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Notulen van de gemeenteraad van
26 mei 2016
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Blommaert, Raadsleden
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Notulen
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Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Openbaar
Openbare werken
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Onderhoudswerken fase VIII: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (865.1)
Feiten, context en argumentatie:
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 december 2014 de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Onderhoudswerken fase VIII” toe te wijzen aan mesO
Studiebureau bvba, Brusselsesteenweg 36 bus 1 te 1860 Meise.
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken fase VIII” werd een bestek met nr. 2015001 opgesteld door de ontwerper, mesO Studiebureau bvba, Brusselsesteenweg 36 bus 1
te 1860 Meise.
De opdracht omvat:
DEEL A: Onderhoudswerken aan fiets- en voetpaden
- Steenwagenstraat
- Perpetstraat
- Brandweg - Voetweg (Mulslaan - Dreefweg - Bruyneel)
- Esdoornlaan
- Roekensstraat
DEEL B: Onderhoudswerken wegen
- Machelsesteenweg
- Gorislaan
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- Van Frachenlaan
- Moorbosstraat
- Acacialaan
- Kanadalaan
De uitgave van deel A van deze opdracht wordt geraamd op € 315 382,40 excl. btw of
€ 381 612,70 incl. 21% btw.
De uitgave van deel B van deze opdracht wordt geraamd op € 330 508,61 excl. btw of
€ 399 915,42 incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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, meer bepaald artikel 5, § 2.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/001/008/001/005) en investeringsenveloppen
OW020 en OW021.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het bestek met nr. 2015-001 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken fase
VIII”, opgesteld door de ontwerper, mesO Studiebureau bvba, Brusselsesteenweg 36 bus 1
te 1860 Meise worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
voor deel A van deze opdracht bedraagt € 315 382,40 excl. btw of € 381 612,70 incl. 21%
btw en voor deel B € 330 508,61 excl. btw of € 399 915,42 incl. 21% btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/001/008/001/005) en investeringsenveloppen
OW020 en OW021.
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Politie van het wegverkeer: aanvulling van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer, houdende het instellen van een parkeerverbod in de Luitenant
Philippartstraat ter hoogte van de Haachtsesteenweg (verbinding fietspad) (581.15)
Feiten, context en argumentatie:
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Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 oktober 2015, houdende
goedkeuring van het verslag van 29 september 2015 van de overlegvergadering met Kastze
Verkeer, waarbij onder andere besloten werd om een parkeerverbod in te stellen door
middel van gele onderbroken lijnen op het einde van de Luitenant Philippartstraat ter hoogte
van de verbinding naar het fietspad op de Haachtsesteenweg.
Op deze plaats staan dikwijls voertuigen geparkeerd waardoor er een moeilijke doorgang is
voor de gebruikers van het pad.
De foto van de situatie ter plaatse - als bijlage.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Luitenant Philippartstraat ter hoogte van de Haachtsesteenweg (verbinding
fietspad) geldt:
 het parkeren op de rijbaan is verboden.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art.75.1.2° van de wegcode.
3. 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.
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Politie van het wegverkeer: aanvulling van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer met betrekking tot het aanbrengen van wegmarkeringen in de
Kortenbergsesteenweg (581.15)
Feiten, context en argumentatie:
Op het politieoverleg van 30 april 2015, goedgekeurd door collegebesluit van 8 juni 2015,
werd voorgesteld om een fietssuggestiestrook aan te leggen in de Kortenbergsesteenweg te
Steenokkerzeel.
De dienst openbare werken stelt in samenspraak met de politie voor om de voorrangsregels
voor de zijstraten gelijk te maken en aan te passen naar een stopstreep met verkeersbord
B5, zijnde de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen.
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Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het bijgevoegde plan met aanduiding van deze markeringen + foto's.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op alle wegen die uitkomen op de Kortenbergsesteenweg en dit tussen het kruispunt met
de Perpetstraat enerzijds, en met de Processieweg anderzijds (deze kruispunten
inbegrepen):
 de bestuurders moeten stoppen en voorrang verlenen
 de plaatsen waar de bestuurders moeten stoppen ingevolge het verkeersbord B5
worden aangeduid.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden B5
 wegmarkeringen overeenkomstig art. 76.1 van de wegcode.
3. Volgend aanvullend reglement wordt gedeeltelijk opgeheven:
 gemeenteraadsbesluit van 4 november 1982, artikel 1, houdende in de
ondergeschikte straten van de Kortenbergsesteenweg het verkeersbord B1 aan te
brengen.
4. 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.
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Aquafin project 22.198 Steenokkerzeel: verbindingsriolering Breemstraat 2de fase en
Kampenhoutsesteenweg: goedkeuring verplaatsingswerken Infrax (851.1-3)
Feiten, context en argumentatie:
De gemeenteraad verleende in zitting van 16 oktober 2014 goedkeuring aan de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de open
aanbesteding.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.711.765 excl. btw of € 2.071.235,65
incl. 21% btw voor het gemeentelijke aandeel.
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 26 januari 2015
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Aquafin project 22.198 Steenokkerzeel:
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verbindingsriolering Breemstraat 2de fase en Kampenhoutsesteenweg” aan Heijmans infra
nv, Steenwinkelstraat 640 te 2627 Schelle tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 2 521 466,83 excl. btw of € 3 050 974,86 incl. 21% btw, waarvan het gemeentelijk aandeel
€ 1.299.414,15 excl. btw of € 1.572.291,12 incl. 21% btw bedraagt.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om Infrax enkele
werken te laten uitvoeren, namelijk het verplaatsen en op hoogte brengen van twee
voetpadkasten in de Breemstraat voor een totaal bedrag van € 2 271,80 exclusief BTW of €
2 748,88 inclusief BTW.
Infrax heeft hiervoor offerte 0020066251 opgesteld op 22 april 2016 (project P/035414).
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24 en artikel 26, §1, 2°, a.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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, meer bepaald artikel 37.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/003/002/002), investeringsenvelop
OW033.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Akkoord met het verplaatsen van twee voetpadkasten door Infrax in de Breemstraat voor
een totaal bedrag van € 2 271,80 exclusief BTW of € 2 748,88 inclusief BTW.
2. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22400007/0200 (actie 1419/001/003/002/002), investeringsenvelop
OW033.
