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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:
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

Openbaar
Openbare werken
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Aanvullend reglement betreffende de politie van het wegverkeer, houdende het
instellen van een parkeerverbod voor vrachtwagens op verschillende plaatsen langs
de Haachtsesteenweg te Steenokkerzeel (581.15)
Aanleiding:
De dienst openbare werken heeft klachten ontvangen over de parkeerproblematiek van
vrachtwagens op de Haachtsesteenweg te Steenokkerzeel.
Feiten, context en argumentatie:
De dienst openbare werken stelt voor om hier het parkeren voor te behouden voor
motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.
In de gemeente Kampenhout en in Melsbroek werden deze borden ook al geplaatst.
Het aanvullend reglement is geheel van toepassing op gewestwegen bedoeld in artikel 6
van het decreet betreffende de aanvullende reglementen.
Het aanvullend reglement bevat maatregelen over volgende gewestweg:
Haachtsesteenweg.
De e-mail van Tim Lonneux van het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant van 24
januari 2017, houdende geen bezwaar tegen het voorbehouden van parkeerruimte op de
Haachtsesteenweg voor personenwagens.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
De bijgevoegde plannen met aanduiding van deze zones en de verkeersborden.

2
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 de Haachtsesteenweg van huisnummer 133 tot voorbij huisnummer 139 wordt
volgende maatregel ingevoerd:
 het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9b
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
2. Op de Haachtsesteenweg van huisnummers 51 tot huisnummers 57 wordt volgende
maatregel ingevoerd:
 het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9b
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
3. Op de Haachtsesteenweg van huisnummer 69 tot huisnummer 73 wordt volgende
maatregel ingevoerd:
 het parkeren is voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen
 het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
 het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
 verkeersborden E9b
 de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
4. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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Aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen van KSVO Steenokkerzeel
sportcomplex "Den Dam": goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze (861.6)
Feiten, context en argumentatie:
In het kader van de opdracht “Aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen van
KSVO Steenokkerzeel sportcomplex Den Dam" werd een bestek opgesteld door
Intercommunale Haviland - Cel Infrastructuurwerken, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 442 377,10 excl. btw of € 535 276,29
incl. 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Op 15 maart 2017 werd door Haviland een aangepast bestek en een aangepaste raming
overgemaakt voor een bedrag van € 428 572,10 excl. btw of € 518 572,24 incl. 21% btw. Dit
ten gevolge van de besprekingen op 14 maart 2017. De basisopdracht bedraagt nu € 412
692,10 excl. btw en de verplichte opties € 15 880 excl. btw. De verplichte opties moeten
door de aannemer verplicht worden ingevuld maar door de gemeente niet worden besteld.
Als het budget van de verlichting van een andere begrotingspost kom dan daalt de kost met
€ 41 000 en komen we uit op € 371 692,10 exclusief BTW.
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
26, § 2, 1° d (limiet van € 600 000,00 excl. btw niet bereikt).
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, meer bepaald artikel 2 §1 3°.
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 2017, op
budgetcode GEM/22890007/0740 (actie 1419/001/001/001/013), investeringsenveloppe
OW028.
Hiervoor is slechts € 450 000 inclusief BTW voorzien in het budget. Er dient een
budgetwijziging te gebeuren.
Besluit:
Met 16 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Herman Godts, Gilbert Van
Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens,
Rudy Peeters, Rony Blommaert), 1 stem tegen (Jan Van hoof), 2 onthoudingen (Luc
Van Holle, Bart Verstockt)
1. Het bestek en de raming voor de opdracht “Aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de
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terreinen van KSVO Steenokkerzeel sportcomplex Den Dam", opgesteld door
Intercommunale Haviland - Cel Infrastructuurwerken, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 428 572,10 excl.
btw of € 518 572,24 incl. 21% btw.
2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GEM/22890007/0740 (actie 1419/001/001/001/013), investeringsenveloppe
OW028.
5. Er dient een budgetwijziging te gebeuren.
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Aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen van KSVO Steenokkerzeel Sportcomplex "Den Dam":
1. Het verlenen van een "in house" opdracht aan Haviland Intercommunale IgSv
2. Goedkeuring van de voorwaarden voorzien in de overeenkomst "Projectregie"
Aanleiding:
Het bestuur wenst een kunstgras voetbalveld aan te leggen op het tweede veld (oefenveld)
van KSVO Steenokkerzeel, sportcomplex Den Dam.
