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ZITTING VAN 19 SEPTEMBER 2013
Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex
Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy
Van Damme, Yvette Luypaert, Erwin Verhaeren, Annie Berckmans, Rosette Maes, Jelle
Mombaerts, Herman Godts, Jerry Casier, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Daniel Liekens, Inge
De Muyer, Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadsleden en Heidi Abeloos, gemeentesecretaris.
De ocmw-voorzitter, Marc Verhaeghe, is aanwezig met raadgevende stem.
Verontschuldigd: Herman Godts
Er worden mondelinge vragen aangekondigd door de raadsleden:
- Sp.a: 4 vragen in openbare zitting
- Groen: 2 vragen in openbare zitting
- Vlaams-Belang: 3 vragen in openbare zitting
1.

OPHEFFING GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 28 JUNI 2007, HOUDENDE
GOEDKEURING REGLEMENT GEMEENTELIJKE MANTELZORGTOELAGE,
GEWIJZIGD BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT, D.D. 25 JUNI 2009, MET NAME ART.
6, EN AANGEPAST BIJ GEMEENTERAADSBESLUIT D.D. 29 MAART 2012 
Het college van burgemeester en schepenen
Gelet op zijn besluit, d.d. 28 juni 2007, houdende goedkeuring van het reglement op de
gemeentelijke mantelzorgtoelage;
Gelet op zijn besluit, d.d. 25 juni 2009, houdende aanpassing artikel 6 (procedure) van het
reglement op de gemeentelijke mantelzorgtoelage;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 29 maart 2012, houdende wijziging inzake
 de wijziging inzake de vaststelling evaluatie zorgbehoevendheid,
 de wijziging inzake de leeftijd van de mantelzorger,
 de wijziging inzake de toekenning van het aantal mantelzorgpremies per huisgezin,
 de wijziging inzake het jaarlijks indienen van aanvraag,
 de wijziging inzake de behandeling van concrete dossiers,
 de wijziging inzake het bedrag vanaf 1 januari 2012,
 de wijziging inzake de toekenning en schorsing van de premie,
 de wijziging inzake de weigering van verdere uitbetaling;
Gelet op het ontwerp van een volledig nieuw reglement voor de gemeentelijke
mantelzorgpremie, dat de vorige reglementen vervangt, dewelke worden opgeheven;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Luypaert (Sp.a-fractie), dat luidt als
volgt:
“Met enige consternatie, heb ik kennis genomen van het nieuwe reglement van de gemeentelijke
mantelzorgtoelage.
Als gewezen schepen van sociale zaken, wens ik de NIEUWE bestuursploeg attent te maken op het
volgende :
Er wordt voorgesteld :
1/

om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie, elke persoon minstens drie jaar,
voorafgaand aan de datum van de aanvraag, ingeschreven is in het bevolkingsregister of
het vreemdelingenregister van de gemeente Steenokkerzeel en er effectief woont.

- 2Wat is de motivering en waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen nieuwe inwoners en
inwoners die al langer in de gemeente woonachtig zijn ? Mensen vragen toch niet om ziek te worden.
Een verkeersongeval of kankeraandoening kan een plotseling gebeuren zijn. Het is discriminerend en
weinig respectvol om deze mensen uit te sluiten als ze nog geen drie jaar in de gemeente wonen.
2/

de maandelijkse premie, vanaf 1 januari 2014, terug te brengen op € 35 per maand.

Op de gemeenteraad van 22 februari 2007 formuleerde raadslid Verhaeghe een voorstel tot
verdubbeling van het toegekende bedrag voor mantelzorg, de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten
aangaande mantelzorg zijn sterk gestegen, argumenteerde betrokkene.
Hij lichtte dit door zijn fractie op de dagorde gezet punt als volgt toe :
“Dankzij mantelzorg kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. In meer dan de helft van
de gevallen is de zorgperiode langer dan drie maanden. Vaak is het een periode van jaren. Het is
belangrijk dat mantelzorg erkenning krijgt, persoonlijk en maatschappelijk. Mantelzorg vult
professionele hulp aan en voorkomt vaak (voorlopig ?) dat iemand moet worden opgenomen in een
verzorgingsinstelling.”
Tot op heden bedroeg de toelage voor mantelzorg 24,79 €/maand voor de opvang van zwaar
hulpbehoevenden (erkenning in categorie C).
Hij stelde voor om :
- verdubbeling van de gemeentelijke mantelzorgtoelage,
wanneer op medisch verslag – bij te voegen bij aanvraagformulier – erkend wordt door
behandelende arts dat patiënt ingedeeld wordt in categorie C voor zorgbehoevendheid en deze
indeling geldt als “definitief” de arts het medisch verslag niet elk jaar opnieuw dient in te
vullen.
Frappant gegeven is de stijging van de maandelijkse uitkering in het kader van de Vlaamse
Zorgverzekering van 75 € in 2001 naar 125 € in 2009.
Vandaar de logische optrek van onze gemeentelijke mantelzorgtoelage naar € 50.
Vandaag bedraagt de uitkering Vlaamse Zorgverzekering reeds 130 €.
DE HAMVRAAG !
Wie heeft het nieuwe reglement in gang gezet ?
Is het een afzonderlijk initiatief van de OCMW-voorzitter of van de schepen van sociale zaken of is het
gemeenschappelijk genomen ?
Werd het nieuwe reglement voorgesteld aan de ouderenadviesraad, de welzijnsraad en de cel voor
personen met een handicap ?
Deze raden zijn in het leven geroepen om gemeentelijke voorstellen objectief te toetsen, “op het veld”,
“bij de mensen” en te bekijken met de toezichthoudende overheid las ik ooit een Klaverblad..
Wat is de repliek van de adviesraden op dit nieuwe reglement ?
Men moet adviesraden toch ernstig nemen….
Ik vind nergens een bijlage qua advies van één van deze raden.
De begroting voorziet vandaag een krediet van zo’n € 70.000 voor de
126 mantelzorgtoelagen.
In tegenstelling tot de buurgemeenten Machelen, Kampenhout, Zemst en Zaventem,waar ettelijke
miljoen euro in de begroting worden gestopt voor de uitbating van hun eigen woonzorgcentra, baat het
OCMW van onze gemeente zelf geen woonzorgcentrum uit en weegt de financiële ondersteuning van de
mantelzorgers aldus een pak minder op het gemeentelijk budget dan residentiële zorg.
In tijden van economische en financiële crisis, is een sterk en actief ondersteuningsbeleid broodnodig,
tenzij mantelzorgers niet thuishoren in het “SAMEN”verhaal ?
Er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om op de ingeslagen weg verder te gaan.
De jaarrekening 2012 werd trouwens UNANIEM goedgekeurd.
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dat de graad van zorgbehoevendheid dient bewezen te worden aan de hand van een
positieve beslissing van de Vlaamse Zorgverzekering (Zorgkas) en GELIJKTIJDIG een
attest van de FOD met minstens 12 punten op de evaluatieschaal voor de
“integratietegemoetkoming” of voor “hulp aan derden” of “tegemoetkoming hulp aan
bejaarden” of een attest bijkomende kinderbijslag.

In het verleden, heb ik steeds geijverd om de attesten van de Vlaamse Zorgverzekering en van de FOD
als primordiaal te beschouwen. Maar wat met inwoners die een tijdelijke zware zorgbehoevendheid
kennen (bijv. kankerpatiënten) ? Het duurt vaak enige tijd alvorens de dossiers rond geraken bij de
Vlaamse Zorgkas en de FOD. Attesten van thuisverpleging, gezinszorg, dagverzorging waren
complementair, maar raadslid Verhaeghe was grote voorstander om een C-attest uit te schrijven door
de behandelende geneesheer voor de tijdelijke zware zorgbehoevenden…..
Plotseling is hier niets meer van te bespeuren in het nieuwe reglement !
Wat is hiervan de reden ?
Wat is de motivering om een attest van de Zorgkas EN GELIJKTIJDIG ook een attest van de FOD met
minstens 12 punten te vragen ?
Volgens Kelly Lemagie, assistente van de FOD Sociale Zekerheid, die de zitdagen verzorgt in onze
gemeente, komt een FOD-attest van 12 punten overeen met 80 % invaliditeit.
Het maximum aantal punten op de evaluatieschaal kan 18 bedragen.
Met 9 punten op het FOD-attest behaalt men een invaliditeitsgraad van 66 %, wat betekent dat men een
invalidestatuut krijgt dat recht geeft op tal van sociale tarieven.
Ik begrijp dus helemaal niet waarom men 12 punten hanteert bij de toepassing van het nieuwe
reglement van mantelzorg. Tal van dossiers zullen sneuvelen op basis van het puntenaantal 12. Wat is
de bedoeling hiervan ? Moet er zo drastisch bespaard worden op de rug van de zieken en hun
mantelzorgers ? Is sociale afbraak topprioriteit geworden in Steenokkerzeel ?
MOTIE :
Gelet op voorafgaande argumentatie, wens ik dan ook volgende motie in te dienen :
1. Het reglement gemeentelijke mantelzorg dat ik in maart 2012 met gemeenteraadslid Marc
Verhaeghe IN GEMEENSCHAPPELIJK OVERLEG heb verfijnd en door de voltallige
gemeenteraad van 29 maart 2012 UNANIEM werd goedgekeurd DIENT ZONDER MEER
GEHANDHAAFD.
2. Als gewezen schepen van sociale zaken heb ik de constructieve voorstellen van gewezen
oppositielid de heer Marc Verhaeghe gevolgd en het reglement in 2012 sluitend gemaakt. De
huidige gemeenteraadsleden Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Jan Van hoof, Jos
Dewinter, Edy Van Damme, Yvette Luypaert, Erwin Verhaeren,Annie Berckmans, Rosette Maes
en Marc Verhaeghe hebben toen hun goedkeuring gegeven aan dit reglement. Om geloofwaardig
te blijven dienen zij ook met de nieuwe bestuursploeg consequent met zichzelf te blijven en in
eer en geweten het reglement van 2012 laten verderlopen.
3. € 50 is een realistische gemeentelijke bijdrage.
4. De vergrijzing zet zich verder door en de post “mantelzorg” dient naar de toekomst toe net meer
gevoed te worden. “
Er wordt gestemd over het amendement, met volgend resultaat: verworpen met 7 stemmen tegen 13
(Wim Mombaerts, Ryon, Trostmann, Clémence Maes, Van hoof, Berckmans, Jelle Mombaerts, Laureys,
Casier, Van Holle, Liekens, Van Ostaede, Ral)
BESLIST: met 13 stemmen tegen 7 (Dewinter, Van Damme, Luypaert,
Verhaeren, Rozette Maes, Verstockt, De Muyer)
Artikel 1. Opheffing gemeenteraadsbesluit d.d. 28 juni 2007, houdende goedkeuring van het reglement
op de gemeentelijke mantelzorgtoelage gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 25 juni 2009, houdende
aanpassing artikel 6 (procedure) en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 29 maart 2012.
Goedkeuring reglement gemeentelijke mantelzorgpremie met ingang op 01/01/2014.
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mantelzorgtoelage zijnde:

Reglement
Gemeentelijke mantelzorgtoelage
Artikel 1. Verlening van mantelzorgpremie
De gemeente heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dankzij de intensieve thuisverzorging
door de mantelzorger kan een zorgbehoevende langer thuis blijven in zijn vertrouwde omgeving. Het
gemeentebestuur keert daartoe een mantelzorgpremie uit. Deze toelage is een erkenning voor hun inzet en
moet niet begrepen worden als een loon.
De mantelzorgpremie wordt onder de hiernavolgende voorwaarden verleend aan mantelzorgers die de
thuiszorg waarnemen voor een zwaar zorgbehoevende inwoner van de gemeente.
Art. 2. Enkele begrippen
Thuiszorg ……………………….…. : De hulp‐ en dienstverlening die er specifiek op gericht is de zorgbehoevende
persoon “gebruiker” te handhaven in zijn thuismilieu.
Zorgbehoevende ………….…… : Een natuurlijk persoon die vanuit een bepaalde nood geheel of gedeeltelijk niet
meer in staat is om zichzelf te verzorgen en om elementaire taken te verrichten
waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
Thuisomgeving …………………… : De plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont. Een verblijf in een
aangepaste instelling (kortverblijf, dagcentrum, weekverblijf in een residentiële
instelling voor kinderen, … ) doet hieraan geen afbreuk.
Mantelzorger ………………….... : De persoon die op regelmatige basis aanvullende en intensieve zorg verleent
aan
een zorgbehoevende persoon vanuit een affectieve/sociale relatie die hij/zij met
deze persoon heeft. Deze hulpverlening wordt gegeven in de thuisomgeving en
gebeurt niet in het kader van een beroep of van het georganiseerde
vrijwilligerswerk.
Inwoner van de gemeente … : Elke persoon die minstens drie jaar, voorafgaand aan de datum van de aanvraag,
ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de
gemeente en er effectief woont.
Art. 3. Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger
1) De mantelzorger moet een inwoner van Steenokkerzeel zijn (zie Art. 2., Enkele begrippen – Inwoner van
de gemeente) en op 1 januari van het zorgjaar minstens 18 jaar oud zijn.
2) Er wordt slechts één mantelzorgpremie per huisgezin toegekend.
Art. 4. Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon
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ook wonen.
2) De persoon heeft een bepaalde graad van zorgbehoevendheid waardoor blijvende hulp van een derde
persoon noodzakelijk is. Met ingang van 1/1/2014 dient voor ELKE rechtgevende op de gemeentelijke
mantelzorgpremie de zorgbehoevendheid bewezen te worden aan de hand van volgende attesten:
 Positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering (zorgkas) EN GELIJKTIJDIG een attest van de
FOD Sociale Zekerheid, Directie‐generaal Personen met een handicap met minstens 12 punten
op de evaluatieschaal voor de “integratietegemoetkoming” of voor de “tegemoetkoming hulp
aan bejaarden”.
OF
 Een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds).
Art. 5. Procedure
1) De aanvraag voor de mantelzorgpremie kan gedurende het ganse jaar door de mantelzorger ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen t.a.v. de dienst Welzijn op het daartoe voorziene
aanvraagformulier .
2) De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan
(zie art. 3 § 1).
3) De aanvrager kan in beroep gaan tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen op
de gebruikelijke manieren (bestuurlijk toezicht gouverneur, Raad van State).
4) De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde
voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het college van burgemeester en
schepenen te melden, zoals bv. verhuis, genezing, definitieve opname in een instelling, overlijden van de
zorgbehoevende. Het niet naleven van deze meldingsplicht kan worden gesanctioneerd door middel van
terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde mantelzorgpremie.
Art. 6. Mantelzorgpremie
1) De mantelzorgpremie bedraagt vanaf 1 januari 2014, € 35 per maand.
2) De mantelzorgpremie wordt toegekend vanaf de maand volgend op datum van aanvraag. Er gebeurt dus
geen verrekening voor de lopende maand. Eénmaal de mantelzorgaanvraag werd goedgekeurd volstaat
het dat de mantelzorger jaarlijks een nieuw aanvraagformulier indient voor 31 december van het
lopende dienstjaar.
Indienen van nieuwe attesten is enkel nodig indien de vorige attesten verlopen zijn.
Wanneer de mantelzorger geen heraanvraag indient voor een dienstjaar maar wel voor het daarop
volgende dienstjaar, wordt de mantelzorgpremie berekend vanaf de maand volgend op datum van
aanvraag.
3) De uitbetaling van de premie wordt stopgezet vanaf de maand van definitieve opname in een rusthuis,
RVT, WZC of een andere residentiële omgeving, definitief verblijf in een andere gemeente of bij
overlijden van de zorgbehoevende.
4) Bij overlijden van de mantelzorger wordt de mantelzorgpremie van het betreffende dienstjaar volledig
geschrapt.
5) De mantelzorgpremie wordt jaarlijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger in de loop van
de maand maart volgend op het jaar van de mantelzorgverlening.

Art. 7. Startdatum
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
OCMW: (475.1)
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- Jaarrekening 2012 De gemeenteraad
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, d.d. 18 juni 2013, houdende
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2012;
Overwegende dat deze rekening werd afgesloten met een negatief saldo ten bedrage van €
919.436,98 voor gebruik gemeentelijke dotatie;
Gelet op artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s;
BESLIST:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar
2012 en van het bijgevoegd financieel verslag.
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3 EN 4 VOOR HET DIENSTJAAR 2013. (472.2)
3.
Met eenparigheid van stemmen wordt de begrotingswijziging nr. 3 en 4 - gewone dienst en
buitengewone dienst – en de bijlagen voor het dienstjaar 2013 goedgekeurd.
Hierdoor wordt de uitslag van deze begroting als volgt samengesteld :
Gemeentebegroting

Gewone Dienst

Buitengewone Dienst

Ontvangsten eigen dienstjaar

14.212.581,00

6.050.961,00

Uitgaven eigen dienstjaar

19.573.824,00

5.798.802,00

Resultaat vorige dienstjaren

15.520.087,68

-232.873,63

+ 10.158.844,68

+19.285,37

Budgettair resultaat

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
AANVRAAG AFSCHAFFING DEEL VAN VOETWEG NR. 41 UIT DE ATLAS DER
BUURTWEGEN VAN MELSBROEK (575.03)

- Gunstig advies aangaande ingediende aanvraag + voorwaarden De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij de wetten van 20 mei
1863, 19 maart 1866 en 09 augustus 1948;
Gelet op het aanvraagdossier tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 41 in de atlas der
buurtwegen van Melsbroek (deel begrepen tussen de Lt. Philippartstraat en de Haachtsesteenweg),
ingediend door de BVBA Tanghe;
Overwegende dat deze afschaffing verantwoord is omdat :
 betreffend gedeelte voetweg overbodig is geworden: het verlengde van deze voetweg aan de
overkant van de Haachtsesteenweg werd afgeschaft bij besluit van de Deputatie van VlaamsBrabant nr. IST-MOB-DEP-12-1456 ATLAS 1394 van 28 februari 2013;
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voetweg en bijgevolg iedere aanleiding tot oversteken moet vermeden worden en moet omgeleid
worden via het zebrapad ter hoogte van de Stationslaan;
Gelet op de schriftelijke verklaring van de aanvrager, houdende het ten laste nemen van
volgende kosten:
- opstellen van de nodige plannen dienstig tot wijziging van gezegde voetweg nr. 41;
- erelonen en kosten voor het opstellen van het nodige schattingsverslag;
- betaling meerwaarde volgens schatting van zijn gronden ingevolge deze wijziging;
- andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen worden
opgelegd;
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd vanaf maandag 15 juli 2013
om 09.00 uur tot en met woensdag 31 juli 2013 om 11.00 uur en ook de kosten hiervan zullen verhaald
worden op de aanvragers;
Overwegende dat alle belanghebbende eigenaars per brief d.d. 08 juli 2013 werden
verwittigd van betreffend openbaar onderzoek;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek d.d. 31 juli 2013 waarbij
akte genomen werd dat geen bezwaar werd ingediend;
Gelet op het getuigschrift van ruchtbaarheid d.d. 19 augustus 2013, houdende de verklaring
dat al de formaliteiten voor het openbaar onderzoek voor de afschaffing van een gedeelte van voetweg
nr. 41 uit de atlas der buurtwegen van Melsbroek vervuld zijn;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 augustus 2013, opgesteld door landmeter-expert
Stephan Verstraeten op 23 augustus 2013 waarbij de meerwaarde van de gronden, ingevolge de
gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 41, geschat wordt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.

Perceel nr. 161/x4 (14,19 m²)
Perceel nr. 161/b5 (10,24 m²)
Perceel nr. 161/p5 (1,03 m²)
Perceel nr. 161/m5 deel (kant Haachtsesteenweg : 128.67 m²)
Perceel nr. 161/m5 deel (kant Lt. Philippartstraat : 47,90 m²)
Totaal :

259,50 EUR
277,00 EUR
1,00 EUR
28.950,75 EUR
7.185,00 EUR
36.673,25 EUR

Overwegende dat de kosten voor de opmaak van het schattingsverslag en de
verzendingskosten van het openbaar onderzoek zullen verhaald worden bij de aanvrager;
Overwegende dat na afschaffing van het gedeelte voetweg nr. 41 uit de atlas der buurtwegen
van Melsbroek door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant, de kosten van het openbaar
onderzoek, het ereloon voor de opmaak van het schattingsverslag, de meerwaarde van de private
eigendommen ingevolge de afschaffing van de erfdienstbaarheid zullen gestort worden in de
gemeentekas;
BESLIST: met 19 stemmen bij 1 onthouding (Verstockt)
Enig artikel. De aangevraagde afschaffing van het gedeelte van voetweg nr. 41 (begrepen tussen de Lt.
Philippartstraat en de Haachtsesteenweg) uit de atlas der buurtwegen van Melsbroek, met gunstig advies
over te maken aan de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant op voorwaarde dat, na goedkeuring
door de bestendige deputatie, volgende kosten worden betaald door de aanvragers:
- ereloon voor de opmaak van het schattingsverslag: ……………………..
605,00 EUR
- verzendingskosten postzegels:…………………………………………..
8,29 EUR
na goedkeuring door de bestendige deputatie:
- meerwaarde, volgens schattingsverslag:………………………………. 36.673,25 EUR
Totaal : 37.286,54 EUR
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POLITIE VAN HET WEGVERKEER: (581.15 - OW)
Aanpassing van het aanvullend reglement op de politie van het

wegverkeer
met
betrekking
tot
het
instellen
van
een
tonnenmaatbeperking tot 3,5 ton in de gemeente Steenokkerzeel (=
uitgezonderd plaatselijk verkeer en ‘de Lijn’ wijzigen naar uitgezonderd
plaatselijk verkeer en ‘de bus’) De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit, d.d. 16 maart 1968;
Gelet op het decreet, d.d. 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit, d.d. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01, d.d. 3 april 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 19 oktober 2006, houdende onder andere het
instellen van een tonnenmaatbeperking tot 3,5 ton op alle wegen van Steenokkerzeel (uitgezonderd
plaatselijke bediening en voertuigen van geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer
en voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen) gelegen tussen de N21 (Haachtsesteenweg), de
omgeleide N227 (Tervuursesteenweg) en de Kortenbergsesteenweg;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Overheid – Agentschap Infrastructuur – Wegen en
Verkeer Vlaams-Brabant, d.d. 6 november 2006, houdende principieel akkoord met het aanvullend
reglement - gemeenteraadsbesluit, d.d. 19 oktober 2006, op voorwaarde dat onder andere een onderbord
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn” geplaatst wordt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 mei 2007, houdende aanpassing van het
gemeenteraadsbesluit, d.d. 19 oktober 2006, als volgt: Het aanvullend reglement op de politie van het
wegverkeer met betrekking tot het instellen van een tonnenmaatbeperking tot 3,5 ton op alle wegen van
Steenokkerzeel gelegen tussen de N21 (Haachtsesteenweg), de omgeleide N227 (Tervuursesteenweg)
en de Kortenbergsesteenweg “uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 juni 2011, houdende het aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer aan te passen door het uitbreiden van de tonnenmaatbeperking tot 3,5 ton
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn” in Perk tot aan de grens met Elewijt en de
Houtemsesteenweg;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 15 september 2011, houdende het aanvullend
reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen door een tonnenmaatbeperking tot 3,5 ton
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn” in te stellen in de deelgemeente Steenokkerzeel voor alle
gemeentewegen (= uitbreiding met de Kortenbergsesteenweg en Humelgem);