3. Infrax van dit besluit in kennis te stellen.
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Reglement voor de aanleg van opritten en verharden bermen op openbaar domein,
toezicht en controle: goedkeuring reglement (865.1)
Aanleiding:
De aanvragen van inwoners voor het aanleggen van opritten en verharden van bermen op
openbaar domein.
Feiten, context en argumentatie:
Momenteel worden door de gemeente gratis kiezelsteentjes geleverd op openbaar domein
op vraag van inwoners.
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Door een verandering van visie is het aangewezen aanpassingen aan te brengen aan deze
werkwijze en dient er een reglement met voorschriften opgesteld te worden.
De dienst openbare werken stelt voor de aanleg van opritten en het verharden van bermen
op openbaar domein volgende procedure voor:
 de aanvrager dient een schriftelijke toelating te vragen bij de gemeente
 daarna mag de aanvrager op eigen kosten de werken uitvoeren mits het naleven van
de voorschriften
 de dienst openbare werken zal een controle uitvoeren.
Het reglement voor de aanleg van opritten en verharden van bermen op openbaar domein,
toezicht en controle.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het reglement voor de aanleg van opritten en verharden van bermen op openbaar domein,
toezicht en controle wordt goedgekeurd.
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Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid met tribune voor FC Melsbroek en
jeugdlokaal Blizzard: Bekrachtiging collegebesluit 9 mei 2016, houdende goedkeuring
verrekening 1+2 (861.6)
Feiten, context en argumentatie:
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 4 april 2016
goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid
met tribune voor FC Melsbroek en jeugdlokaal Blizzard” aan Postelmans - Frederix nv,
Commelo 8 te 3580 Beringen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 267 688,10
excl. btw of € 323 902,60 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen – verrekening 1:
Bijwerken
+
€ 8.530,08
Btw
+
€ 1.791,32
TOTAAL
=
€ 10.321,40
Hiervoor werd een offerte ontvangen op 3 mei 2016.
Deze verrekening overschrijdt het bestelbedrag met 3,19%, waardoor het totale
bestelbedrag na verrekeningen nu € 294 541,64 excl. btw of € 356 395,39 incl. 21% btw
bedraagt.
Motivering voor deze verrekening:
Wijziging dikte vloerisolatie op volle grond. (BEN normen).
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar de heer Michaël Agemans verleende gunstig advies.
Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende
wijzigingen aan te brengen – verrekening 2:
Bijwerken
+
€ 18.323,46
Btw
+
€ 3.847,93
TOTAAL
=
€ 22.171,39
Hiervoor werd een offerte ontvangen op 3 mei 2016.
Deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen overschrijden het
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bestelbedrag met 10,03%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu
€ 294 541,64 excl. btw of € 356 395,39 incl. 21% btw bedraagt.
Motivering voor deze verrekening:
Wijziging dikte wand- en dakisolatie loods (BEN normen).
Voor deze verrekening wordt geen termijnsverlenging toegekend.
De leidend ambtenaar de heer Michaël Agemans verleende gunstig advies.
Met een bouwperiode van 7 maanden en een geplande verhuis tijdens de winterstop, dient
BAC de officiële werfstart te kunnen geven op 16 mei 2016. Vermits de grondwerken en de
detaillering van de staalconstructie afhangt van de gekozen isolatiediktes, dient BAC deze
gegevens te kunnen doorgeven aan de aannemer vooraleer deze werfstart te officialiseren.
De goedkeuring van deze verrekeningen is dringend.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2015, houdende
goedkeuring van:
 verrekening 1 van de opdracht “Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid met
tribune voor FC Melsbroek en jeugdlokaal Blizzard” voor het totaal bedrag in meer
van € 8 530,08 excl. btw of € 10 321,40 incl. 21% btw
 verrekening 2 van de opdracht “Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid met
tribune voor FC Melsbroek en jeugdlokaal Blizzard” voor het totaal bedrag in meer
van € 18 323,46 excl. btw of € 22 171,39 incl. 21% btw.
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24 en artikel 26, §1, 2°, a.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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, meer bepaald artikel 37.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Adviezen en visum:
Het visum van de financieel beheerder van 4 mei 2016.
Plaats in beleidsplan en budget:
De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode GEM/22103007/0750 (actie 1419/001/003/005/001) investeringsenveloppe
OW027.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2015, houdende
goedkeuring van:
 verrekening 1 van de opdracht “Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid met
tribune voor FC Melsbroek en jeugdlokaal Blizzard” voor het totaal bedrag in meer
van € 8 530,08 excl. btw of € 10 321,40 incl. 21% btw
 verrekening 2 van de opdracht “Bouwen van een kleed- en drankgelegenheid met
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tribune voor FC Melsbroek en jeugdlokaal Blizzard” voor het totaal bedrag in meer
van € 18 323,46 excl. btw of € 22 171,39 incl. 21% btw
wordt bekrachtigd.
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Politie van het wegverkeer: aanvulling van het aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer met betrekking tot het aanbrengen van wegmarkeringen in de
Dijkstraat (581.15)
Feiten, context en argumentatie:
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2016, houdende
goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering van 19 april 2016 waarbij onder
andere voorgesteld werd om belijning aan te brengen in de Dijkstraat ter hoogte van het
kruispunt met de Mulslaan om het parkeren tot aan het kruispunt te beletten en zo de
doorgang van het kruispunt te verbeteren.
Het plan als bijlage.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Juridische overwegingen:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer
en de plaatsing en bekostiging van de verkeertekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Op de Dijkstraat vanaf kruispunt met de Mulslaan over een lengte van 10 meter geldt:
 het is iedere bestuurder verboden de onderbroken streep te overschrijden, behalve
om in te halen, om links af te slaan, om te keren of om van rijstrook te veranderen.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
 wegmarkeringen overeenkomstig art. 72.3 van de wegcode.
3. 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.

Cultuur
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Voorstel reglement subsidie gemeenschapsvorming -2
Aanleiding:
In de meerjarenplanning werd voorzien om de reglementen voor buurtfeesten en
gemeenschapsvormende projecten te evalueren en eventueel samen te voegen. In het
meerjarenplan staan ze reeds onder één actie.