Feiten, context en argumentatie:
De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), momenteel in openbaar
onderzoek, voorziet in het bestendigen van de locatie Den Dam als recreatieve knoop voor
de deelgemeente Steenokkerzeel.
Voor deze recreatiezone Steenokkerzeel werd een nieuw RUP opgestart, RUP nr. 8.
Om tegemoet te komen aan de noden van KSVO Steenokkerzeel dient het tweede veld
(oefenveld) aangelegd te worden als een kunstgras voetbalveld. Het hoofdveld blijft in
gebruik als wedstrijdveld.
Voor de aanleg van een synthetisch veld op de locatie van het huidige oefenveld in gras is
geen bouwvergunning vereist, noch het afwachten van de herziening van het GRS, noch de
goedkeuring van het RUP nr. 8.
Omwille van de hoogdringendheid van het project en de projectspecifiteit is het aangewezen
voor de begeleiding van dit project beroep te doen op Haviland, meer in het bijzonder voor
de "projectregie" zijnde:
- de studie- en bouwopvolging van het project;
- de veiligheidscoördinatie ontwerp- en verwezenlijking;
en dit volgens de modaliteiten van de overeenkomst "projectregie" in bijlage
Het ereloon van de projectregie bedraagt 3,25% voor S&O+ 1,5% voor VC, en wordt
indicatief geraamd op 24.632,18 euro incl. BTW, dit op basis van de laatste raming van het
voetbalveld in kunstgras van € 428 572,10 excl. btw of € 518 572,24 incl. 21% btw.
Juridische overwegingen:
Het gemeentedecreet van 15 juli 2015, 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 maar 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2015, 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 later 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
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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 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 (1) de opdrachtgevende entiteit op de
opdrachtnemende entiteit toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten, en (2) de
opdrachtnemende entiteit het merendeel van haar werkzaamheden verricht te behoeve van
het lichaam of de lichamen die haar beheersen ("quasi-in-house-opdrachten").
De Ronzendbief LNR/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.
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 op Haviland 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.
aHet 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
grond van bovenvermelde rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State.
Plaats in beleidsplan en budget:
Er is een krediet van 450.000 EUR voorzien in het investeringsbudget 2017 op budgetcode
228900007/0740 (actie 1419/001/001/001/013) en investeringsenvelop OW028. Dit houdt
wel alle kosten in: ontwerp, werken, BTW en ereloon Haviland.
Besluit:
Met 16 stemmen voor (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jerry Casier, Geert
Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence Maes, Herman Godts, Gilbert Van

6
Ostaede, Johan Vansintejan, Gilbert Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens,
Rudy Peeters, Rony Blommaert), 1 stem tegen (Jan Van hoof), 2 onthoudingen (Luc
Van Holle, Bart Verstockt)
1. Goedkeuring van de voorwaarden van de overeenkomst "projectregie" tussen de
gemeente Steenokkerzeel en Haviland voor het verlenen van een "in-house" opdracht aan
de intercommunale Haviland voor de aanleg van een kunstgras(voetbal)veld op de terreinen
van KSVO Steenokkerzeel- sportcomplex "DEN DAM". Haviland zal hierbij instaan voor de
studie en bouwopvolging van het project en de veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking.
2. Het college wordt gemachtigd om uitvoering te geven aan dit besluit, met name om de
projectovereenkomst goed te keuren en te ondertekenen.

Milieu
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Uitzondering op contantbelasting GFT
Aanleiding:
Vraag van inwoners langsheen de Tervuursesteenweg, ter hoogte van de werken in Boekt,
of er voor 2017 een oplossing kan gevonden worden om vrijgesteld te worden van de
betaling van de GFT sticker, welke zij anders nog voor enkele maanden eind 2017 dienen
aan te kopen.
Feiten, context en argumentatie:
In 2016 zijn de werken aan de riolering en de fietspaden gestart ter hoogte van de
Tervuursesteenweg in Boekt. De huis-aan-huisinzameling wordt daardoor verstoord.