- 9Gelet op het schrijven van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, d.d. 21
december 2011, houdende goedkeuring van het aanvullend reglement – gemeenteraadsbesluit, d.d. 15
september 2011, met de opmerking dat de tekst “uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn” dient te
worden aangepast naar “uitgezonderd plaatselijk verkeer en de bus”;
Gelet op het schrijven van de vrije basisschool Ter Ham, d.d. 9 november 2012, waarbij zij
het probleem aankaarten om te gaan zwemmen in Hofstade en vragen om een uitzondering te maken
voor de schoolbussen met betrekking tot de tonnenmaatbeperking in Perk;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 18 maart 2013,
houdende advies te vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant en de politiezone
Kastze voor het probleem met de schoolbussen en de tonnenmaatbeperking;
Overwegende dat dit probleem besproken werd tijdens de overlegvergadering met de
politiezone Kastze en de overlegvergadering met het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant,
d.d. 10 mei 2013;
Overwegende dat overeengekomen werd om het onderbord bij de tonnenmaatbeperkingen in
de gemeente Steenokkerzeel te wijzigen naar “uitgezonderd plaatselijk verkeer en de bus” in plaats van
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en De Lijn”;
Overwegende dat deze aanpassing zowel gemeentewegen als gewestwegen betreft;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot
het instellen van een tonnenmaatbeperking tot 3,5 in de gemeente Steenokkerzeel (= uitgezonderd
plaatselijk verkeer en ‘De Lijn’ wijzigen naar uitgezonderd plaatslijk verkeer en ‘de bus’).
 Deze maatregel wordt toegepast door het wijzigen/vervangen van de onderborden “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en De Lijn” naar “uitgezonderd plaatselijk verkeer en de bus”.
Art. 2. Een afschrift van dit besluit vóór de inwerkingtreding ter goedkeuring over te maken aan de
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de politiezone Kastze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
POLITIE VAN HET WEGVERKEER: (581.15 - OW )
 AANVULLING VAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN
HET
WEGVERKEER
HOUDENDE
HET
INSTELLEN
VAN
EEN
PARKEERVERBOD IN DE KERKSTRAAT TER HOOGTE VAN WONING NR. 12
OP DE HOEK MET DE THUBENSTRAAT TE MELSBROEK De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit, d.d. 16 maart 1968;
Gelet op het decreet, d.d. 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit, d.d. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

- 10Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01, d.d. 3 april 2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het probleem voor de bewoners van de woning gelegen Kerkstraat 23 bij het
verlaten van hun garage en oprit indien er aan de overkant van de weg wagens geparkeerd staan;
Overwegende dat dit probleem kan verholpen worden door het instellen van een
parkeerverbod in de Kerkstraat ter hoogte van de woning nr. 12 op de hoek met de Thubenstraat;
Overwegende dat deze maatregel kan toegepast worden door het aanbrengen van gele
onderbroken strepen op de boordsteen ter hoogte van de woning gelegen Kerkstraat 12;
Gelet op het bijgevoegde plan met aanduiding van de betreffende zone;
Overwegende dat deze maatregel een gemeenteweg betreft;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. In de Kerkstraat is volgende bepaling van toepassing:
Het is verboden te parkeren ter hoogte van een gedeelte van de woning gelegen Kerkstraat 12 te
Melsbroek.

Deze maatregel wordt toegepast door het aanbrengen van gele onderbroken strepen.
Art. 2. Een afschrift van dit besluit vóór de inwerkingtreding ter kennisgeving over te maken aan de
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de politiezone Kastze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
POLITIE VAN HET WEGVERKEER: (581.15 - OW)
Aanpassing van het aanvullend reglement op de politie van het
-

wegverkeer met betrekking tot het voorbehouden van 4 parkeerplaatsen
voor personen met een handicap aan de serviceflats te Steenokkerzeel De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit, d.d. 16 maart 1968;
Gelet op het decreet, d.d. 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens;
Gelet op het Koninklijk Besluit, d.d. 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01, d.d. 3 april 2009;

- 11Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat op drukke momenten enkele bewoners van de serviceflats, die een
beperking hebben, moeilijk een parkeerplaats in de nabijheid van de ingang van de serviceflats vinden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 15 april 2013,
houdende de opdracht aan de dienst openbare werken om 4 parkeerplaatsen voor te behouden voor
personen met een handicap, aan de ingang van de serviceflats;
Overwegende dat hiervoor een aanvullend reglement moet opgemaakt worden;
Overwegende dat dit aanvullend reglement een parking betreft gelegen aan de Mulslaan,
zijnde een gemeenteweg;
Gelet op het bijgevoegde plan met aanduiding van de 4 parkeerplaatsen + foto’s;
Overwegende dat deze parkeerplaatsen moeten voorzien worden van een lengte van 6 meter
en een breedte van 3,5 meter;
Gelet op het positief advies van de politiezone Kastze, d.d. 26 juli 2013;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Op de parking aan de serviceflats gelegen Mulslaan 6 worden parkeerplaatsen voorbehouden
voor bepaalde categorieën van voertuigen:
 voor mindervaliden
 4 parkeerplaatsen volgens plan als bijlage

Deze maatregel wordt toegepast door het plaatsen van de verkeersborden E9a met
onderbord waarop het pictogram van de mindervaliden voorkomt (type 7d).
Art. 2. Een afschrift van dit besluit vóór de inwerkingtreding ter kennisgeving over te maken aan de
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 3. Een afschrift van dit besluit over te maken aan de politiezone Kastze.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
ONDERHOUDSWERKEN BUURTWEGEN - VOEGVULLINGEN DIENSTJAAR 2013:
(865.1 - OW)
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 24;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;

- 12Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken buurtwegen voegvullingen dienstjaar 2013” een bijzonder bestek werd opgesteld door de dienst openbare werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 202.083,40 exclusief
BTW of € 244.520,91 inclusief BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open
aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2013, op
artikel 421 07/731-60 van de buitengewone dienst;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht
“Onderhoudswerken buurtwegen - voegvullingen dienstjaar 2013”, opgesteld door de dienst openbare
werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 202.083,40 exclusief BTW of € 244.520,91 inclusief BTW.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2013, op artikel 421 07/731-60 van
de buitengewone dienst.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
AANLEG VAN VERBINDENDE, VRIJLIGGENDE FIETSPADEN LANGSHEEN DE
TERVUURSESTEENWEG (N227) IN DE DEELGEMEENTE PERK TUSSEN DE
VILVOORDSESTEENWEG EN DE GRENS MET ZEMST (ELEWIJT): (865.13 - OW)
- Goedkeuring en ondertekening addendum aan de koepelmodule

23081/KM/4 met
23081/MC1/1 -

module

13

horend

bij

het

moederconvenant

De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8;

- 13Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 14 januari 2013, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 3 oktober 2005,
houdende aanduiding van studiebureau Luc Goossens als ontwerper voor de aanleg van verbindende,
vrijliggende fietspaden langsheen de Tervuursesteenweg (N227) in de deelgemeente Perk tussen de
Vilvoordsesteenweg en de grens met Zemst (Elewijt);
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 13 september 2007, houdende de goedkeuring van
de koepelmodule 23081/KM/4 met bijhorende nieuwe module 13 “Aanleg of verbetering van fietspaden
langsheen gewestwegen door de lokale overheid”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 juni 2011, houdende goedkeuring van de
moederconvenant 23081/MC1/1 met bijhorende koepelmodule 23081/KM6/2 en bijhorende module 1
23081/KM6/2/M1/1 voor de bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 25 februari 2013,
houdende akkoord te gaan met het voorstel om de werken op te splitsen in 2 fasen met volgende
motivering:
 de fasering van de werken zal ze beter beheersbaar maken;
 de werken aan de riolering zijn van een andere orde dan de aanleg van de vrijliggende fietspaden,
de hinder veroorzaakt door de werken kan door het opsplitsen van de werken beperkt worden (meer
spreiding in de tijd en meer vat op de aannemer);
 fase 1 vergt geen onteigeningen. Deze werken kunnen daarom onafhankelijk van fase 2 verder
gezet worden in afwachting van de onteigeningsprocedure. Dit heeft mede als voordeel dat de
riolering kan gerealiseerd worden tussen de Tervuursesteenweg en de waterzuiveringsinstallatie aan
de Brembosstraat zodat de opwaartse projecten Moorbosstraat- Mastboomlaan en Boektsestraat en
het project Steenbeekweg, die allen goedgekeurd werden op het investeringsprogramma van de
Vlaamse Milieumaatschappij, kunnen worden uitgevoerd en aangesloten;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare
Werken, d.d. 28 juni 2013, houdende het verzoek om het addendum aan de koepelmodule 23081/KM/4
met module 13 horend bij het moederconvenant 23081/MC1/1 met de gemeente Steenokkerzeel goed te
keuren;
Overwegende dat in de module 13 behorend bij de koepelmodule 23081/KM/4 §1 §2 van
artikel 2 “verbintenissen vanwege het gewest” worden vervangen door volgende tekst:
§1. Afbakening van de fietspaden en bepaling van de gewestbijdrage.
Het gewest betaald 100% van de reële kostprijs van de aanleg van fietspaden tussen
kilometerpunt 7,088 en kilometerpunt 9,450.
De aanleg van fietspaden wordt uitgevoerd in 2 fasen:
- Fase 1: onpare zijde tussen kilometerpunt 7,088 en kilometerpunt 7,7 en pare zijde tussen
kilometerpunt 7,1 en kilometerpunt 7,58;
- Fase 2: onpare zijde tussen kilometerpunt 7,7 en kilometerpunt 9,45 en pare zijde tussen
kilometerpunt 7,58 en kilometerpunt 9,45;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Het addendum aan de koepelmodule 23081/KM/4 met module 13 horend bij het
moederconvenant 23081/MC1/1 met de gemeente Steenokkerzeel wordt goedgekeurd. In de module 13
behorend bij de koepelmodule 23081/KM/4 worden §1 §2 van artikel 2 “verbintenissen vanwege het
gewest” vervangen door volgende tekst:
§1. Afbakening van de fietspaden en bepaling van de gewestbijdrage.
Het gewest betaald 100% van de reële kostprijs van de aanleg van fietspaden tussen
kilometerpunt 7,088 en kilometerpunt 9,450.

