor de gemeente als 

voor het OCMW. De overeenkomst werkt op basis van een kosten- en expertise delend 

principe. Voor Sint-Pieters-Leeuw betekent dit een kostprijs van 5.632 euro voor de gemeente 

en 3.584 euro voor het OCMW, of 9.216 euro in het totaal. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

023 Aankoop van twee straatvuilzuigers. Goedkeuring. 

Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van twee straatvuilzuigers. 

 

De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

De raming bedraagt 36.000 EUR. inclusief BTW 21%. 

 

Kredieten hiervoor zijn voorzien in het investeringsbudget onder code 2300000/0200 raming 

2016000047. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
  



 

024 Jaarrapport klachtenmanagement 2015 - overzicht geregistreerde klachten - 

kennisgeving. 

Het jaarrapport van de klachtenbehandeling voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 

31 december 2015 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

Het college van burgemeester en schepenen nam kennis van het jaarrapport tijdens de zitting 

van 25 januari 2016.  

 

Het managementteam besprak het tijdens de vergadering van 19 januari 2016. 

 

Het jaarrapport 2015 van de klachtenbehandeling ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

 Met algemene stemmen – kennisgenomen 
 

025 Aanstelling Tom Pardaens als vaststellende ambtenaar in het kader van de 

gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring. 

Het reglement betreffende de administratieve sancties werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 11 december 2008. 

 

Overeenkomstig artikel 21, §1,1° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, kunnen de inbreuken die uitsluitend het voorwerp uitmaken van 

administratieve sancties worden vastgesteld door gemeenteambtenaren. 

 

De gemeenteambtenaren – vaststellers moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 1 

van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en 

personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven 

tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. Daarenboven moeten zij 

geslaagd zijn voor de opleiding vermeld in artikel 2 van dit besluit. 

 

Tom Pardaens, gemeenteambtenaar (ambtenaar maatschappelijke veiligheid) voldoet aan 

de voorwaarden en heeft het getuigschrift gemeentelijke administratieve sancties behaald 

na het volgen van de opleiding bij PIVO Vlaams-Brabant. 

 

De gemeenteraad moet de gemeenteambtenaren – vaststellers gemeentelijke 

administratieve sancties aanstellen. 

 

 Bij geheime stemming 

Goedgekeurd met 27 stemmen voor, geen stemmen tegen en 3 onthoudingen. 

 

026 Aanstelling Liesbeth Bortels als vaststellende ambtenaar in het kader van de 

gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring. 

Het reglement betreffende de administratieve sancties werd door de gemeenteraad 

goedgekeurd op 11 december 2008. 

 

Overeenkomstig artikel 21, §1,1° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties, kunnen de inbreuken die uitsluitend het voorwerp uitmaken van 

administratieve sancties worden vastgesteld door gemeenteambtenaren. 

 

De gemeenteambtenaren – vaststellers moeten voldoen aan de voorwaarden van artikel 1 

van het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden 

inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en 

personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven 

tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. Daarenboven moeten zij 

geslaagd zijn voor de opleiding vermeld in artikel 2 van dit besluit. 

 



Liesbeth Bortels, gemeenteambtenaar (milieuambtenaar) voldoet aan de voorwaarden en 

heeft het getuigschrift gemeentelijke administratieve sancties behaald na het volgen van de 

opleiding bij PIVO Vlaams-Brabant. 

 

De gemeenteraad moet de gemeenteambtenaren – vaststellers gemeentelijke 

administratieve sancties aanstellen. 

 Bij geheime stemming 

Goedgekeurd met 28 stemmen voor, geen stemmen tegen, 1 onthouding en 1 

blanco/ongeldig. 
 

027 Organisatie zwemlessen voor volwassenen in samenwerking met sportdienst Beersel. 

Goedkeuring. 

Dit nieuw initiatief wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeentelijks sportdienst 

van Beersel. Het betreft een 10 daagse lessenreeks “zwemmen voor volwassenen”.  

 

Bedoeling is de mensen die nooit hebben leren zwemmen of die graag beter leren   

zwemmen de mogelijkheid te bieden dit onder deskundige leiding te doen. 

Door deze laagdrempelige activiteit wil de gemeente ook proberen de integratie te 

bevorderen en sociale contacten te verbeteren. 

 

De lessenreeks gaat door vanaf vrijdag 15 april 2016, telkens van 14.00 tot 15.00 uur in het 

Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. 

 

Prijs per deelnemer: 20,00 EURO ingang zwembad, verzekering en lesgever inbegrepen. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hiervoor gevraagd.  

 

 Goedgekeurd met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, 

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

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen) en 1 stem 

tegen (Eddy Longeval) 
 

028 Organisatie fietslessen voor volwassenen en bepalen deelnameprijs. Goedkeuring. 

Deze activiteit wordt georganiseerd voor  mensen die nooit hebben leren fietsen of die graag 

zelfzekerder willen fietsen in het verkeer. Ook gericht naar kansarmen of mensen van vreemde 

origine om hun zelfstandigheid te verhogen en sociale contacten te verbeteren. 

Deze 8 dagen lessenreeks gaat door elke dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur op 

de parking van Sporthal A.J. Braillard te Ruisbroek. 

 

De deelnemers betalen een kleine bijdrage van 10,00 EUR per persoon voor de volledige 

lessenreeks. 

 

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Mobiel 21 van Provincie 

Vlaams-Brabant. 