Restafval dient naar de kortst bijzijnde hoek, bereikbaar voor Interza, gebracht te worden en
voor het GFT-afval kunnen op de gemeente papieren zakken bekomen worden, welke ook
naar de dichts bijzijnde hoek gebracht dienen te worden. De bewoners plaatsen dus geen
GFT-bak buiten en dienen dus in die periode ook geen GFT sticker aan te kopen.
Uiteraard kan iedereen gebruik maken van het recyclagepark want de andere fracties zullen
niet worden opgehaald.
In 2016 hebben die inwoners dus niet een volledig jaar gebruik kunnen maken van de
aangekochte GFT-sticker 2016. In 2017 valt nog af te wachten of de timing van de werken
behaald wordt maar normaal zullen ze voor de laatste 2-3 maand nog een sticker 2017
dienen te kopen.
De vraag van die inwoners is nu of er een regeling kan getroffen worden om hen hiervan vrij
te stellen.
De zone welke moeilijk of niet toegankelijk is:
- Tervuursesteenweg van grens met Elewijt tot aan de hoek met de Houtemsesteenweg.
- Steenbeekweg
- Houtemsesteenweg tot aan het kruispunt Waversebaan/Molenstraat.
Adviezen en visum:
Interza: Jan Buysse van Interza stelde voor om die mensen geen sticker te laten plakken,
gezien de context en de korte periode, een soort gedoogbeleid.
Financieel beheerder Luk Vandeuren is geen voorstander van een gedoogbeleid omdat dit
tot discussie kan leiden. Hij stelt voor dat de gemeenteraad zou beslissen om de inwoners
van die bepaalde zone (duidelijk afbakenen) voor 2017 een gratis sticker geven omwille van
duidelijk omschreven argumenten. Stel dat er daartussen toch mensen zouden zitten die
wel een sticker hebben gekocht, dient hiervoor ook een systeem van terugbetaling te
worden voorzien.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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1. De gemeenteraad beslist dat de mensen in de zone welke moeilijk of niet toegankelijk is
ingevolge werken, zijnde :
- Tervuursesteenweg van grens met Elewijt tot aan de hoek met de Houtemsesteenweg.
- Steenbeekweg
- Houtemsesteenweg tot aan het kruispunt Waversebaan/Molenstraat
na de werken een gratis GFT sticker voor 2017 kunnen komen afhalen op de milieudienst
van de gemeente.
2. De gemeenteraad beslist dat mensen binnen die zone, die eventueel al een sticker voor
2017 gekocht hebben, met hun aankoopbewijs op de financiële dienst hun sticker kunnen
terugbetaald krijgen.
3. De bewoners van deze afgebakende zone worden van deze beslissing in kennis gesteld.
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Vaststelling aangepaste algemene politieverordening
Aanleiding:
Aanpassen van het politiereglement aan de nieuwe bepalingen rond parkeren opnemen in
GAS.
Feiten, context en argumentatie:
In het politiereglement, opgemaakt in 2016, voor de volledige politiezone Kastze, was het
depenaliseren van parkeerovertredingen niet opgenomen omdat dit door de sanctionerend
ambtenaar van de provincie niet werd behandeld. De provincie is daarop teruggekomen en
heeft de gemeenten laten weten dat ze dit konden opnemen in hun politiereglementen en
dat de provincie die dossiers ook zal behandelen.
De politie heeft een hoofdstuk rond parkeren toegevoegd aan het reglement van 25 februari
2016.
Juridische overwegingen:
De Grondwet, in het bijzonder artikel 184.
De Nieuwe Gemeentewet , in het bijzonder artikels 119, 119bis, 133, 134sexies en 135§2.
Het gemeentedecreet, in bijzonder de artikels 42, 186 en 187.
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
De wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven
feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en
veiligheidsmaatregelen".
Het Koninklijk besluit van 4 juni 2002 tot instelling van de lokale politie van de politiezone
Kampenhout/Zemst/Steenokkerzeel op datum van 1 januari 2002.
Het Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de
administratieve geldboete tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties.
Het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2014 aangaande aanwijzing provinciale
ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve geldboetes.
Het besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2014 aangaande goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Vilvoorde en de gemeente Steenokkerzeel
inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in kader van
het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering mbt. de jeugdcriminaliteit.
De omzendbrief nr. 1/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van
beroep betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (erratum p.54) van 2 juli 2014.