Feiten, context en argumentatie:
De cultuurdienst had een voorstel opgemaakt voor één reglement, daarbij werd rekening
gehouden met volgende opmerkingen die doorheen de jaren werden geformuleerd:
 CULTUURRAAD: waarom krijgen grote evenementen als de lichtstoet en het
winterfeest geen subsidie? Momenteel kan dit niet tenzij ze iets vernieuwend
toevoegen aan het concept. Voor dergelijke grote evenementen met medewerking
van vele verenigingen zou er sowieso steun moeten zijn vindt de cultuurraad.
 COLLEGE: voor buurtfeesten mogen ook facturen voor eten en drinken
binnengebracht worden (uitgesloten in huidige reglement)
 ALGEMEEN: eenvoudige aanvraag en beperkte bewijsvoering: Steenokkerzeel
bruist, moet vooral een stimulans zijn
Een eerste voorstel werd voorgelegd aan de collega's van de diensten vrije tijd en financiën
en de cultuurraad en het college. Vanuit de feedback van deze partijen werd beslist om
 geen aparte categorie te voorzien voor dorpsfeesten. aan de dorpsfeesten wordt
gemeld dat , als ze iets extra doen, ze aanspraak kunnen maken als ‘project binnen
het groter geheel’ van hun feest. Deze extra moet volgens de cultuurraad en het
college wel een duidelijke culturele en gemeenschapsvormende meerwaarde
hebben.
 om achteraf uit te betalen nadat de bewijzen zijn binnengebracht. Anders zal dit
extra werk opleveren omdat mensen niet meer gemotiveerd zijn de bewijsvoering
binnen te brengen.
Het is de bedoeling om het reglement in voege te laten treden op 1 september 2016. De
oude reglementen worden opgeheven op 31 augustus 2016. Zo hebben we de tijd om het
nieuwe reglement ruim kenbaar te maken.
Plaats in beleidsplan en budget:
Beleidsdoelstelling in meerjarenplan: Steenokkerzeel is een bruisende gemeente: we
ondersteunen de eigenheid en de ontwikkeling van elke dorpskern en stimuleren een actief
buurtleven.
Actieplan : "Er zijn op geregelde tijdstippen van het jaar evenementen voor jong en oud in
de verschillende dorpskernen.
Actie: 1419/001/001/003/002: 'Evaluatie projectsubsidie gemeenschapsvorming en
subsidies straatfeesten + bekendmaking van deze subsidiemogelijkheden'.
Momenteel is er voor deze actie € 7000 op jaarbasis voorzien. In 2015 werd hier ongeveer €
5000 van gebruikt.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Keurt het reglement subsidie gemeenschapsvorming goed. Het reglement treedt in voege
op 1 september 2016.
2. De reglementen voor buurtfeesten en gemeenschapsvormende projecten worden
opgeheven op 31 augustus 2016.
3. Aanvragen voor straatfeesten en projecten die plaatsvinden in het najaar 2016, ingediend
voor 31 augustus 2016 worden nog volgens het oude reglement behandeld. Aanvragen voor
straatfeesten en projecten die plaatsvinden in 2017, ingediend voor 31 augustus 2016,
zullen pas behandeld worden vanaf 1 september 2016 volgens het nieuwe reglement.

Secretariaat
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Vast cameratoezicht met nummerplaatherkenning op het openbaar domein.
Aanleiding:
Email van de politie Kastze van 2 mei 2016 waarin zij meedelen dat de gemeenteraad hun
goedkeuring
moet
geven
over
het
plaatsen
van
vaste
camera's met
nummerplaatherkenning.
Feiten, context en argumentatie:
De eigendomsdelicten zijn het belangrijkste fenomeen in de politiezone KASTZE en de
camera’s met nummerplaatherkenning zijn zowel preventief als reactief een belangrijk
hulpmiddel in de strijd tegen dit fenomeen.
Cameratoezicht kan gebruikt worden als afschrikmiddel voor potentiële daders voor alle
misdrijven.
Er moet duidelijk rekening gehouden worden met de aanbevelingen omtrent de
bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot
cameratoezicht op de openbare weg.
De opdracht voor levering en plaatsing van vaste camera’s met nummerplaatherkenning in
de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst werd goedgekeurd op de
politieraadszitting van 28 oktober 2015.
De invoering van cameratoezicht moet voor advies voorgelegd worden aan de
gemeenteraad.
Het gaat om een netwerk van camera’s met nummerplaatherkenning dat beelden en
gegevens van voertuigen registreert en een beperkte tijd opslaat.
De politiezone KASTZE is de houder van de opnames en de gemaakte beelden en zij
duiden de personen aan die toegang hebben tot de verwerking en aan wie de gegevens
kunnen worden meegedeeld binnen het kader van de gestelde doelstellingen.
Juridische overwegingen:
 Het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
 De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet.
 De bepalingen van het Gemeentedecreet.
 De bepalingen van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992.
 De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s.
 De wet van 12 november 2009 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
 De wet van 3 augustus 2012 houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot
regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
 De wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
 De omzendbrief van 10 december 2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s, waarbij het toegestaan wordt dat de gemeenteraad een
positief advies geeft om, in een perimeter die groot genoeg is, gebruik te maken van
vaste of verplaatsbare camera’s om een bepaald fenomeen goed te kunnen
opvolgen.
 De omzendbrief van 13 mei 2011 houdende wijziging van de omzendbrief van 10
december 2009 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
Het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt.
 Het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende wijziging van het koninklijk
besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven
dat er camerabewaking plaatsvindt.
 Het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het
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gebruik van bewakingscamera’s.
Het koninklijk besluit van 27 augustus 2010 houdende wijziging van het koninklijk
besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s.
 De juridische nota nr.2007.2 van 20 januari 2010 betreffende de wet tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Adviezen en visum:
In bijlage vindt u het positief advies van de korpschef van de lokale politie KASTZE van 29
april 2016.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt het hiernavolgende reglement cameratoezicht goed.
Reglement vast cameratoezicht met nummerplaatherkenning op het openbaar
domein
Artikel 1: Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° “wet van 8 december 1992”, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
2° “camerawet”, de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het
gebruik van bewakingscamera’s.
3° “verantwoordelijke voor de verwerking”, degene, die de beslissing neemt tot de
plaatsen van het camerasysteem en dit systeem beheert. De politiezone KASTZE is
de verantwoordelijke voor de verwerking van de opname en de gemaakte beelden.