- 14De aanleg van fietspaden wordt uitgevoerd in 2 fasen:
- Fase 1: onpare zijde tussen kilometerpunt 7,088 en kilometerpunt 7,7 en pare zijde tussen
kilometerpunt 7,1 en kilometerpunt 7,58;
- Fase 2: onpare zijde tussen kilometerpunt 7,7 en kilometerpunt 9,45 en pare zijde tussen
kilometerpunt 7,58 en kilometerpunt 9,45.
Art. 2. De gemeentesecretaris en de burgemeester worden gelast met de ondertekening van de
documenten.
Art. 3. Van dit besluit in kennis te stellen:
- Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
- Studiebureau Luc Goossens.
- Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant.
- Aquafin nv.
- Infrax.
- De Vlaamse Vervoermaatschappij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. KOSTELOZE AFSTAND AAN DE GEMEENTE VAN EEN STROOK GROND LANGS
STERCKXSTRAAT TEN BEHOEVE VAN DE VERKAVELING LANGS DE
PROOSTSTRAAT – DAMLAAN - STERCKXSTRAAT
+ VERBREDING Deeel
STERCKXSTRAAT (506.113/ 575.03)
- Vaststellen voorwaarden (goedkeuring ontwerp van overeenkomst met

verkavelaars) De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd bij de wetten van 20 mei
1863, 19 maart 1866 en 09 augustus 1948;
Gelet op de atlas der buurwegen van Steenokkerzeel, waarin de Sterckxstraat gekend is als
buurtweg nr. 11 en een officiële breedte heeft van 3,30 meter;
Overwegende dat aan deze buurtweg nr. 11 geen wijzigingen werden goedgekeurd;
Gelet op het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nr. 2 “Kasteel van Ham”,
goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant met kenmerk IST-RO-RUPSTE-090911 van 24 september 2009, waarbij de Sterckxstraat voor wat betreft het gedeelte begrepen
tussen de De Prooststraat en de Damlaan de bestemming krijgt van art. 3.2 = zone voor openbare lokale
wegenis over een breedte van 10 meter;
Gelet op de vergunning tot het verkavelen van de percelen, gelegen te Steenokkerzeel 1e
afdeling, sectie A, nrs. 285A, 286A en 381A, langs de Damlaan, de Sterckxstraat en de De Prooststraat,
afgeleverd door de deputatie van Vlaams-Brabant op 07 juni 2012, zijnde de inwilliging van het beroep
tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van Steenokkerzeel van 23 januari
2012;
Overwegende dat in deze verkavelingsvergunning onder andere, volgende voorwaarden
werden opgelegd:

- 15- “De op het omgevingsplan voorziene strook grond van 167 m² langs de Sterckxstraat in functie van
de verbreding van deze straat tot 10.00 m wordt als een aparte kavel = (kavel A) bestemd als
openbaar domein; deze kavel A wordt op de eerste vraag van de gemeente gratis afgestaan aan de
gemeente om ingelijfd te worden bij het openbaar domein”;
- “geen enkel perceel grond, in de betrokken verkaveling, mag verkocht of vervreemd worden alvorens
de voorwaarden en lasten opgelegd in de verkavelingsvergunning zijn uitgevoerd of voor de
uitvoering ervan een afdoende financiële waarborg is gestort.”
Gelet op het ontwerp van akte gratis grondafstand aan de gemeente Steenokkerzeel, ons
overgemaakt door het kantoor van notaris Peêrs op vrijdag 05 juli 2013 om 10.49 uur;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08 juli 2013,
houdende niet over te gaan tot het ondertekenen van de akte van kosteloze grondafstand, wegens het
ontbreken van:
- een gemeenteraadsbesluit over de verbreding van de weg of de goedkeuring van de rooilijn
- een overeenkomst met de betreffende eigenaar over de kosteloze afstand van de strook grond en de
eventuele aanleg van een voetpad.
Deze voorwaarden zullen vastgelegd worden in een gemeenteraadsbesluit;
Overwegende dat, met het oog op de inlijving van betreffende strook grond langs de
Sterckxstraat, een wijziging in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel vereist is en hiervoor een
aanvraagdossier moet ingediend worden;
Overwegende dat dit ook moet gebeuren voor de strook grond aan de overkant van de
verkaveling, waar, vermoedelijk verkaveld werd vanaf een denkbeeldige rooilijn op 5 meter uit de as
van de weg, zonder dat hiervoor een grondafstand aan de gemeente werd gedaan en deze denkbeeldige
verbreding van de weg eveneens dient rechtgezet te worden;
Overwegende dat deze rechtzetting van de situatie aan de zuidelijke zijde van de
Sterckxstraat ten laste valt van de gemeente, gezien dit werd nagelaten op het moment van de
toenmalige verdeling/verkaveling;
Overwegende dat bijgevolg voorgesteld wordt om deze aanvraag tot verbreding van
buurtweg nr. 11 in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel, voor wat betreft het gedeelte begrepen
tussen de De Prooststraat en de Damlaan, voor de helft ten laste nemen van de gemeente;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en de
afstanddoeners: de BVBA Bartom (eigenaar) en de NV Matexi Projects (opstalhouder, ingevolge akte
verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs op 24 mei 2011), waarin volgende voorwaarden worden gesteld:
- Kosteloze grondafstand van een strook grond langs de Sterckxstraat met een oppervlakte van 167 m²,
deel uitmakende van de percelen, gelegen te Steenokkerzeel 1e afdeling, sectie A nrs. 285A en 381A
aan de gemeente Steenokkerzeel, waarbij alle kosten van deze grondafstand ten laste vallen van de
afstanddoeners
- Ten behoeve van deze feitelijke verbreding van buurtweg nr. 11, dient een aanvraagdossier ingediend
te worden tot wijziging van de betreffende buurtweg in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel.
Hierbij wordt overeengekomen dat gemeente en afstanddoener, ieder voor de helft zal instaan voor
de kosten van deze wijziging.
Antwoord Patrick Vandijck afwachten…. (gevraagd op 17.07.2013)
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01 augustus 2013,
waarbij het ontwerp van gemeenteraadsbesluit, houdende goedkeuring van het ontwerp van
overeenkomst ten behoeve van de verkaveling gelegen langs de De Prooststraat – Damlaan –
Sterckxstraat, tussen de gemeente Steenokkerzeel en de afstanddoeners: de BVBA Bartom (eigenaar) en
de NV Matexi Projects (opstalhouder, ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs op 24 mei
2011), waarin volgende voorwaarden worden gesteld:
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deel uitmakende van de percelen, gelegen te Steenokkerzeel 1e afdeling, sectie A nrs. 285A en 381A
aan de gemeente Steenokkerzeel, waarbij alle kosten van deze grondafstand ten laste vallen van de
afstanddoeners
- ten behoeve van deze feitelijke verbreding van buurtweg nr. 11, dient een aanvraagdossier ingediend
te worden tot wijziging van de betreffende buurtweg in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel.
Hierbij wordt overeengekomen dat gemeente en afstanddoener, ieder voor de helft zal instaan voor
de kosten van deze wijziging
voor besluitvorming wordt overgemaakt aan de eerstvolgende gemeenteraad;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Het ontwerp van overeenkomst tussen de gemeente Steenokkerzeel en de afstanddoeners: de
BVBA Bartom (eigenaar) en de NV Matexi Projects (opstalhouder, ingevolge akte verleden voor notaris
Jean-Luc Peêrs op 24 mei 2011), waarin volgende voorwaarden worden gesteld:
- Kosteloze grondafstand van een strook grond langs de Sterckxstraat met een oppervlakte van 167 m²,
deel uitmakende van de percelen, gelegen te Steenokkerzeel 1e afdeling, sectie A nrs. 285A en 381A
aan de gemeente Steenokkerzeel, waarbij alle kosten van deze grondafstand ten laste vallen van de
afstanddoeners
- Ten behoeve van deze feitelijke verbreding van buurtweg nr. 11, dient een aanvraagdossier ingediend
te worden tot wijziging van de betreffende buurtweg in de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel.
Hierbij wordt overeengekomen dat gemeente en afstanddoener, ieder voor de helft zal instaan voor
de kosten van deze wijziging
goed te keuren.
Art. 2. Van dit besluit in kennis te stellen:
- BVBA Bartom
- NV Matexi Projects
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
AQUAFIN PROJECT 99.293: COLLECTOR MOLENBEEK: (851.3 - OW)
- Kennisname goedkeuring verrekening 1 De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42;
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“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 april 2009, houdende voor het Aquafin project
99.293 – Collector Molenbeek - goedkeuring van:
 de samenwerkingsovereenkomst tussen Infrax, Aquafin en de gemeente
 het addendum bij deze overeenkomst tussen Infrax, Aquafin, de gemeente en Grontmij omtrent
de studie;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad, d.d. 28 juni 2012, betreffende de goedkeuring
van:
-

de lastvoorwaarden
de raming ten bedrage van € 1.977.112,52 exclusief BTW en inclusief het gemeentelijk aandeel
van € 34.820,03 exclusief BTW of € 42.132,24 inclusief BTW
de gunningswijze van deze opdracht, met name de openbare aanbesteding;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 22 oktober 2012,
betreffende de goedkeuring van de gunning van het gemeentelijk aandeel voor de opdracht “Aquafin
project 99.293: Collector Molenbeek” aan Viabuild nv, Mechelen Campus Schaliënhoevedreef 20 gebouw F te 2800 Mechelen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 38.642,68 exclusief BTW
of € 46.757,64 inclusief BTW;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 4 februari 2013,
houdende kennisname van de vaststelling van de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde
4 maart 2013;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek;
Gelet op de e-mail van Grontmij Belgium nv, d.d. 4 juli 2013, houdende voorstel tot
verrekening:
 Prijsraming A = Raming om enkel de bestaande lijnvormige elementen / straatkolken langsheen
de reeds opgebroken rijwegbeton op te breken en te vernieuwen: deel gemeente 350 meter €
27.204,11 exclusief BTW en herziening (Het betreft de vernieuwing van de kantstrook –
trottoirband, met een tiental straatkolken, over een lengte van 575 m waarvan de gemeente enkel
350 meter zou dienen te betalen en Aquafin de overige 225 meter voor zijn rekening zou kunnen
nemen
 Prijsraming B = Raming om de bijkomende rijweg betonvakken + lijnvormige elementen op te
breken en te herstellen (derwijze dat de rijweg over de volledige breedte wordt vernieuwd): €
122.309,41 exclusief BTW en herziening + bijkomende opbraak bestaande lijnvormige
elementen / straatkolken langsheen de reeds opgebroken rijwegbeton op te breken en te
vernieuwen: € 27.204,11 exclusief BTW en herziening. In totaal € 149.513,52 exclusief BTW
en herziening;
Overwegende dat de leidend ambtenaar de heer Michaël Agemans gunstig advies verleende
voor de prijsraming B, zie motivering:
Motivatie voor de meerprijs tot het volledig vernieuwen wegenis en boordstenen/greppel.
In de Damlaan wordt, daar waar langs beide zijden een nieuwe riolering wordt geplaatst, de rijweg in
beton volledig vernieuwd (uitgezonderd de kantstrook en boordsteen!).
Daar waar maar langs één kant een nieuwe riolering wordt geplaatst zal de rijweg van de Damlaan ook
maar voor een deel worden vernieuwd waardoor de oude rijweg in beton aan de andere kant blijft
behouden.
Hierdoor zal de Damlaan bestaan uit een afwisselend nieuw en oud gedeelte.
Volgens mij kan de gemeente nu best gebruik maken van deze werken om de Damlaan volledig te
voorzien van een nieuwe rijweg, hiervoor hebben wij dan ook door Grontmij een prijs laten opmaken.
(Zie verrekening hierbij gevoegd).
Hiernavolgend mijn motivatie hiervoor:

-

-

-

-
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zeker veel gunstiger zijn dan als we later moeten prijzen vragen om de tussenliggende gedeelten
te vernieuwen. Dit bespaart de gemeente op termijn veel geld.
Voor het gedeelte
kantstrook/boordsteen is er zelfs een korting van 15% toegestaan! (-4800,72 €).
De Damlaan dateert van de jaren 1970 en hier en daar zijn de betonplaten reeds gescheurd of
uitgebrokkeld. Deze dienen dan ook in de volgende jaren vervangen te worden.
De betonverharding werd destijds zonder (onder)fundering geplaatst waardoor de platen
onstabiel liggen. Dit kan men nu al merken als er verkeer over rijdt. Sommige platen zijn reeds
verzakt waardoor breuken in de toekomst onvermijdelijk zullen zijn.
De bestaande greppel bestaat uit een ongelijke fundering in mager beton met daar bovenop een
asfaltlaagje. Dit laagje ligt op vele plaatsen los waardoor er hele stukken afbrokkelen.
De boordstenen zijn op verschillende plaatsen in zeer slechte staat en verzakt waardoor het
totale zicht van de Damlaan niet meer zal stroken met de nieuw aangelegde gedeelten.
We hoeven dit, voor wat betreft de rijweg, maar voor twee tussengedeelten te doen. De
Damlaan zal dan vanaf de Sterckxstraat tot aan de Dijkstraat helemaal vernieuwd zijn waardoor
we weer gerust zijn voor tientallen jaren.
Bijkomend voordeel is dat de rijbaan maar één keer moet worden opgebroken wat voor de
bewoners van de Damlaan “minder hinder” zal teweeg brengen.