Het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van
gemengde inbreuken met uitzondering van verkeersinbreuken, goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 februari 2016 en bekrachtigd door
de gemeenteraad van 25 februari 2016.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2016 aangaande de goedkeuring van de
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algemene politieverordening.
Volgens de wet van 24 juni 2013 art.2, §2 kunnen gemeenteraden in een
meergemeentezone na overleg beslissen om een identiek algemeen politiereglement aan te
nemen en er is daarbij advies gevraagd aan de politieraad.
Adviezen en visum:
De politieraad van de politiezone Kastze gaf gunstig advies op de aanpassingen rond het
depenaliseren van parkeerovertredingen via GAS.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De aangepaste algemene politieverordening vast te stellen overeenkomstig de
bijgevoegde tekst.
2. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt volgens art 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
3. De politieverordening wordt eveneens bekendgemaakt volgens art 15 van de wet van 24
juni 2013. Dat gebeurt door publicatie op de website van de gemeente en de politie en via
het gemeentelijk infoblad.
4. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017. De procedures die lopende zijn op het tijdstip
van de inwerkingtreding van deze politieverordening blijven onderworpen aan de wettelijke
en reglementaire bepalingen die van kracht zijn op het tijdstip van de inleiding van de
procedure. De politieverordening is enkel van toepassing op de inbreuken die gepleegd
werden na de inwerkingtreding ervan.
5. Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant - cel gemeentelijke
administratieve sancties, aan de voorzitter van het politiecollege, aan de gemeenten
Kampenhout en Zemst en aan de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde.
Secretariaat
7

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw : Algemene vergadering op woensdag 26
april 2017. Aanduiding afgevaardigden algemene vergadering.
Aanleiding:
Schrijven van Regionaal Landschap Groene Corridor VZW, van 28 februari 2017, met de
mededeling dat hun algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 april 2017, om
19u30 in Londerzeel, met volgende agenda :
Algemene vergadering 1 (met de huidige samenstelling) :
1. Opening van de vergadering.
2. Vaststelling dat de oproeping is gebeurd conform de statuten.
3. Hernieuwing afgevaardigden vanuit de huidige leden.
4. Vaststelling van de aanwezigen en van het quorum.
5. Goedkeuring verslag vorige algemene vergadering van 21 februari 2017.
6. Statutenwijziging
7. Bijkomende afgevaardigden vanuit de leden - gemeenten van RLGC vzw.
8. Toetreding nieuwe leden tot de RLGC vzw
Algemene vergadering 2 (met de nieuwe samenstelling)
1. Opening van de vergadering.
2. Vaststelling dat de oproeping is gebeurd conform de statuten.
3. Vaststelling van de aanwezigheden en van het quorum.
4. Verkiezing van de Raad van Bestuur voor de leden van groep A, B, C en D.
5. Varia.
Vergadering Raad van Bestuur (in de nieuwe samenstelling)
1. Goedkeuring verslag vorige Raad van Bestuur.
2. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en eventueel
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bijkomende leden dagelijks bestuur.
3. Varia/volgende vergaderdatum.
Feiten, context en argumentatie:
Het regionaal Landschap Landschap Corridor deelt mee dat er een dubbele Algemene
Vergadering zal georganiseerd worden, waarbij tijdens de eerste vergadering de statuten
zullen gewijzigd worden. Op basis hiervan is het mogelijk om een 2de effectieve
afgevaardigde en plaatsvervanger aan te duiden.
Tijdens de 2de algemene vergadering worden de bestuursleden voor de nieuwe raad van
bestuur verkozen. De gemeente heeft de mogelijkheid om 1 kandidaat bestuurslid uit haar
vertegenwoordigers voor te stellen.
In de gemeenteraad van 28 februari 2013 en 25 februari 2016 werden Berckmans Annie en
Huylenbroeck Hilde aangesteld als respectievelijk effectief en plaatsvervangend
afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering van Regionaal Landschap
Groene
Corridor
vzw,
voor
de
duur
van
de
huidige
legislatuur.
Besluit:
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van :
- 2de effectief afgevaardigde in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Groene
Corridor :
Jerry Casier bekomt 10 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 8 stemmen;
Er is 1 blanco stem.