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hiervoor gevraagd.  

 

 Goedgekeurd met 29 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, 

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

Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Jenny Sleeuwaegen) en 1 stem 

tegen (Eddy Longeval) 



029 Organisatie “Buurtsport” Thema: ‘Buitenspelen op grootmoeders wijze’. Goedkeuring. 

In het meerjarenplan van de sportdienst wordt als doel gesteld de kinderen op 

woensdagnamiddag te laten genieten van sport en spel in hun buurt. Met die bedoeling 

worden 8  spelnamiddagen gepland die afwisselend in de Leeuwse basisscholen zullen 

doorgaan.  

 

Alle kinderen kunnen deze activiteit gratis bijwonen.  

 

De kinderen die reeds in de buitenschoolse opvang aanwezig zijn, moeten op die namiddag 

ook niet betalen voor 15 u. Vanaf 15 u betalen ze het gewone BKO-tarief zijnde 0,96 EUR per 

begonnen halfuur. De andere kinderen moeten vanaf 15 u de school verlaten aangezien ze 

dan niet meer verzekerd zijn.  

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hiervoor gevraagd.  

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 
 

030 Samenwerkingsovereenkomst met 3WPlus voor opvang zieke kinderen - goedkeuring. 

De vraag naar opvang voor zieke kinderen blijft actueel. De mutualiteiten bieden deze 

opvang aan, doch de voorwaarden zijn uiteenlopend en het aanbod is ontoereikend. 

Daarom heeft het OCMW een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 3WPLus voor ouders  met 

een ziek kind het meest voordelige aanbod heeft . 

 

Samen met 11 gemeenten in Halle-Vilvoorde biedt 3Wplus al 15 jaar thuisopvang voor zieke 

kinderen. De dienst speelt in op een reële behoefte van vooral jonge ouders. De 

dienstverlening vindt flexibel plaats van 7 tot 19 uur, met een maximum van 9 uur opvang per 

dag. Ouders uit de betrokken gemeenten kunnen tot 18.30 uur opvang aanvragen voor de 

volgende dag. Hiervoor is wel een doktersattest nodig. Er werken 13 begeleiders voor deze 

dienst. Sinds 1 januari 2015 is er ook een samenwerkingsverband met Solidariteit voor het 

Gezin. Hierdoor kunnen verschillende gezinnen genieten van de voordelen van hun 

mutualiteit voor de opvang van hun ziek kind. 

 

3WPlus vraagt een bijdrage van de gemeente voor de coördinatie en deelname aan het 

project ten bedrage van 0,0744 euro /per inwoner. Het geïndexeerd bedrag voor 2015 

bedroeg 0,0903 euro. Dit is voor Sint-Pieters-Leeuw ongeveer 3.000,00 euro/jaar. Daar komt 

bovenop het jaarlijks tekort (verschil tussen subsidies  die 3Wplus krijgt en inkomsten) dat wordt 

verdeeld over het aantal gepresteerde opvangdagen. Dit bedrag is elk jaar anders.  

 

Voor 2014 was dit 27,09 euro per opvangdag. Voor Sint-Pieters-Leeuw ramen we het aantal 

opvangdagen per jaar op een 150-tal. Het eerste jaar zal dit wellicht minder bedragen. De 

totale kostenraming  voor onze gemeente bedraagt dan zo’n  10.000,00 euro per jaar.  We 

zullen hiervoor middelen van het Huis van het Kind aanwenden .  

 

De coördinatie en communicatie over de dienstverlening gebeurt door 3WPlus, de opvolging 

en evaluatie voor onze gemeente zal gebeuren door de coördinator van het Huis van het 

Kind i.s.m. de gemeentelijke dienst Kinderopvang.  

 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring over het afsluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst met 3Wplus gevraagd. 

 

 Met algemene stemmen – goedgekeurd 

  



 

031 Bestek concessie De Koetsier - goedkeuring. 

In het najaar 2015 werd een onderhandelingsprocedure gevoerd voor het vernieuwen van de 

concessie voor de uitbating van de Koetsier. Er was slechts één inschrijver. Na beraad werd 

beslist niet te gunnen aan deze inschrijver. Bijgevolg is de Koetsier gesloten vanaf 01/01/2016. 

Er wordt beoogd de zaak opnieuw te openen tegen het zomerseizoen. Daarom werd een 

aangepast bestek opgesteld na het voeren van een marktonderzoek. De concessie wordt 

gegeven door de eigenaar, de gemeente. De PEVA vzw krijgt de inkomsten maar moet 

daarvoor toezicht uitoefenen op de juiste uitvoering van de concessievoorwaarden. 

 

Aan  de gemeenteraad wordt het bestek voor de concessie van de Koetsier ter goedkeuring 

voorgelegd. 

 

 Goedgekeurd met 22 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc 

Van Ruysevelt, Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Marleen 

Bosmans, Wim Peeters, Nicole Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig 

Smeets, Hilde Van Impe, Kim Paesmans, Joseph Van Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville, 

Eddy Longeval, Jenny Sleeuwaegen) en 8 stemmen tegen (Jean Cornand, Annie Mathieu, 

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

Pirsoul, Raimondo Palermo) 

 

Sint-Pieters-Leeuw, 1 februari 2016 

 

 

In opdracht: 

De gemeentesecretaris      De burgemeester 

 

 

 

Walter Vastiau        Luc Deconinck 

 