4° “verwerker”, degene, die de zorg heeft voor de technische verwerking van de
gegevens of daarin een aandeel heeft. De korpschef duidt de personen aan die
toegang hebben tot het bekijken en mededelen alsook tot de verwerking van de
beelden en aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld binnen het kader van
de gestelde doelstellingen.
5° “Commissie”, de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
6° “cameratoezicht”, toezicht met behulp van camera- en videotechnieken voor
veiligheidsdoeleinden.
7° “verwerking van beelden”, elk opnamesysteem, analoog of numeriek, al dan niet
onderbroken, met of zonder bewaring van deze opnames, op welke drager dan ook.
Artikel 2: Doel van de verwerking van beelden
De verwerking van beelden omvat volgende doelstellingen:
o voorkomen, vaststellen en bewijzen verzamelen van misdrijven tegen de
veiligheid van personen of goederen;
o verschaffen van informatie die de politie in staat stelt misdrijven op te sporen
en te vervolgen;
o verhogen van de pakkans van de daders van die misdrijven bij de bestrijding
van de criminaliteit;
o daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers
opsporen en identificeren;
o optimaliseren van de ingezette gemeentelijke preventieve maatregelen in
combinatie met politietoezicht;
Artikel 3: Categorieën van personen opgenomen in de verwerking van
beelden
De verwerking van beelden bevat uitsluitend gegevens over bezoekers van de
onmiddellijke omgeving van de camera’s.
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De vaste bewakingscamera’s met nummerplaatherkenning worden geplaatst op
volgende locaties:
o Steenokkerzeel, Haachtsesteenweg met Stationslaan;
o Steenokkerzeel, Stationslaan;
o Steenokkerzeel, Bataviastraat;
o Steenokkerzeel, Kortenbergsesteenweg ter hoogte van huisnummer 186.
Bij toevoeging van nieuwe locaties of wijziging van de locaties zal de gemeenteraad
hiervan in kennis worden gesteld.
Er wordt op toegezien dat de bewakingscamera's niet specifiek gericht worden op
een plaats waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking niet zelf de gegevens
verwerkt, tenzij hij daarvoor expliciet de toestemming heeft van de verantwoordelijke
voor de verwerking van de betrokken plaats.
Artikel 4: Soorten van gegevens, wijze van verkrijging
De verwerking van beelden bestaat uit beelden van zodanige kwaliteit dat de
voertuigen en kentekenplanten van de voertuigen te identificeren zijn. Afhankelijk
van de locatie, tijdstip en weersomstandigheden is een persoonsbeschrijving van de
inzittende van de voertuigen eveneens mogelijk.
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen:
o met behulp van camera’s met nummerplaat herkenning en een
overzichtscamera in de openbare ruimte;
o door een permanente registratie gecombineerd met het in real time opvolgen.
Bewakingscamera's mogen in geen geval beelden opleveren die de intimiteit van
een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van informatie over de
filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine,
het seksuele leven of de gezondheidstoestand.
Elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s is verboden.
Artikel 5: Het beheer, de bewerking en de verwerking van beelden
De verantwoordelijke voor de verwerking van de beelden is de politiezone KASTZE
De beelden moeten een waarmerk bevatten om de echtheid ervan te garanderen.
De gegevens mogen op geen enkele wijze bewerkt worden.
Artikel 6: Toegang tot de beelden
De apparatuur voor het systeem van de camerabewaking staat opgesteld in het
communicatiecentrum van de provincie Vlaams-Brabant te Leuven teneinde de
toegankelijkheid tot het systeem te kunnen bewaken.
Rechtstreeks toegang tot de beelden en hun gegevens hebben uitsluitend en slechts
binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
o de korpschef van de lokale politie PZ;
o de door de korpschef aangewezen (politie)functionarissen.
Deze personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de
beelden opleveren.
De korpschef waakt erover dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot het
systeem.
Artikel 7: Verbanden met andere persoonsregistraties
Deze verwerking van beelden heeft in principe geen verbanden met andere
persoonsregistraties.
De politie kan de gegevens uit de registratie gebruiken als bewijsmateriaal bij een
incident vallend onder de cameradoelstelling, vermeld in artikel 2.
Artikel 8: Verstrekking aan gemeentelijke en niet-gemeentelijke organisaties
Er worden enkel gegevens verstrekt aan de politie en de gerechtelijke overheden.
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In het kader van de opmaak van een proces-verbaal voor een gemeentelijke
administratieve sanctie/ milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen ook gegevens
worden verstrekt aan de betreffende politiefunctionarissen of de gemeentelijke
ambtenaren/gemeenschapswachten/milieuambtenaren.
Artikel 9: Verwijdering en vernietiging van gegevens
De beelden worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk met een
maximum van 1 maand.
Alleen in het geval gegevens noodzakelijk zijn voor opsporingsonderzoek van de
politie en moeten dienen als bewijsmateriaal tijdens een rechtszitting, indien beelden
een bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van
overlast of het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde,
een getuige of een slachtoffer, kunnen gegevens langer bewaard worden.
De gegevens worden in dat geval bewaard totdat het opsporingsonderzoek en de
gerechtelijke procedure zijn afgerond.
Na de gestelde bewaarduur worden de beelden vernietigd.
Artikel 10: Informatieplicht
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie
(pictogrammen) ter hoogte van de plaatsen die onder toezicht staan. De
pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte vermeldingen.
Artikel 11: Inzagerecht
Iedere gefilmde persoon heeft een recht van toegang tot de beelden.
Hij richt daartoe een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de
verwerking conform de artikelen 10 en volgende van de wet van 8 december 1992.
Artikel 12: Inwerkingtreding – overgangsbepalingen
Dit reglement treedt in werking de dag van goedkeuring door de gemeenteraad.
De beslissing tot het plaatsen van de bewakingscamera's wordt meegedeeld aan de
Commissie, uiterlijk de dag vóór die waarop de bewakingscamera's in gebruik
worden genomen.
2. De gemeenteraad geeft een positief advies over de plaatsing van de
bewakingscamera's met nummerplaatherkenning door de politiezone Kastze.