- 2de plaatsvervangend afgevaardigde in de algemene vergadering van Regionaal
Landschap Groene Corridor :
Sato Pollet bekomt 10 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 8 stemmen.
Er is 1 blanco stem.
1. Jerry Casier, wonende alhier, Van Frachenlaan 41, en Sato Pollet, wonende alhier,
Lesagestraat 44 , worden aangesteld als effectief en plaatsvervangend 2de
afgevaardigde in de algemene vergadering van Regionaal Landschap Groene
Corridor, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. Regionaal Landschap Groene Corridor vzw zal van dit besluit schriftelijk op de
hoogte worden gebracht.
8

De Watergroep: aanduiding van een kandidaat P-bestuurder.
Aanleiding:
Schrijven van De Watergroep van 23 februari 2017 waarin zij meedelen dat het huidig
mandaat van de heren Albert Vandezande (Oud-Heverlee) en Jozef De Borger (Londerzeel)
als P-bestuurder van De Watergroep eindigt op 9 juni 2017.
De provinciale vennoten kunnen voor 31 maart 2017 2 kandidaten voor 2 mandaten van Pbestuurder voordragen.
Besluit:
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van :
- een kandidaat P-bestuurder in de Watergroep :
Herman Godts bekomt 10 stemmen;
Jan Van hoof bekomt 3 stemmen;
Rony Blommaert bekomt 3 stemmen;
Bart Verstockt bekomt 2 stemmen.
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1. Herman Godts, wonende alhier, Dijkstraat 22A, zal worden voorgedragen als
kandidaat voor het mandaat van P-bestuurder in De Watergroep, voor de duur van
de huidige legislatuur.
2. De Watergroep zal van dit besluit schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
ICT
9

Wijziging oprichtingsakte interlokale vereniging it-punt in het kader van de btwvrijstelling
Aanleiding:
Vergadering beheerscomité it-punt van woensdag 22 februari 2017 betreffende de wijziging
van de oprichtingsakte van de interlokale vereniging it-punt in het kader van de btwvrijstelling.
Feiten, context en argumentatie:
Op 17 december 2015 keurde de gemeenteraad de overeenkomst goed tot oprichting van
de interlokale vereniging it-punt, zoals voorgesteld door het Autonoom Provinciebedrijf
VERA, met het doel een samenwerking tot stand te brengen tussen partijen met het oog op
de digitalisering van dienstverlening. De interlokale vereniging wordt opgericht voor
onbepaalde duur en is een kostendelende vereniging die volgende diensten wil organiseren:
 IT-beheerder, projectleider, architect voor de ICT-omgeving en helpdeskmedewerker
(onze gemeente heeft geen informaticus met een IT-opleiding of IT-achtergrond in
dienst en extra ondersteuning is dan ook van cruciaal belang voor de goede werking
van de IT-afdeling binnen het gemeentehuis).
De deelnemende besturen nemen diensten af cf hun noden en betalen hiervoor:
 De dagtarieven (zie bijlage 'Aanbod tarieven')
 Een beheersbijdrage per kwartaal van € 900 + 5% van het afnamebedrag (deze
variabele component daalt naargelang het aantal deelnemende besturen stijgt)
Zij krijgen hiervoor:
 Toegang tot de dienstverlening van it-punt, ilv
 De tools Hosted Kennisplatform Topdesk en de Monitoringtool. Deze 2 toepassingen
laten ons toe continuïteit te bieden in de ondersteuning van uw bestuur.
VERA stelt nu een wijziging voor van de oprichtingsakte van de interlokale vereniging it-punt
n.a.v. de btw-vrijstelling die zij hebben bekomen voor de ILV (zie bijlage 'Toelichting BTWvrijstelling door GD&A-advocaten en it-punt''):
 art. 44, §2bis, eerste lid, 4° WBTW (Wetboek BTW) → Wet 26 mei 2016 (BS 9 juni
2016), met ingang van 1 juli 2016 (art. 4). (vergoeding die it-punt aanrekent aan haar
leden is vrijgesteld van btw op grond van art. 44, §2bis WBTW voor 100%drempel%)
 Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016
Deze wijziging houdt in dat volgende artikelen gewijzigd of toegevoegd worden aan de
oprichtingsakte (zie bijlage 'Wijziging oprichtingsakte'):
 art. 17 (aanpassing §2 en §3)
 art. 20 (toevoeging)
 art. 25 (toevoeging)
 art. 28 (toevoeging)
 art. 30 (toevoeging)
Tevens moet het gemeentebestuur jaarlijks een conformiteitsverklaring ondertekenen zodat
de interlokale vereniging it-punt jaarlijks kan aantonen dat de activiteiten van haar leden
hoofdzakelijk vrijgesteld of niet belastbaar zijn. Het formulier laat de leden van it-punt toe om
over het btw-statuut van hun activiteiten te rapporteren aan de interlokale vereniging (zie
bijlage). De interlokale vereniging en elk van haar Deelnemers moeten ook de tolerantie bij
drempeloverschrijding onderschrijven zoals uiteengezet in Circulaire AAFisc Nr. 31/2016
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(nr. E.T.127.540) van 12.12.’16.