Overwegende dat deze verrekening met prijsraming A het bestelbedrag overschrijdt met
70,40%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 65.846,79 exclusief BTW of
€ 79.674,61 inclusief BTW bedraagt;
Overwegende dat deze verrekening met prijsraming B het bestelbedrag overschrijdt met
386,91%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 188.156,20 exclusief BTW of
€ 227.669 inclusief BTW bedraagt;
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 18 juli 2013,
waarbij werd beslist het ontwerp tot gemeenteraadsbesluit, houdende goedkeuring van verrekening nr. 1
voor de opdracht “ Aquafin project 99.293: Collector Molenbeek” voor besluitvorming over te maken
aan de eerstvolgende gemeenteraad, alsmede opdracht te geven aan de financiële dienst om een
budgetwijziging te voorzien – gemeenteraad 19 september 2013.
Overwegende dat de aannemer de werken voor de heraanleg van de Damlaan reeds moet
aanvatten op 12 augustus 2013 en dat de betonneringswerken voorzien zijn voor half september 2013,
dit om klaar te zijn met de werken vóór de winterperiode;
Overwegende dat het fietspad eerst moet worden aangelegd en dat dit tegen de oude
betonverharding van de Damlaan zal worden aangelegd waardoor later opbreken van de oude betonbaan
een groot risico tot beschadiging van het nieuw aangelegde fietspad inhoudt;
Overwegende dat de hoogdringendheid tot het nemen van een beslissing over deze
verrekening blijkt uit de zekere meerkost en hinder die zou voortvloeien uit het uitstellen van deze
werken;
Gelet op artikel 157 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat het college van burgemeester
en schepenen zonder voorafgaande budgetwijziging op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven kan
beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn en als het geringste uitstel
onbetwisbare schade zou veroorzaken. Het college van burgemeester en schepenen brengt de
gemeenteraad daarvan onverwijld op de hoogte;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 12 augustus 2013,
houdende goedkeuring te verlenen voor de uitvoering en het aanvangen van de werken vervat in
voorstel B (prijsraming B) van de verrekening, waarvoor het nodige budget zal voorzien worden in de
budgetwijziging, die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 19 september 2013;
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Enig artikel. Kennisname van de goedkeuring van verrekening 1 van de opdracht “Aquafin project
99.293: Collector Molenbeek” voor:
 Prijsraming B = Raming om de bijkomende rijweg betonvakken + lijnvormige elementen op te
breken en te herstellen (derwijze dat de rijweg over de volledige breedte wordt vernieuwd): €
122.309,41 exclusief BTW en herziening + bijkomende opbraak bestaande lijnvormige
elementen / straatkolken langsheen de reeds opgebroken rijwegbeton op te breken en te
vernieuwen: € 27.204,11 exclusief BTW en herziening. In totaal € 149.513,52 exclusief BTW
en herziening.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.
AQUAFIN PROJECT 20.228 VERBINDINGSRIOLERING LELLE- OF LEIBEEK IN
COMBINATIE MET DE OPTIMALISATIE OVERSTORT + DOORVOERLEIDINGEN
EN
AFKOPPELING
VANHEYLENSTRAAT,
VEREECKENSTRAAT
EN
GILLIJNSSTRAAT: (851.1-3 - OW)
- Goedkeuring eindafrekening De gemeenteraad
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 6 juni 2005,
houdende aanduiding van studiebureau Grontmij nv voor de optimalisatie overstort + doorvoerleidingen
en afkoppeling Vanheylenstraat, Vereeckenstraat en Gillijnsstraat;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 1 juni 2006, houdende goedkeuring van het
addendum van Riobra aan de overeenkomst tussen de gemeente en studiebureau Grontmij voor de
studie van de optimalisatie overstort + doorvoerleidingen en afkoppeling Vanheylenstraat,
Vereeckenstraat en Gillijnsstraat;

- 20Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 18 september 2008, houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Riobra, AWV, Aquafin en de gemeente voor het project 20.228
verbindingsriolering Lelle- of Leibeek;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 10 mei 2010
houdende goedkeuring van het aanbestedingsverslag, d.d. 26 maart 2010, opgemaakt door Grontmij nv,
waarbij voorgesteld wordt om de werken te gunnen aan de nv Wegebo, Harensesteenweg 100 te 1800
Vilvoorde tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 5.219.633,68 inclusief BTW waarvan het
gemeentelijk aandeel € 245.964,34 bedraagt;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 23 augustus 2010,
houdende de goedkeuring van de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 15 september 2010;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek;
Gelet op het overzicht van de uitvoering uit 3P;
Overwegende dat de ontwerper, Grontmij Belgium nv, de eindafrekening opstelde, waaruit
blijkt dat het eindbedrag van de werken € 255.263,73 inclusief BTW bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Bestelbedrag (volledig bedrag)
Bijwerken
Bestelbedrag na verrekeningen
TOTAAL
AIB Vinçotte veiligheidscoördinatie
Aquafin werftoezicht
Labo - Proeven
Grontmij
TOTAAL INCLUSIEF BTW EN ALLE KOSTEN – deel gemeente

+
=
=
+
+
+
+
=

€ 4.313.746,84
€ 18.022,65
€ 4.331.769,49
€ 255.263,73
€ 474,56
€ 9.672,12
€ 468,73
€ 13.939,79
€ 279.818,93

BESLIST: eenparig
Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Aquafin Project
20.228 verbindingsriolering Lelle- of Leibeek in combinatie met de optimalisatie overstort +
doorvoerleidingen en afkoppeling Vanheylenstraat, Vereeckenstraat en Gillijnsstraat”, opgesteld door
de ontwerper, Grontmij Belgium nv, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal – aandeel gemeente bereikten van € 279.818,93 inclusief BTW.
Art. 2. Van dit besluit in kennis te stellen:
- Grontmij nv.
- Wegebo nv.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.
NAAMGEVING PLEIN ACHTER DE PASTORIE IN MELSBROEK: (501.34 - OW )

 Definitieve aanvaarding “Pastorieplein” De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van de gemeentelijke cultuurraad van Steenokkerzeel, d.d. 14
november 2012, houdende de vraag tot het opstarten van de standaardprocedure voor een officiële
benaming voor het plein achter de pastorie van Melsbroek;
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houdende:
 Akkoord te gaan met het voorstel van de cultuurraad tot het opstarten van de standaardprocedure
voor een officiële benaming voor het plein achter de pastorie van Melsbroek
 Geen advies te vragen aan de Melsbroekse verenigingen. Er wordt standaard advies gevraagd
aan de Heemkring Ter Ham en de cultuurraad. Het college wenst geen precedent te scheppen;
Gelet op onze adviesvraag aan de Heemkring Ter Ham en de cultuurraad, d.d. 27 november
2012;
Gelet op het advies van de Heemkring Ter Ham, d.d. 11 december 2012, houdende de
melding dat, voor wat hun vereniging betreft, slechts de naam ‘Pastorieplein’ in aanmerking komt;
Gelet op het schrijven van de Kerkfabriek Sint-Martinus, d.d. 19 december 2012, houdende
het voorstel om de naam ‘Pastorieplein’ te gebruiken omdat de tuin achter de pastorie behoort tot de
pastorie en eigendom is van de Kerkraad;
Gelet op ons schrijven aan de Kerkfabriek Sint-Martinus, d.d. 21 december 2012, waarmee
wij melden dat de pastorie en het plein tot het patrimonium van de gemeente behoren;
Gelet op het schrijven van de cultuurraad, d.d. 31 januari 2013, houdende onder andere het
advies om uit te klaren wie eigenaar is van het plein alvorens over te gaan tot naamgeving;
Gelet op het eigendomsattest waarin staat dat de gemeente eigenaar is van het plein;
Gelet op het schrijven van de cultuurraad, d.d. 5 april 2013, houdende:
 het advies om het plein ‘Pastorietuin’ te noemen aangezien dit plein historisch de pastorietuin
was
 aangezien het plein in de volksmond ook bekend staat als het chiroplein adviseren we om de
mogelijkheid te bekijken om dit op een of andere manier ook te vermelden, bijvoorbeeld cursief
onder de echte naam of met een apart bord in een andere kleur en ook cursief geschreven;
Gelet op het bijgevoegde plan met aanduiding van het plein;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 29 april 2013,
houdende:
 het voorstel om de naam voor het plein achter de pastorie in Melsbroek voorlopig vast te stellen
als “Pastorieplein” met als motivatie “plein” heeft de betekenis van een openbare functie, terwijl
“tuin” de indruk geeft van een privatief karakter
 het bijkomend voorstel van de cultuurraad om de naam “Chiroplein” ook te vermelden op
hetzelfde bord cursief onder de echte naam werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 30 mei 2013, houdende het voorstel van naamgeving
“Pastorieplein” en de naam “Chiroplein” hieronder ook cursief te vermelden voor het plein achter de
pastorie in Melsbroek voorlopig te aanvaarden;
Overwegende dat voor een nieuwe naam van een plein de procedure voor straatnaamgeving
moet gevolgd worden en dat er een openbaar onderzoek moet georganiseerd worden;
Gelet op het besluit van het college burgemeester en schepenen, d.d. 17 juni 2013, houdende
een openbaar onderzoek te organiseren van 18 juni 2013 tot 18 juli 2013 om 11u00 ten behoeve van de
naamgeving voor het plein achter de pastorie in Melsbroek als “Pastorieplein”;
Gelet op het schrijven van de Kerkraad Sint-Martinus, d.d. 18 juni 2013, houdende melding
dat zij hun het recht behouden om hun eigensomdrecht op deze gronden verder te bewijzen;
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bezwaarschrift bij het openbaar onderzoek ten behoeve van de naamgeving voor het plein achter de
pastorie in Melsbroek als “Pastorieplein”;
Overwegende dat alle formaliteiten voor het openbaar onderzoek vervuld zijn;
-

Gelet op de bijgevoegde documenten van dit openbaar onderzoek, zijnde:
proces-verbaal van opening van openbaar onderzoek
bericht van openbaar onderzoek
proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek (met één bezwaarschrift)
getuigschrift van ruchtbaarheid;