3. Van dit besluit en de plaatsen waarop vast cameratoezicht van toepassing kan zijn,
zal melding gedaan worden in het aangifteformulier bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
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Haviland : statutaire gewone algemene vergadering op woensdag 22 juni 2016.
Aanleiding:
Brief van Haviland van 19 april 2016 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire gewone
algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 22 juni 2016 om 11u00 in de
vergaderzaal van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te Zellik, met volgende agenda :
1. Goedkeuring notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 februari
2016.
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2015.
3. Goedkeuring jaarrekening 2015 met balans, resultatenrekening, sociale balans per
31.12.2015, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting.
4. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.
5. Goedkeuring van het verslag van de commissaris over het 50ste maatschappelijke
dienstjaar.
6. Bestuur : kwijting aan bestuurders, commissaris.
7. Vaststelling resultaatsbestemming.
8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten.
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9. Goedkeuring vervanging lid raad van bestuur.
10. Goedkeuring aanduiding lid adviescomité afvalbeleid.
11. Goedkeuring aanduiding commissaris-revisor.
12. Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris.
13. Goedkeuring toetreding autonome gemeentebedrijven.
14. Goedkeuring toetreding OCMW's.
15. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de intercommunale Haviland, die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8.226.
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking.
Juridische overwegingen:
 Het besluit van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van
Haviland te beperken tot 18 jaar, ingaand op de datum van inwerkingtreding van
voormeld decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 2019.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de statutaire gewone algemene vergadering,
die zal plaatsvinden op woensdag 22 juni 2016, goed te keuren en de aangestelde
volmachtdragers te mandateren om op de statutaire gewone algemene vergadering
van 22 juni 2016 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
2. Jan Van hoof en Jenny Vandermeiren werden aangesteld als respectievelijk effectief
en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeenteraad in de buitengewone en
gewone algemene vergaderingen van Haviland, voor de duur van de huidige
legislatuur.
3. Haviland zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Interza : jaarvergadering op woensdag 8 juni 2016.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 18 april 2016 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 8 juni 2016, om 19u00, in de vergaderzaal
van het ontmoetingscentrum Hoeve Nothengem, Sint-Lambertusstraat 1 te Nossegem, met
volgende agenda :
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de
statuten.
2. Goedkeuring van de notulen van 9 december 2015.
3. Verslag van de raad van bestuur.
4. Verslag van de commissaris.
5. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2015.
6. Bestemming van de resultaten.

15
7. Kwijting aan de bestuurders.
8. Kwijting aan de commissaris.
9. Varia.
Juridische overwegingen:
 Het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1978, houdende machtiging tot oprichting van
een intercommunale vereniging voor vuilverwijdering door de gemeenten
Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
 Het gemeenteraadsbesluit van 14 april 1978 betreffende de goedkeuring van het
ontwerp van statuten van de intercommunale Interza.
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Interza van 8 juni
2016 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers, Geert Laureys, Wim
Mombaerts en Clémence Maes te mandateren om op de jaarvergadering van 8 juni
2016 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Riobra : uitnodiging jaarvergadering op vrijdag 24 juni 2016.
Aanleiding:
Schrijven van Riobra van 28 april 2016 waarin wordt meegedeeld dat de jaarvergadering zal
plaatsvinden op vrijdag 24 juni 2016, om 18u00, met volgende agenda :
1. Jaarrekening 2015.
2. Kwijting aan bestuurders en de commissaris.
3. Statutaire benoemingen (bestuurders, leden met raadgevende stem).
4. Diversen/Rondvraag.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013, 19 november 2015 en 28 januari 2016
betreffende de aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de
duur van de huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het
decreet van 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 24 juni
2016 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers Jerry Casier en/of Sato
Pollet te mandateren om op de jaarvergadering van 24 juni 2016 te handelen en te
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beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Riobra zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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Havicrem : algemene vergadering op 29 juni 2016.
Aanleiding:
Brief van Havicrem van 29 maart 2016 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 juni 2016, om 19u00, in het
crematorium "Daelhof", Erasmuslaan 50 te Eppegem, met volgende agenda:
1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 16 december 2015.
2. Personeel : stand van zaken.
3. Gebouw "Daelhof" : stand van zaken.
4. Jaarrekening 2015 : vaststelling en goedkeuring jaarrekening conform artikel 65 en
68 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
5. Verslag bedrijfsrevisor : kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor conform artikel
65 van het decreet.
Brief van Havicrem van 11 mei 2016 waarin wordt meegedeeld dat de algemene
vergadering zal plaatsvinden op woensdag 29 juni 2016, om 19u15, in het crematorium
"Daelhof", Erasmuslaan 50 te Eppegem.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem, die werd
opgericht op 10 juni 2003.
Havicrem staat in voor het beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Juridische overwegingen:
o Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
o Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
o Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 betreffende de aanstelling van
afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de huidige legislatuur
voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van 18 januari 2013
houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de statutaire (gewone) algemene vergadering
van Havicrem van 29 juni 2016 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers,
Clémence Maes (effectief afgevaardigde) of Wim Mombaerts (plaatsvervangend
afgevaardigde), te mandateren om op de algemene vergadering van 29 juni 2016 te
handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.
2. Havicrem zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
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De Watergroep : uitnodiging statutaire algemene vergadering van 10 juni 2016.
Aanleiding:
Brief van De Watergroep van 5 mei 2016 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden op 10 juni 2016, om 11u00, in het Elewijt Center,
Tervuursesteenweg 564 te Elewijt, met volgende agenda :
1. Jaarverslag 2015 van de Raad van Bestuur.
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2015.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Goedkeuring van de jaarrekening 2015.
Kwijting aan de bestuurders.
Kwijting aan de commissarissen.
Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité Limburg.
Samenvoeging van de RioP-waterdiensten.
Statutenwijziging.
Implementatie van het decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk
bestuur in de Vlaamse publieke sector.
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene,
directeur-generaal,
en
Frank
De
Poortere,
directeur
business
unit
Industrie&Services.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij De Watergroep voor de waterbedeling in de
deelgemeenten Perk en Melsbroek.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 en 43 inzake de bevoegdheid
van de gemeenteraad.
 Het gemeentedecreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerking,
gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013.