Juridische overwegingen:
 Het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43
 Artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking:
de
intergemeentelijke
samenwerking
heeft
geen
rechtspersoonlijkheid en neemt de vorm aan van een interlokale vereniging
 WBTW, art. 44, §2bis, eerste lid, 4° WBTW
 Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Goedkeuring te verlenen aan bijgevoegd ontwerp van wijziging van de oprichtingsakte
van de interlokale vereniging it-punt in het kader van de btw-vrijstelling.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax-West: toetreding tot Infra-X-net
Aanleiding:
De toelichting door Emiel Vandewalle aan het college van burgemeester en schepenen in
het najaar en aan afdelingshoofd Interne Zaken Ruud Van Calster en VERA op donderdag
16 februari 2017 bij het businessconcept Infra-X-net waarbij de gemeente voor haar interne
datacommunicatie, vaste telefoniediensten en internetverkeer en -toegang een beroep kan
doen op Infra-X-net.
Feiten, context en argumentatie:
De statutaire omschrijving van de activiteit Infra-X-net luidt als volgt : “het ter beschikking
stellen van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande
netten/installaties ten behoeve van de deelnemers, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing
hebben genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”.
Uit de toelichting van Infrax aan het bestuur (zie bijlage) is gebleken dat de gemeente een
aanzienlijk financieel voordeel en voordeel in bandbreedte zou realiseren ten opzichte van
haar actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer. Indien
gewenst kunnen bij uitbreiding ook de gebouwen van het OCMW, Politie en Brandweer
binnen de gemeentegrenzen in dit project betrokken worden.
De toetreding van de gemeenten voor de activiteit Infra-X-net impliceert de
beheersoverdracht
inzake
deze
activiteiten
aan
het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband met uitzondering echter van de terzake nog lopende contracten die
door de gemeente werden afgesloten voor de toetreding. Deze contracten zullen in overleg
met Infrax tijdig worden opgezegd. Om van dit aanbod gebruik te kunnen maken moet de
gemeente toetreden tot Infrax-West voor de activiteit Infra-X-net. De statuten van InfraxWest werden recent gewijzigd om dergelijke toetreding mogelijk te maken. De voorgelegde
statutenwijziging werd integraal goedgekeurd en dat bij wijze van besluit van de Vlaamse
minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
op 15 februari 2010.
Als het gemeentebestuur toetreedt tot Infrax-West voor de activiteit Infra-X-net impliceert dit
dat de contracten met name op het vlak van telefonie door Infrax-West zullen worden
afgesloten, maar dat de detailfacturen toch aan de gemeente ter betaling zullen worden
voorgelegd door de Infrax-telefonie-operator.
De toetreding tot Infra-X-net vereist geen verdere inbreng in natura of in speciën.
Juridische overwegingen:
 Wet van 16 juli 1993, waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van gemeenten
voor openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten.
 Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en meer bepaald op artikel 39.
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 Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en
de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
 Gelet op de Telenet-deal d.d. 1 oktober 2008 waarin aan de betrokken
kabelmaatschappijen, waaronder Infrax-West een bandbreedte werd voorbehouden
om ten behoeve van haar aandeelhouders de zgn. LIPIS-diensten ( Limited Internal
Public Intrest Sevices) aan te bieden.
 Gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 43 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van het bestuur tot het
intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Infrax-West' met ingang van heden voor de
activiteit Infra-X-net.