Gelet op de opmerkingen van het bezwaarschrift van de Kerkraad Sint-Martinus, d.d. 9 juli
2013, waarmee zij melden:
 In antwoord op de bekendmaking van de naam Pastorieplein en Chiroplein kunnen wij
hiermee als Kerkraad niet akkoord gaan en tekenen beroep aan. Wij verzetten ons als
Kerkraad tegen deze benaming genomen door de gemeenteraad en dit niettegenstaande
onze medewerking daar een passende benaming Pastorietuin aan te geven;
Overwegende dat het bezwaarschrift van de Kerkraad Sint-Martinus als ongegrond kan
beschouwd worden omdat het college van burgemeester en schepenen in zitting, d.d. 29 april 2013,
voorgesteld heeft om de naam voor het plein achter de pastorie in Melsbroek voorlopig vast te stellen
als “Pastorieplein” met als motivatie “plein” heeft de betekenis van een openbare functie, terwijl “tuin”
de indruk geeft van een privatief karakter;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 1 augustus 2013,
houdende:
 Kennisname van het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek, d.d. 18 juli 2013,
waarbij akte genomen werd van het feit dat één bezwaarschrift werd ingediend tegen de
naamgeving voor het plein achter de pastorie in Melsbroek als “Pastorieplein” en de naam
“Chiroplein” hieronder ook cursief te vermelden voor het plein achter de pastorie in Melsbroek.
 Het bezwaarschrift van de Kerkraad Sint-Martinus werd als ongegrond beschouwd.
 Het getuigschrift van ruchtbaarheid werd ondertekend.
 Aan de cultuurdienst werd de opdracht gegeven een datum voorop te stellen voor de organisatie
van een officieel moment in de loop van het najaar.
 De Kerkraad Sint-Martinus werd hiervan in kennis gesteld;
BESLIST: met 17 stemmen bij 3 onthoudingen (Dewinter, Verhaeren, Rozette Maes)
Artikel 1. Het voorstel van naamgeving “Pastorieplein” en de naam “Chiroplein” hieronder ook cursief
te vermelden voor het plein achter de pastorie in Melsbroek defintief te aanvaarden.
Art. 2. De nutsbedrijven en hulpdiensten worden van dit besluit in kennis gesteld.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.
BEHEER VAN LOKALE WATERLOPEN: (866.13 - OW)
- Beslissing herklassering van de waterlopen van derde naar tweede

categorie De gemeenteraad
Gelet op het gemeentedecreet, d.d. 15 juli 2005, inzonderheid artikel 42 en artikel 43
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, inzonderheid het
artikel 2 betreffende de indeling in categorieën;

- 23Overwegende dat op basis van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 1967 het beheer
van de waterlopen in de gemeente als volgt verdeeld is:
 Waterlopen categorie 2: bevoegde instantie: provincie
 Waterlopen categorie 3: bevoegde instantie: gemeente
 Indien waterlopen van 2de of 3e categorie gelegen zijn in een watering worden ze beheerd door
de watering, op kosten van de bevoegde instantie (provincie of gemeente);
Gelet op het ‘witboek interne staatshervorming’ van de Vlaamse Regering, in het bijzonder
Doorbraak 63, die bepaalt dat ‘de inschaling van de onbevaarbare waterlopen wordt herbekeken in
samenspraak met de betrokken besturen en diensten aan de hand van zowel beheergebonden als
beleidsgerichte maatstaven. Aldus gebeurt regelgevend een passende afstemming tussen de vereiste
deskundigheid en ervaring en de plaatselijke betrokkenheid en komen we tot een herijking die bestaande
anomalieën wegwerkt. ‘Het komt er immers op aan om’ in samenspraak met de betrokken besturen en
diensten (bekkenbesturen, gemeenten, provincies…), voor elke onbevaarbare waterloop na te gaan welk
bestuur beleidsmatig het best uitgerust is om het beheer van de betreffende waterloop aan te sturen.’
Overwegende dat het Vlaams gewest de provincie opdracht gegeven heeft om deze oefening
beschreven in het “witboek interne staatshervorming” te maken tegen 1 oktober 2013;
Gelet op de vraag van de provincie d.d. 29 mei 2013, om een gemeenteraadsbesluit te nemen
waarin kenbaar wordt gemaakt of de gemeente al of niet wenst over te gaan tot herklassering van de
waterlopen van derde categorie op haar grondgebied naar tweede categorie in het kader van Doorbraak
63 van het “witboek interne staatshervorming”.
Gelet op het schrijven van de provincie d.d. 18 juni 2013, houdende de vraag van de
provincie om het standpunt van de gemeente te laten kennen voor 1 september 2013 en de
gemeenteraadsbeslissing hierover ten laatste tegen 24 september 2013;
-

-

Volgens het voorstel van de provincie zou deze herklassering het volgende betekenen:
Buiten polders en wateringen: Provincie beheert alle lokale waterlopen (tweede en (ex-)derde
categorie en neemt alle kosten ten laste;
Binnen polders en wateringen: Polder of watering beheert alle lokale waterlopen (tweede en (ex—
derde categorie) en een aantal niet-geklasseerde grachten en waterlopen. Provincie betaalt de kosten
van de werken aan alle lokale waterlopen (tweede en (ex-)derde categorie) terug.
Provincie doet het volledige beheer (onderhoud in de winter, maaien in de zomer, herstellingen en
slibruiming waar nodig);
Provincie verleent adviezen bij bouwaanvragen (watertoets);
Gemeente bezorgt de provincie alle nuttige informatie…:
Gemeente heeft taak bij overstromingspreventie: vrijmaken roosters,….
Overwegende dat dit voorstel tot herklassering van 3e naar 2e categorie voor de gemeente
Steenokkerzeel volgende waterlopen van derde categorie betreft:
Steenokkerzeel
Leibeek B2.086
Lellebeek en
Leibeek

Lente
8849 m
2367 m
569 m

beginpunt

eindpunt

Hoogstraat
ong. 280m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
6570

gemeentegrens
ong. 115m opw monding
Lopendebeek
monding in Lellebeek en
Leibeek
gemeentegrens

Lopendebeek

1675 m

net afwaarts Roekensstraat

Molenbeek

1523 m

ong 35m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
15854

Plattesteenbeek
Trawoolbeek
Veerlebeek

1150 m
1096 m
469 m

N278
monding cat‐9‐gracht VHAG 15852
ongeveer 400m opw Tervuursesteenweg
(N227)

gemeentegrens
gemeentegrens
net afw. N227

- 24gemeente Steenokkerzeel
waterlopen

---- - Onbev___.m. l

N

+
lllu1-.ir"dentt Wfli..!~ tf~elnw.uilJt'ILU

btOfl Vll~H)'Clr~~Atlillt- • W l ! I ~,
GOlll'lllltmMIWI.

d.tl!AW 0J...0S..201'3

- - No.i~d~"'-tQllltftd

LJ
-

Fu~i.o,tfl'9tS~

~derS..ebeell

Overwegende dat volgende waterlopen van de derde categorie in de gemeente
Steenokkerzeel abnormaal verzwaard zijn door de afwatering van de luchthaven, dat de gemeente
Steenokkerzeel sinds ca. 1982 hiervoor een tegemoetkoming ontvangt voor ruimings- en
herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van 3e en 4e categorie vanwege de
luchthavenbeheerder TBAC:
Steenokkerzeel

Lente
8849 m

beginpunt

eindpunt

Lellebeek en
Leibeek

569 m

ong. 280m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
6570

ong. 115m opw monding
Lopendebeek

Lopendebeek

1675 m

net afwaarts Roekensstraat

Molenbeek

1523 m

ong 35m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
15854

monding in Lellebeek en
Leibeek
gemeentegrens

Trawoolbeek
Veerlebeek

1096 m
469 m

monding cat‐9‐gracht VHAG 15852
ongeveer 400m opw Tervuursesteenweg
(N227)

gemeentegrens
net afw. N227

Overwegende dat de kosten voor het beheer van de waterlopen van tweede en derde
categorie op het grondgebied van de gemeente bijgevolg momenteel als volgt verdeeld zijn en naar
voldoening worden uitgevoerd:
2e categorie
3e categorie
3e categorie

Gelegen in
watering
Gelegen in
watering

Beheerd door de watering der Barebeek
op kosten van de provincie
Beheerd door de watering der Barebeek
op kosten van de gemeente

Niet in
watering

Beheerd door de gemeente op kosten van
de luchthavenbeheerder
+ onderhoud en periodiek nazicht ifv

+/‐ 75.000€/jaar
+/‐ 15.000 €/jaar
+/‐100.000 €/jaar

- 25overstromingen door werklieden

Overwegende dat de tegemoetkoming van de luchthavenbeheerder niet contractueel
gebonden is, en op elk moment kan worden stopgezet;
Gelet op het overleg met de provincie dienst waterlopen, d.d. 03.07.2013 waarop de
provincie bevestigt dat hun onderhoud op de waterlopen standaard inhoudt het jaarlijks ruimen van de
waterloop in de winter en het 1 of 2-jaarlijks maaien van de taluds, dat dit niet in verhouding staat tot de
werken die momenteel ten laste genomen worden door The Brussels Airport company en dat het dus
aangewezen is deze samenwerking in stand te houden. Indien nodig kan later (indien de samenwerking
met The Brussels Airport zou stoppen) nog steeds een overdracht van deze waterlopen van derde
categorie naar tweede categorie gevraagd worden louter op basis van het feit dat deze waterlopen
ongewoon zwaar belast zijn door de luchthaven. De provincie kan dan op wettelijke basis een
tussenkomst trachten te bekomen van de luchthavenbeheerder;
Overwegende dat een herklassering van de waterlopen volgende voordelen en nadelen heeft:
Voordelen:
 Geïntegreerde aanpak van de waterlopen
 Integraal waterbeleid
 Onderhouds- en investeringskosten voor de provincie
 Deskundigheid en ervaring van de provinciale dienst waterlopen
 Advisering bij bouwvergunning door provincie (watertoets)
Nadelen:
 Gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in de publieke ruimte, maar
sturingsmogelijkheden nemen af
 Minder burgernabij beleid, meer beleid vanuit het oogpunt waterloop
 Minder geïntegreerde aanpak met andere gemeentelijke beleidsdomeinen (inrichting openbare
ruimte, riool- en regenwaterstelsel,…)
 Onzekerheid over de verder zetting van de tussenkomst van en de samenwerking met de
luchthavenbeheerder The Brussels Airport Company
 Minimaal beheer en onderhoud;
Overwegende dat de waterlopen van derde categorie PlattesteenbeekB2085 en
LeibeekB2086 gelegen in de watering, los staan van de tussenkomst van de The Brussels Airport
Company, dat de overdracht van deze waterlopen naar tweede categorie ook dient overwogen te worden
en de gemeente een budgetbesparing van 15.000 euro op jaarbasis zou opbrengen;
Gelet op het advies gevraagd op 10.06.2012 aan de Watering der Barebeek, Infrax en de
milieuraad;
Gelet op het advies van de watering der Barebeek d.d. 17 juni 2013, houdende “De watering
der Barebeek heeft geen bezwaar dat deze waterlopen in 2e categorie worden gerangschikt. Indien echter
de andere waterlopen in Steenokkerzeel niet in 2e categorie worden ondergebracht adviseren wij dat
deze 2 genoemde waterlopen ook in 3e categorie blijven.”
Overwegende dat de milieuraad nog geen advies heeft uitgebracht;
Gelet op het advies van Riobra, per elektronische brief van 14 juni 2013, houdende geen
uitspraak te doen op welke wijze het beheer van de gecategoriseerde waterlopen best kan worden
georganiseerd, aangezien zij zelf geen opdracht hebben op het vlak van gecategoriseerde waterlopen;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. De gemeente wenst GEEN overdracht van volgende waterlopen van derde naar tweede
categorie:

- 26Steenokkerzeel
Lellebeek en
Leibeek

Lente
8849 m
569 m

beginpunt

eindpunt

ong. 280m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
6570

ong. 115m opw monding
Lopendebeek
monding in Lellebeek en
Leibeek
gemeentegrens

Lopendebeek

1675 m

net afwaarts Roekensstraat

Molenbeek

1523 m

ong 35m opw monding cat‐9‐gracht VHAG
15854

Trawoolbeek
Veerlebeek

1096 m
469 m

monding cat‐9‐gracht VHAG 15852
ongeveer 400m opw Tervuursesteenweg
(N227)

gemeentegrens
net afw. N227

De gemeente wenst GEEN overdracht van volgende waterlopen van derde categorie naar tweede
categorie (waterlopen gelegen in de watering der Barebeek):
Steenokkerzeel
Leibeek B2.086
Plattesteenbeek

Lente
8849 m
2367 m
1150 m
1

1

beginpunt

eindpunt

Hoogstraat
N278

gemeentegrens
gemeentegrens

Art. 2. Van dit besluit in kennis te stellen:
- De provincie Vlaams-Brabant.
- De rioolbeheerder Infrax.
- De watering der Barebeek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF – Aanduiding commissaris boekjaren 2013-2014-2015
(185.5)
De gemeenteraad
Gelet op zijn besluit, d.d. 26 juni 2003, houdende oprichting en goedkeuring van de
statuten van het autonoom gemeentebedrijf Steenokkerzeel;
Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 31 juli 2003, houdende goedkeuring van voormeld
gemeenteraadsbesluit, tot oprichting en goedkeuring van de statuten van het autonoom
gemeentebedrijf Steenokkerzeel;
Gelet op artikel 243bis §1 van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;
Overwegende dat dit artikel bepaalt dat de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de verrichtingen wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die
commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren;
Overwegende dat aan volgende firma’s gevraagd werd om eventueel hun kandidatuur te stellen
en hun voorwaarden mee te delen:
- BDO
- Deloitte Public Sector
- Q&A
- KPMG
- Moore Stephens
Overwegende dat volgende firma’s hun kandidatuur stelden:
- BDO: € 2.550
- Moore Stephens: € 2.500
- KPMG: € 3.010
Overwegende dat de kennis en ervaring van BDO bij lokale besturen en AGB’s een pluspunt is
in de aanpak en dienstverlening in het kader van de opdracht van bedrijfsrevisor;

- 27Gelet op de kennis van BDO inzake het voeren van een BBC-boekhouding;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. BDO Bedrijfsrevisoren, Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Antwerpen aan te stellen als
commissaris van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel.
Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.
MOTIE I.V.M. DE FINANCIELE TOESTAND VAN DE GEMEENTEN.
De gemeenteraad
Toelichting
In het Nieuwsblad van woensdag 10 april 2013 en de Morgen van dinsdag 16 april 2013 stellen de
centrumgemeenten dat de financiële toestand van hun respectieve steden onhoudbaar wordt. Zij stellen,
ik citeer: “straks gaan alle steden in het rood en daarvoor zal de burger opdraaien”. De burgemeester
van de hoofdstad van de Vlaams-Brabantse gouw stelt, ik citeer: “als gemeenten moeten besparen dan
kan dat niet zonder aan de dienstverlening te raken, in Vlaanderen dreigt een ramp twee keer zo groot
als Ford Genk”.
Deze centrumgemeenten trekken aan de noodrem omdat zij niet meer in staat zijn hun dienstverlening te
financieren te gevolge van de weerslag van de financieel economische crisis op hun ontvangsten die de
stijgende uitgaven niet meer kunnen opvangen. Deze 13 centrumgemeenten worden nochtans door het
Vlaams Gemeentefonds zeer behoorlijk betoelaagd: 56,11 % van deze toelage wordt voor deze steden
gereserveerd.
De 295 andere Vlaamse gemeenten, die eveneens met dezelfde problemen af te rekenen hebben, kunnen
niet op deze voorkeurbehandeling rekenen en moeten het stellen met 43,89 % van de toelage van het
Vlaams gemeentefonds. Onze gemeente moet het stellen met 0,065 % van de toelage van het Vlaams
gemeentefonds.
Teneinde, andermaal, de aandacht van de Vlaamse overheid te vestigen op deze ongelijke behandeling
stel ik de gemeenteraad voor de bijgaande motie goed te keuren en over te maken aan de voorzitter van
het Vlaams parlement, de minister-president van de Vlaamse regering, de viceminister-president van de
Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme
en de Vlaamse rand en aan alle Vlaamse gemeentebesturen.
BESLIST: met 13 stemmen tegen 6 (Dewinter, Van Damme, Luypaert, Verhaeren, Rozette Maes,
De Muyer) bij 1 onthouding (Verstockt)
Enig artikel. De gemeenteraad keurt volgende motie goed:
Recent hebben de 13 centrumgemeenten via de media er op gewezen dat hun financiële toestand
onhoudbaar wordt. Deze centrumgemeenten verwijzen naar:
-

de stijging van de pensioenfactuur van de statutaire ambtenaren;
door de crisis en de vergrijzing doen steeds meer mensen beroep op het OCMW;
door het stijgende geboortecijfer zijn er extra kredieten nodig voor scholenbouw en kinderopvang;
de stijgende kosten van de politiehervorming;
de hervorming van de civiele veiligheidsdiensten en het niet uitvoeren van de wet van 15 mei 2007
(50% ten laste van de federale overheid en de lokale besturen) door de federale overheid (nu zijn
90% ten laste van de lokale besturen en 10 % ten laste van de federale overheid);
de stijgende kosten van de energievoorziening;
het substantieel verminderen van de dividenden van de financierings- en energie intercommunales;

De centrumgemeenten wijzen eveneens naar de relatief kleine aangroei van de toelage van het Vlaams
gemeentefonds.

- 28Inzonderheid wat het Vlaams gemeentefonds betreft zijn deze 13 centrumgemeenten nochtans
substantieel bevoordeeld tegenover de 295 andere Vlaamse gemeenten, die eveneens met dezelfde
problemen geconfronteerd worden. De toelage van het Vlaams gemeentefonds ten bedrage van
(2.098.051.000,00 €) voor 2012 wordt voor 56,11 % (1.177.313.881,00 €) toebedeeld aan de 13
centrumgemeenten; de andere 295 gemeenten moeten het stellen van 43,89 % (920.737.119,00 €).
Deze verdeling wordt geregeld door artikel 6 van het decreet van 26 januari 2012. Antwerpen en Gent
krijgen 39,93 % (837.680.627,00 €) van de toelage van het gemeentefonds terwijl hun bevolking maar
12 % van het Vlaams gewest bedraagt. Bovenop de toelage van het Vlaams gemeentefonds krijgen de
13 centrumgemeenten nog een federale toelage van 117.695.427,00 €.
De gemeente Steenokkerzeel moet het stellen met 0,065 % (1.294.649,76€) van de toelage van het
Vlaams gemeentefonds en zonder federale toelage.
De problemen die de centrumgemeenten terecht signaleren komen nog harder aan voor de 295 anderen
Vlaamse gemeenten die niet kunnen rekenen op de voorkeurbehandeling inzake de verdeling van de
kredieten van het gemeentefonds en toch dezelfde dienstverlening moeten financieren, zij het op een
andere schaal. Ondanks het bijzonder statuut voor de centrumgemeenten (o.a. Gent en Mechelen) gaan
deze nu reeds over tot het ontslag van personeelsleden en het niet of gedeeltelijk vervangen van
diegenen die de diensten verlaten. Terwijl de Vlaamse overheid de toelage van het gemeentefonds
(jaarlijkse groei 3 %) niet substantieel kan verhogen worden jaarlijks naargelang de bron tussen 10 à 15
miljard € naar het zuiden des lands getransfereerd zonder enige controle, noch resultaatverbintenis.
De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse overheid dringend de nodige middelen ter beschikking te stellen
om het functioneren van de lokale basisdemocratie niet verder uit te hollen en dringt aan op een
grondige herverdeling van de kredieten van het Vlaams gemeentefonds.
Gezien de overmatige
betoelaging van de 13 centrumgemeenten stelt de gemeenteraad voor deze uit het Vlaams
gemeentefonds te lichten, zonder de kredieten ervan te verminderen, en ze in een afzonderlijk fonds te
groeperen naar analogie met de regeling van het stedenfonds.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN SENSIBILISERING TOT ONDERSTEUNING
LEUVENSE NAVELSTRENGBLOEDBANK (633.1)
De gemeenteraad
Gelet op zijn besluiten, d.d. 15 oktober 1998, 22 januari 2001, 11 december 2003 en 24 april
2008 houdende toekenning van een toelage van 5.000 Bef of € 125 per afgestane navelstreng door een
inwoonster van Steenokkerzeel aan de Leuvense navelstrengbloedbank;
Overwegende dat dit reglement geldig was voor dienstjaren 1998 tot en met 2012;
Overwegende dat voor de dienstjaren 1999 tot en met 2012 door de gemeente volgende
bedragen aan dit project werden gestort :
- 1999 : € 1.115,52
- 2000 : € 867,63
- 2001 : € 1.239,40
- 2002 : € 1.115,46
- 2003 : € 875,00
- 2004 : € 1.363,45
- 2005 : € 619,75
- 2006 : € 1.363,45
- 2007 : € 495,80
- 2008 : € 1.500,00
- 2009 : € .625,00
- 2010 : € 1.000,00
- 2011 : € 500,00
- 2012 : € 868,00

- 29Gelet op artikels 42 en 43 van het Gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005;
BESLIST: eenparig
Artikel 1. Haar besluiten, d.d. 15 oktober 1998, 22 januari 2001, 11 december 2003 en 24 april 2008
houdende toekenning van een toelage per afgestane navelstreng door een inwoonster van
Steenokkerzeel aan de Leuvense navelstrengbloedbank, met een jaarlijks maximum van het in de
begroting voorziene krediet, te verlengen voor de dienstjaren 2013 tot en met 2019.
Art. 2. De toelage per afgestane navelstreng bedraagt € 125.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.
HYDRANT REFUELLING SYSTEM NV/SA (HRS) – PLAATSEN VAN SEVESOALARM GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL
De gemeenteraad
Gelet op de aanwezigheid van een sevesobedrijf hoge drempel op het grondgebied
Steenokkerzeel (Ingang Sector 3 CANAC - Brussels National Airport), dat dienst doet als tankenpark
voor de luchthaven;
Gelet op de Seveso-richtlijn III ondermeer een aantal beschermings- en
interventiemaatregelen oplegt om de gevolgen van een zwaar ongeval te beperken: één van deze
maatregelen houdt de organisatie van het alarm en de interventie in;
Gelet op het ontbreken van een seveso-alarm op het grondgebied en de wetgevende
noodzakelijkheid hiervan;
Gelet op de vraag van FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Crisiscentrum –
Dienst Alarmeringen om een sirenenetwerk uit te bouwen in Steenokkerzeel;
Gelet op de werkvergadering, d.d. 13 juni 2013, met de dienst Alarmeringen (Bart Herbots),
burgemeester Kurt Ryon, noodplanambtenaar Ruud Van Calster en technisch medewerker Johnny
Dewyngaert;
Gelet op het bezoek aan mogelijke opstelplaatsen voor de sirenes, d.d. 13 juni 2013, in
aanwezigheid van Bart Herbots, Ruud Van Calster en Johnny Dewyngaert (zie voorstel opstelplaatsen);
Overwegende dat volgende opstelplaatsen weerhouden werden:
- Mulslaan 4, dak bibliotheek/serviceflats
- Orchideeënlaan 17, dak gemeentehuis
Overwegende dat de sirenes geplaatst zullen worden door de dienst Alarmeringen van de
FOD Binnenlandse Zaken;
Overwegende dat alle kosten ten laste zijn van de vergunninghouder, met name de FOD
Binnenlandse Zaken;
Gelet op het feit dat de sirenes trimesteriëel onderworpen worden aan een test (luide
huiltoon, gesproken boodschap ‘proefsignaal’);
Overwegende de noodzakelijkheid om na de installaties van de sirenes de bevolking
voldoende te informeren betreffende het waarom, de planning van de testen en wat te doen bij alarm en
hiervoor dan ook een ‘lokale mediacampagne’ dient opgezet te worden;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst voor het plaatsen van elektronische sirenes;
Gelet op het collegebesluit, d.d. 18 juli 2013, houdende goedkeuring tot het plaatsen van een
seveso-alarm (2 sirenes) op het grondgebied van Steenokkerzeel zoals de Seveso – richtlijn III ook
voorschrijft.