 Het gemeenteraadsbesluit van 30 mei 2013 en 28 januari 2016 betreffende de
aanstelling van afgevaardigden in algemene vergaderingen voor de duur van de
huidige legislatuur voor samenwerkingsverbanden die vallen onder het decreet van
18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De punten vermeld op de agenda van de statutaire algemene vergadering van De
Watergroep van 10 juni 2016 goed te keuren en de aangestelde volmachtdragers,
Jenny Vandermeiren en/of Patrick Debeyter te mandateren om op de
jaarvergadering van 10 juni 2016 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. De Watergroep zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
Financiën
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Vaststelling tarieven der marktrechten (484.684)
Aanleiding:
Het schepencollege stelt voor om een aantal vrijstellingen te voorzien in de tarieven der
marktrechten.
Feiten, context en argumentatie:
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikels 42, 43 en 253.
Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013, houdende vaststelling tarieven der
marktrechten voor de dienstjaren 2014 tot en met 2018.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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Artikel 1. Vanaf 1 juni 2016 tot en met 31 december 2018 worden de rechten voor de
standplaatsen met het oog op de verkoop op de openbare markten vastgesteld als volgt:
 abonnees : 1 euro per lopende meter en per dag
 toevallige marktkramers : 1 euro per lopende meter en per dag
Iedere marktkramer die gebruik maakt van de elektriciteitsinstallatie is een vergoeding van €
4 per dag verschuldigd.
Van de betaling van het recht voor de standplaats zijn vrijgesteld:
 toevallige marktgebruikers die verkopen voor de categorie 'goede doelen'
 gemeentelijke verenigingen die verkopen ten bate van hun werking of het
goede doel
 studenten die verkopen in het kader van hun opleiding (o.a. mini-onderneming)
Art. 2. De vaste standplaatsen worden verhuurd per trimester. Het marktabonnement dient
vooraf te worden betaald door storting van het verschuldigd bedrag op rekening van het
gemeentebestuur van Steenokkerzeel. De toevallige marktkramers betalen het marktrecht
aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Bij gebreke aan contante
betaling, wordt de belasting ingekohierd.
Art. 3. De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 4. De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en
schepenen. De bezwaren moeten schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en
overhandigd of per post gezonden binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag volgend op de datum van de contante betaling, of, desgevallend na de
verzending van het aanslagbiljet.
Art. 5. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
federale en gewestbelastingen op de inkomsten.
Art. 6. Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
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Retributiereglement op de uitvoering van werken (484)
Aanleiding:
De vragen van inwoners voor het verlagen van boordstenen en voetpaden, de overwelving
van grachten en het verwijderen of verplaatsen van laanbomen.
Feiten, context en argumentatie:
Naar aanleiding van een aantal vragen van inwoners voor het verlagen van boordstenen en
voetpaden, de overwelving van grachten en het verwijderen of verplaatsen van laanbomen,
dient er een algemeen retributiereglement opgesteld te worden.
Juridische overwegingen:
Artikel 173 van de Grondwet
Artikel 42 §3 van het gemeentedecreet
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1. - Er wordt een retributie gevestigd die verschuldigd is voor de uitvoering door het
gemeentebestuur van werken aangevraagd door derden, tenzij deze uitvoering aanleiding
geeft tot de toepassing van een andere belasting- of retributieverordening of plaats heeft op
grond van een overeenkomst.
Art. 2. - De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de
uitvoering van de werken aanvraagt.
Art. 3. - De retributie wordt vastgesteld als volgt:
§1 - Verlagen van boordstenen en voetpaden
De aanvrager dient een vergunning/toelating te vragen bij de gemeente.
Op basis van gunningsprijzen wordt door de gemeente een offerte opgemaakt.
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Na akkoord en betaling van de factuur worden de aanpassingen uitgevoerd door een door
de gemeente aangestelde aannemer of door de gemeentewerklieden.
§2 - Overwelving van grachten
De aanvrager dient een vergunning aan te vragen bij de gemeente. De inbuizing van een
baangracht is steeds vergunningsplichtig.
Op basis van gunningsprijzen wordt door de gemeente een offerte opgemaakt.
Na akkoord en betaling van de factuur zal de inbuizing worden uitgevoerd door een door de
gemeente aangestelde aannemer (raamcontract) of door een door Infrax aangestelde
aannemer.
De inbuizing zal gebeuren met betonbuizen Ø 400 mm of Ø 600 mm, geplaatst op een
fundering van min. 20 cm gestabiliseerde zand en omhuld met gestabiliseerde zand tot min.
20 cm boven de kruin van de buis. De helling van de gracht dient ten allen tijde
gerespecteerd te worden.
De aanvrager wordt beheerder van de inbuizing en dient deze inbuizing ten allen tijde vrij te
houden.
Per perceel is een breedte van inbuizing toegelaten van max. 5 lm. Deze breedte kan
verhoogd worden tot 7,50 lm indien de afstand van de as gracht tot as weg kleiner is dan
4m of voor opritten naar landbouwgronden. De breedte kan verhoogd worden tot 10 lm voor
opritten voor vrachtwagens.
§3 - Verwijderen of verplaatsen laanbomen
De aanvrager dient zijn aanvraag tot verwijderen of verplaatsen van een laanboom te
richten aan het college van burgemeester en schepenen.
Het verwijderen of verplaatsen van een laanboom wordt, mits toelating, uitgevoerd door de
werkliedendienst van de gemeente.
Hiervoor zal een forfaitair bedrag van € 200 per boom worden aangerekend aan de
aanvrager.
De gemeente heeft wel de intentie om zoveel mogelijk laanbomen aan te planten en zo
weinig mogelijk te verwijderen. Dit om het fijne stof op te vangen en het verstedelijkt uitzicht
tegen te gaan.
Voorwaarden:
- er moet een gegronde reden zijn om een aanvraag tot verwijderen of verplaatsen van een
laanboom aan te vragen;
- bij verplaatsing van een laanboom zal deze worden geplaatst voor hetzelfde perceel van
de aanvrager.
Art. 4. - Alle werken zullen gebeuren onder toezicht en controle van de dienst openbare
werken van de gemeente.
Art. 5. - De retributie die onmiddellijk kan berekend worden, wordt betaald bij de aanvraag.
De retributie die niet onmiddellijk kan berekend worden, wordt betaald bij de beëindiging van
de werken. De beëindiging van de werken wordt vastgesteld door een besluit van het
college van burgemeester en schepenen.