2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing
3. Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid, aan de Regeringscommissaris, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden,
Markiesstraat 1 te 1000 Brussel en aan het secretariaat van Infrax-West, Noordlaan 9 te
8820 Torhout . De provinciegouverneur wordt van het besluit op de hoogte gesteld via de
overzichtslijst van raadsbesluiten.
Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
11

Vraagstelling 11-juliviering. (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Het college van 06 maart ll. heeft de organisatie van de 11 juli viering 2017 vastgelegd.
De OpenVLD-fractie “stemt tegen omdat ze het project te duur vinden”.
“Er moeten 3000 vlagjes met Vlaamse Leeuwen met rode klauwen aangekocht worden.
Open VLD gaat die vrijwillig uitdelen”. Wat is de kostprijs van die vlagjes ? is die kostprijs
reeds voorzien in het budget ? Nu “men” vlagjes wil uitdelen tijdens een project waar “men”
tegen stemt: mogen die vlagjes niet uitgedeeld worden door elk gemeenteraadslid die dat
vrijwillig wil doen ?
Er zijn 4 drankstanden voorzien. Drie voor de drie cafés die op de markt open zijn en een
voor de Jetlive. Werden andere cafés dan de Jetlive benaderd ?
Bestaat er een rangorde bij de inschakeling van jeugdbewegingen?
Besluit:
Schepen Marc Verhaeghe antwoordt dat die vlagjes er komen op vraag van Open VLD. Alle
raadsleden mogen die mee uitdelen.
De kostprijs is nog niet gekend.
Schepen Geert Laureys antwoordt dat de drie cafés op de markt een toog uitbaten, nog
aangevuld met een andere uitbater.
Er werd ook advies gevraagd aan de raad voor lokale economie.
Ook de jeugdverenigingen werken mee, en delen in de opbrengst.
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Vraagstelling gemeentelijke mandaten. (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit punt :
Ik
kom
terug
op
mijn
vragen
i.v.m.
de
gemeentelijke
mandaten.
Ter zitting van 23 februari 2017 kregen wij kennis van de lijst van mandatarissen, alsook van
de vergoeding van de resp. mandaten (info doorgegeven om 18h02).
Op vraag van collega Bart Verstockt werd tijdens de gemeenteraad van 23/02/2017
aangekondigd dat het College zich zou beraden over de publicatie van de lijst van
mandaten(verloningen).
Heeft het college reeds een standpunt ingenomen?
Bart Verstockt deelt mee dat deze lijst niet volledig is, vb zijn vergoeding bij Interza
ontbreekt.
Besluit:
Schepen Geert Laureys meldt dat de lijst gepubliceerd is op de website.
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Vraagstelling vereffening TGEK. (Jan Van hoof)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit punt :
1. Op de Gemeenteraad van 24 november 2016 werd, na lange discussie, doch met
eenparigheid van stemmen o.m. beslist: “de vereffenaar brengt verslag uit aan de
gemeenteraad omtrent de stand van de vereffening op de gemeenteraad van 23
februari 2017”.
2. In de aanloop naar de Gemeenteraad van 23 februari 2017 heb ik i.v.m. TGEK op 18
februari 2017 de volgende schriftelijke vragen gesteld:
Waarom staat dit punt niet geagendeerd op de agenda?
Wanneer wordt de vereffenaar gehoord ?
3. Op 23 februari 2017, om 15h32 (dus enkele uren voor de start van de
gemeenteraad), worden – onaangekondigd - bij mijn vraag 7 bijlagen toegevoegd,
met als “annotatie” aangebracht op de zitting zelf: “Het antwoord van de vereffenaar
werd toegevoegd aan het besluit, ter kennisgeving aan de gemeenteraad”.
De 7 bijlagen kunnen als volgt worden samengevat:
o Brief van 21/10/2016 door IVEG aan TGEK gericht. Als ik dit schrijven goed
begrijp komt er aan TGEK 7.000.000 EUR toe, te betalen door SIBELGAS.
o 4 brieven dd. 08/12/2016, alle uitgaande van de vereffenaars van TGEK, en
gericht aan: Kampenhout, Steenokkerzeel, Iveg en Sibelgas. Ik begrijp uit
deze brieven dat alle vorderingen van wie dan ook ten opzichte van TGEK
verjaard zijn en dat betaling wordt gevraagd van 7.000.000 EUR.
o E-mail dd. 08 december 2016 van Heidi Abeloos aan de diensten. Hiermee
worden alle hiervoor opgesomde brieven overgemaakt, samen met de
melding van het CBS van Steenokkerzeel en Kampenhout een brief zouden
schrijven naar IVEG met de vraag om te betalen aan de gemeentes voor 31
december 2016. Een en ander kan ik helemaal niet duiden.
o 7de bijlage: logo van de Gemeente Kampenhout. Zeer verhelderend !