- 30Gelet op het feit dat het College beslist heeft dit punt op de agenda van de gemeenteraad te
brengen ter kennisgeving;
BESLIST:
Enig artikel. De gemeenteraad neemt kennis van het collegebesluit, d.d. 18 juli 2013, betreffende de
goedkeuring tot het plaatsen van een seveso-alarm (2 sirenes) op het grondgebied van Steenokkerzeel
zoals de Seveso – richtlijn III ook voorschrijft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.
TRAGE WEGEN EN FIETSPADEN (SP.A)
Edy Van Damme geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
“Na deze zonnige zomer langs de meeste fietspaden en trage wegen gefietst te hebben, hebben wij
verschillende opmerkingen genoteerd.
- onveilige fietspaden
- slechte toestand
- veel onkruid
- geen fietspad
- slechte signalisatie
- …
Onze fractie stelt dan ook voor om een budget in de begroting 2014 te voorzien om de fietspaden te
herwaarderen. Ze te laten herstellen en fietsstroken aan te leggen. Best wordt er ook een werkgroep
“veilig fietsen” opgericht.“
Wim Mombaerts, bevoegd voor openbare werken en mobiliteit, antwoordt dat er op 26 september e.k.
een infosessie voor de bevolking plaatsvindt over trage wegen, waarin de plannen van de gemeente
worden toegelicht, en de medewerking van vrijwilligers wordt gevraagd.
Er is een werkgroep opgericht waarbinnen de trage wegen en hun toestand worden geïnventariseerd en
een plan van aanpak werd opgesteld. Er wordt jaarlijks een budget van € 60.000 voorzien.
Wat betreft de veiligheid van de fietspaden, is er een partner, namelijk Veilig Mobiel, die hier heel
actief in optreedt.
Alex Trostmann vult aan: als er zich acute veiligheidproblemen voordoen op de trage wegen en
fietspaden, is het aangewezen om dit onmiddellijk te melden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.
ONDERHOUD BERMEN EN STOEPEN (SP.A)
Edy Van Damme geeft toelichting bij dit punt van de sp.a-fractie:
“Het onderhouden van de bermen kost heel wat geld maar laat veel te wensen over. Wie controleert de
firma’s?
Is er een concreet plan om bermen die aan de gemeente toebehoren te onderhouden? Wie controleert
die werken?“
Alex Trostmann, bevoegd voor groen, antwoordt dat de aannemer opgevolgd wordt door de dienst
openbare werken. Sommige bermen worden onderhouden door de INL-ploegen, sommige door de
gemeentelijke werklieden, andere bermen behoren dan weer toe aan particulieren.
Er dient ook rekening gehouden te worden met de beperkingen die het Bermdecreet oplegt.
Een werkpunt is de betere afstemming van de verschillende partners op elkaar, het maken van
duidelijkere afspraken.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mondelinge vragen
(art. 11 Huishoudelijk Reglement)
De vragen in openbare zitting.
Edy Van Damme (sp.a)
a) Wat betreft de infopanelen, blijkt dat sommige

Geert Laureys – schepen voor informatie
Hij zal dit met de cultuurdienst bekijken.
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cultuurdienst, maar gewoon hun bord ophangen;
hierdoor is er soms geen plaats voor een extra
activiteit, terwijl de dienst zegt dat er wel plaats is.
Worden ook de gemeentelijke activiteiten
opgenomen in het reservatiesysteem?
Opmerking: aan de panelen in de Gillijnstraat staan
er stekelige planten, die het aanbrengen van
panelen bemoeilijken.
Opmerking: het aanvraagformulier is niet meer
correct (straatnamen)

De werkliedendienst doet het nodige.

De cultuurdienst doet het nodige.
b) De informatie die op de digitale borden staat, is
beperkt (bloemschikken).

c) Voorstel om infopanelen te plaatsen in vervanging
van digitaal bord, in centrum Steenokkerzeel.

Kurt Ryon – burgemeester
Deze digitale borden werden destijds aangekocht
voor 19.900 euro, en deze hebben nooit deftig
gewerkt.
Het systeem is verouderd, en kan niet aangepast
worden, waardoor het actualiseren ervan erg
arbeidsintensief is.
We zijn aan het nadenken over een oplossing.
Kurt Ryon – burgemeester
We zullen dit voorstel bekijken, de standplaatsen
van de infopanelen wordt geëvalueerd en
bijgestuurd.

Edy Van Damme (sp.a)
a) Waarom vinden de selectieproeven voor
toezichter en projectleider pas nu plaats, terwijl
het schooljaar al begonnen is?

Jan Van hoof, schepen voor onderwijs.
Voor projectleider was het moeilijk om met de
verschillende
scholen
een
eenduidige
functiebeschrijving
op
te
maken;
de
vakantieperiode heeft de dossiers ook vertraagd.

b) Waarom is er nog niets gebeurd aan het tuintje
aan Piramide?
Het perceel was door het vorige bestuur
aangekocht om er een container op te zetten, maar
dit bleek toen niet te kunnen.
Daarna kwam er een vraag om er een zandbak te
maken en een groentetuintje, maar ook dit is in de
praktijk niet evident, vermits de grond vol met
stenen en afval ligt.
Na veel besprekingen kwam het bestuur tot de
conclusie dat op deze locatie toch best extra
lokalen voor de school worden voorzien:
ondertussen zou het toch mogelijk zijn om hier een
container te plaatsen.
c) Tijdens de zomer waren er enorme stofwolken Aanvullend kan het tuintje in orde gemaakt
op de parking aan Piramide, na het aanbrengen worden.
van een nieuwe laag grind.
Maar dit gaat uiteraard nog enige tijd duren
Kon dit niet vermeden worden door een andere vooraleer dit in orde gebracht is.
mengeling, of bijkomend te sproeien?
Bovendien zijn er al nieuwe putten.
Wim Mombaerts, schepen voor openbare werken
We hebben gekozen voor een goedkope, tijdelijke
oplossing om de situatie van de parking snel te
verbeteren. Helaas is er te snel verkeer toegelaten
op de nieuwe laag, waardoor er spoorvorming is
ontstaan. Het aanbrengen van een extra laag kost
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hold is gezet. Het is natuurlijk wel belangrijk dat
de uitvoering op een kwalitatieve manier gebeurt.
Yvette Luypaert (sp.a)
In het collegeverslag van 8 juli jl. staat er
beschreven dat inwoners naar een nummer van
BAC kunnen bellen om beschadigde dakpannen te
melden bij overvliegende vliegtuigen. Waarom
werd dit nummer nog niet vermeld in Den
Beiaard?

Kurt Ryon – burgemeester
Hij stelt vast dat de mensen in de probleemzones
dit nummer kennen, hij wordt steeds op de hoogte
gebracht bij incidenten.
We zullen het nog eens in Den Beiaard zetten.

Edy Van Damme (sp.a)
De Open Monumentendag in het Kasteel van Ham
was
een
groot
succes.
Alleen
de
parkeergelegenheid voor andersvaliden en de
toiletten was wat problematisch.

Geert Laureys, schepen voor cultuur
Dank u. We hebben deze problemen ook
vastgesteld, en zullen hier de volgende keer op
letten. We hadden niet zo’n grote opkomst
verwacht…

Bart Verstockt (Groen)
Wim Mombaerts, schepen voor mobiliteit
De Kerkstraat is nu éénrichtingsverkeer.
We bekijken dit, samen met de politie – dienst
Er is op deze raad een parkeerverbod ingesteld op verkeer.
de hoek met de Thubenstraat.
Is het niet aangewezen om de Thubenstraat terug
tweerichtingsverkeer te maken, want de bewoners
maken daar soms rare manoeuvres. Ook voor
fietsers is er momenteel éénrichtingsverkeer, wat
niet handig is.
Bart Verstockt (Groen)
Er is volgens hem toch nood aan een fiets- en
voetgangerstunnel aan Batavia, richting Delhaize.
De mensen uit Melsbroek die die richting
uitwillen, doen momenteel 2 km omweg.
Bovendien is er onduidelijke signalisatie voor
fietsers richting Brucargo.

Wim Mombaerts, schepen voor mobiliteit
Veilig Mobiel ijvert daar al jaren voor; ze hebben
hierover al overleg gepleegd met minister Crevits
en AWV.
Het grote probleem is geld…

Luc Van Holle (Vlaams Belang)
De mensen rijden veel te snel, bv. in zone 30.
Kunnen we hiertegen niet meer preventief
optreden, bv. door metingen te doen tijdens de
spitsuren.

Kurt Ryon – burgemeester
De politie doet al metingen (hebben 3 kastjes en
gaan er bij kopen).
Er gebeuren veel flitscontroles, dit is een hoge
prioriteit.
Er is een mentaliteitswijziging nodig bij de
mensen.

Luc Van Holle (Vlaams Belang)
Als je uit de Nieuwstraat komt, en je rijdt de Van
Frachenlaan op, moet je met je voertuig tot op het
fietspad rijden om te kunnen kijken. Kan er hier
geen spiegel komen?

Kurt Ryon – burgemeester
Er komt een bord ‘opgelet fietsers’.

Kurt Ryon – burgemeester
De Vlaamse gelden inzake mobiliteit gaan
momenteel naar de grote projecten zoals
verbreding van de ring (i.k.v. Uplace).
Wat de bewegwijzering betreft, kunnen we dit
melden
aan
de
provincie
(beheerder
Fietsroutenetwerk).
We blijven aandringen…

Wim Mombaerts, schepen voor mobiliteit
De politie is meestal geen voorstander van
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geven.
Wim Mombaerts, schepen voor mobiliteit
Luc Van Holle (Vlaams Belang)
Er is een probleem voor de bereikbaarheid van Grote bussen kunnen daar niet draaien. Dit werd al
Floordam met een bus.
vaak met De Lijn besproken, maar er is geen
oplossing.
Het college neemt kennis van deze vragen, en zal hier binnen de maand schriftelijk op antwoorden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.
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