Art. 6. - Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden:
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Bouwen assistentiewoningen aan de Mulslaan: verlenen in-House opdracht aan
Haviland
Aanleiding:
Het bestuur wenst een project te realiseren voor het bouwen van assistentiewoningen aan
de Mulslaan, naast de bestaande gemeentelijke flats. Op deze manier hoopt het bestuur
tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag voor meer woongelegenheid voor
ouderen.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is - voor het grootste deel - eigenaar van het perceel waarop de woningen
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zouden gebouwd worden.
Er diende een beslissing genomen te worden inzake de wenselijke juridische formule,
evenals over de gewenste uitbatingswijze.
Op 16 november 2015 nam het college volgend besluit, op grond van een nota, opgemaakt
door de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris, de financieel beheerder en het
afdelingshoofd grondgebiedzaken:
 Het college neemt kennis van de nota, opgemaakt door de secretarissen van
gemeente en OCMW, de financieel beheerder en het afdelingshoofd
grondgebiedzaken en beslissen het volgende: recht van opstal inzake de juridische
formule en voor wat betreft de uitbating, door het OCMW, onder voorbehoud van het
akkoord van de OCMW-raad.
 Het college geeft opdracht om het betreffende terrein te laten opmeten en een
schatting voor deze formule aan te vragen.
De dienst patrimonium vroeg en ontving ondertussen al het opmetingsplan (waaruit nog een
te onderzoeken probleem blijkt, met name een deel van het benodigde perceel is (nog) niet
in eigendom van de gemeente).
Aan de Intercommunale Haviland werd gevraagd of hun bijstand mogelijk is voor dit project,
met name als projectregisseur.
Haviland maakt een ontwerp van overeenkomst "projectregie" over waarin de erelonen
worden vermeld (zie bijlage) en voegt een model van gemeenteraadsbesluit bij (zie bijlage).
Tevens maakt Haviland drie verschillende scenario's over aan de gemeente waarin voor de
verschillende scenario's de werkwijze en de voor- en nadelen worden beschreven (zie
bijlage).
Hieronder de 3 scenario's die worden voorgesteld:
1. Haviland als DBF en projectregie in-house: hier wordt recht van opstal gegeven aan
Haviland, die de bouw volledig realiseert en bij voorlopige oplevering in eigendom
overdraagt aan de gemeente. Project wordt betaald aan Haviland bij oplevering.
2. Haviland als D + projectregie + externe promotie van werken voor BF.
3. Haviland als projectregie + externe promotie van werken voor DBF
In de drie scenario's dient de gemeente een recht van opstal te verlenen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2016, houdende:
 het college neemt nota van het voorstel van Haviland
 er wordt binnen de meerderheid nagedacht over de te kiezen optie en het feit of de
gemeente eigendom zal verwerven of niet
 er dient voor dit project het nodige budget voorzien te worden bij de eerstvolgende
budgetwijziging.
Het voorstel per mail van 19 mei 2016 van gemeenteraadslid Gilbert Van Ostaede om het
project 'Assistentiewoningen Steenokkerzeel' voor te leggen aan de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de voorwaarden van de projectstrategie tussen de gemeente en
Haviland voor het verlenen van een 'in house' opdracht aan de intercommunale
Haviland tot het bouwen van assistentiewoningen waarbij Haviland zal instaan voor
de studie en bouwopvolging van het project, de veiligheidscoördinatie, ontwerp en
verwezenlijking en tenslotte de verslaggeving en verwezenlijking voor de
energieprestatie en binnenklimaat.
Haviland kan, omwille van jarenlange ervaring in de begeleiding in de bouw van openbare
gebouwen en haar technische expertise binnen het personeelsbestand, de gemeente
Steenokkerzeel het best bijstaan in de projectbegeleiding met betrekking tot het bouwen van
assistentiewoningen aan de Mulslaan te Steenokkerzeel.
De opdracht van Haviland zal erin bestaan om in te staan voor de projectregie voor het
bouwen van voormelde assistentiewoningen, en meer bepaald voor:
- de studie en bouwopvolging van het project
- de veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking
- EPB-uitvoering
Juridische overwegingen:
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
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De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel
24 en artikel 26, §1, 2°, a.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
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, meer bepaald artikel 37.
Het besluit van de gemeenteraad van 31 januari 2013, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van de Raad van
State, volgens welke de gunning van overheidsopdrachten door een aanbestedende
overheid aan een andere aanbestedende overheid van de toepassing van de
overheidsopdrachtenregelgeving , is vrijgesteld, indien de opdrachtgevende entiteit op de
opdrachtnemende entiteit toezicht uitoefent, zoals op haar eigen diensten, en de
opdrachtnemende entiteit het merendeel van haar werkzaamheden verricht ten behoeve
van het lichaam of de lichamen die haar beheersen ("quasi-in-house-opdrachten).
In de Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14/9/2007, betreffende toepassing wetgeving
overheidsopdrachten (in house aanbestedingen), implicaties van het gelijkheidsbeginsel bij
toekennen van overheidsopdrachten, waarin voormelde rechtspraak nader toegelicht wordt.
Uit de thans van kracht zijnde statuten van Haviland van 19/12/2013, waaruit blijkt dat in
hoofde van de deelnemers aan Haviland voldaan is aan bovenvermelde jurisprudentiële
voorwaarden om aan deze laatste overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van
de overheidsopdrachtenregelgeving.
Uit deze statuten blijkt in de eerste plaats dat de deelnemers aan Haviland toezicht
uitoefenen zoals op hun eigen diensten.
Haviland heeft immers tot doel het leveren van diensten van algemeen belang aan haar
deelnemers ten aanzien van dewelke zij een ondersteunende functie heeft in hun
uitvoerende taken, evenals een bevorderende functie van de onderlinge samenwerking en
ontwikkeling.
Voorts kunnen enkel openbare besturen en geen private entiteiten toetreden als
aandeelhouder van Haviland.
De territoriale werking en het aandeelhouderschap van Haviland is beperkt tot de openbare
besturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
De raad van bestuur van Haviland wordt rechtstreeks samengesteld uit bestuurders die
democratisch verkozen zijn in de aandeelhouders van Haviland.
Hieruit volgt dat de deelnemers aan Haviland gezamenlijk een doorslaggevende invloed
kunnen uitoefenen op haar strategische doelstellingen en de belangrijke beslissingen.
Uit de statuten van Haviland blijkt tevens dat zij het merendeel van haar werkzaamheden
verricht ten behoeve van het lichaam of de lichamen die haar beheersen.
Uit voorgaande blijkt immers dat het doel en de werking van Haviland erop gericht is om
enkel werkzaamheden te verrichten voor haar aandeelhouders.
Deze werkzaamheden liggen bovendien in het verlengde van de opdrachten die verricht
worden door het eigen personeel van de aandeelhouders van Haviland.
Bijgevolg zijn de aandeelhouders van Haviland gerechtigd om aan deze laatste
overheidsopdrachten te gunnen zonder toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving.
Het feit dat Haviland bij de uitvoering van deze opdrachten er zelf toe gehouden zal zijn om
de overheidsopdrachtenregelgeving toe te passen doet hieraan geen afbreuk, eveneens op
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grond van bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State.
Plaats in beleidsplan en budget:
Er is geen budget voorzien voor dit project. Dit moet voorzien worden in de eerstvolgende
budgetwijziging en wijziging meerjarenplan.
De financieel beheerder stelt voor om alle kosten door dezelfde entiteit (gemeente) te laten
betalen, omdat de bouwkosten anders verspreid zullen zitten over 2 entiteiten en dit
problemen zal geven met de afschrijvingen achteraf. In casu zou de volledige
begeleidingskost dus door de gemeente moeten gedragen worden. Dit is ook het meest
logisch, aangezien de gemeente achteraf ook eigenaar zal worden.
De berekening van het ereloon wordt beschreven in artikel 4 van de overeenkomst.
Tussenkomsten:
Bart Verstockt deelt mee dat de Groen-fractie zich zal onthouden omdat de termijn te kort
was via de bijkomende dagorde om de dossiers grondig voor te bereiden.
Besluit:
Met 17 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Jan Van hoof, Herman Godts,
Luc Van Holle, Danny Liekens, Gilbert Van Ostaede, Gilbert Jaspers, Jenny
Vandermeiren, Christophe Ponsard, Chris Boeykens), 4 onthoudingen (Bart
Verstockt, Johan Vansintejan, Rudy Peeters, Rony Blommaert)
1. Goedkeuring van de voorwaarden van de projectovereenkomst tussen de gemeente
en Haviland voor het verlenen van een 'in house' opdracht aan de intercommunale
Haviland tot het bouwen van assistentiewoningen aan de Mulslaan, waarbij Haviland
zal instaan voor de studie en bouwopvolging van het project, de
veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking en tenslotte de verslaggeving en
verwezenlijking voor de energieprestatie en binnenklimaat.
2. Er wordt gekozen voor optie 1, namelijk het verlenen van het (kosteloos) recht van
opstal aan Haviland voor bepaalde duur, met betrekking tot de grond, eigendom van
de gemeente, gelegen aan de Mulslaan, vóór de bestaande assistentiewoningen, en
met name tot de voorlopige oplevering, waarna de gemeente eigenaar wordt van het
gebouw.
3. Het college wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan dit besluit, met name om
een opstalovereenkomst aan te gaan met Haviland, om niet, en om de
projectovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen.
4. Het nodige budget voor de regiekosten en eigendomsverwerving van het gebouw zal
voorzien worden in het strategisch meerjarenplan en de eerstvolgende
budgetwijziging.
Mondelinge vragen
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Vraag waarom bermen niet gemaaid zijn op Haachtsesteenweg/Beukendreef (Sp.a.fractie)
Aanleiding:
Johan Vansintejan vraagt: Alle bermen langs Haachtsesteenweg zijn gemaaid, behalve
daar. Hoe komt dit?
Besluit:
Jerry antwoordt hier geen weet van te hebben. Jerry zal dit doorgeven aan Agentschap
Wegen en Verkeer.
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Vraag inzake wegje naast gemeentehuis (sp.a-fractie)
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Aanleiding:
Rony vraagt om dit wegje, indien dit openbaar is, veiliger te maken, bv. verlichting.
Besluit:
Wim antwoordt dat dit moet bekeken worden.
Kurt vult aan dat dit niet de bedoeling is voor trage wegen. Kan een precedent zijn voor alle
wegjes in de gemeente.
De trage weg aan de andere kant van het gemeentehuis is mooi beklinkerd en verlicht.
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Vraag inzake ondertunneling van de Haachtsesteenweg (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart stelt dat er vandaag een vergadering heeft plaatsgevonden over de ondertunneling van
de Haachtsesteenweg.
Europa geeft subsidies voor projectplannen hiervoor. Wil de gemeente hier in investeren?
Besluit:
Wim antwoordt dat de gemeente heeft samen gezeten met AWV en de provincie, over de
aanleg van een ondergrondse tunnel onder de Haachtsesteenweg. Europa wil inderdaad
subsidiëren, maar er moet geprefinancierd worden voor een studie. Wie gaat dit betalen?
De gemeentelijke diensten gaan zich bevragen wat de mogelijkheden zijn. Hierover moet
nog teruggekoppeld worden naar het college.
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Vraag inzake belijning in Sellaerstraat (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart meldt dat er een gedeeltelijk parkeerverbod werd ingesteld in de Sellaerstraat; er werd
gemarkeerd waar de stippellijn moest beginnen, maar de lijn komt niet tot aan de markering.
DE stippellijn staat blijkbaar wel goed volgens het raadsbesluit, maar niet volgens de
communicatie naar de inwoners (brief). Bovendien zou het interessant zijn om de markering
door te trekken tot aan de markering (eventueel bijkomend raadsbesluit).
Besluit:
Wim antwoordt dat de markering blijkbaar het probleem niet heeft opgelost, want men blijft
foutief parkeren. We gaan dit opnieuw evalueren op het politieoverleg.

23

Opmerking inzake notulen (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart vraagt (opnieuw) een uitgebreid overzicht van de korte termijn actieplan (2016) van het
klimaatactieplan. Hij vindt dat hij geen antwoord krijgt op zijn vraag vanwege de schepen.
Besluit:
Jerry meldt dat hij al geantwoord heeft op deze vraag. Indien hij dit wil agenderen, moet Bart
dit zelf doen.
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