Het “antwoord” van de vereffenaar op de vraag van de Gemeenteraad om verslag
uit te brengen omtrent de staat van de vereffening, bestaat dus uit het loutere
overmaken, zonder enige toelichting, van 7 documenten, waarvan het jongste
dateert
van
08
december
2016.
Voeg bij deze vaststelling de opmerking dat een en ander werd overgemaakt enkele
uren voor de zitting, terwijl de uitnodiging tot het uitbrengen van een verslag dateert
van
24
november
2016.
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Bij de houding van de vereffenaar aangesteld door de Gemeente Steenokkerzeel
t.a.v. zijn opdrachtgever kunnen vele “annotaties” worden geformuleerd, zij het niet
in de gunstige zin J.
4. Op 15 december 2016 wordt de aanstelling van de nieuwe vereffenaars van TGEK –
eindelijk – neergelegd op de griffie, en op 28/12/2016 wordt deze aanstelling
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; meer dan 1 jaar na de
Buitengewone Algemene Vergadering van TGEK (11 december 2015) waarbij de
vereffenaars werden aangesteld.
5. De Jaarrekening 2015 wordt laattijdig neergelegd. Er blijkt een “over te dragen winst”
te zijn van 654.482,04 EUR.
6. Statutair is de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van TGEK vastgelegd
op de laatste donderdag van de maand april, in 2017 dus op donderdag 27 april. Per
heden zou er reeds een ontwerp van jaarverslag 2016 bij de bedrijfsrevisor moeten
liggen.
7. Uit hetgeen voorafgaat moge blijken dat de financiële belangen die op het spel staan
groot zijn, en dat een gedetailleerde uitleg van de vereffenaar aangesteld door de
Gemeente Steenokkerzeel aan de Gemeenteraad urgent is, te meer omdat de
vereffenaar het initiatief om gelden te innen bij de Gemeente lijkt te leggen.
VRAGEN / VRAGEN TOT STEMMING
1. Graag een overzicht van de afhandeling van de gemeenteraadsbeslissing dd. 24
november 2016 waarbij de vereffenaar aangesteld door Steenokkerzeel uitgenodigd
wordt om verslag uit te brengen op de zitting van 23 februari 2016 (wie heeft wat,
wanneer gedaan ?).
2. Ik vraag de stemming over het volgende punt:de door de gemeente Steenokkerzeel
aangestelde vereffenaar van TGEK wordt in persoon gehoord over de
mogelijkheden tot afsluiting van de vereffening op de gemeenteraadszitting van 27
april 2017.
Besluit:
Met 6 stemmen voor (Jan Van hoof, Luc Van Holle, Bart Verstockt, Johan Vansintejan,
Rudy Peeters, Rony Blommaert), 10 stemmen tegen (Marleen Ral, Kurt Ryon, Wim
Mombaerts, Jerry Casier, Geert Laureys, Sato Pollet, Jelle Mombaerts, Clémence
Maes, Herman Godts, Gilbert Van Ostaede), 3 onthoudingen (Gilbert Jaspers,
Christophe Ponsard, Chris Boeykens)
Schepen Jerry Casier antwoordt dat alle gevoerde briefwisseling in bijlage is toegevoegd.
Hij ziet er geen meerwaarde in dat de vereffenaar persoonlijk komt naar de raad. De vragen
kunnen schriftelijk aan hem gesteld worden.
Gilbert Van Ostaede geeft toelichting bij de stand van zaken TGEK, zoals hem bekend via
IVEG.
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Vraagstelling om mandaten en vergoedingen op te lijsten en openbaar te maken.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit punt :
Net voor de vorige gemeenteraad kregen de raadsleden een eerste aanvulling op de lijst
van mandaten. Maar de lijst is niet volledig. Omdat de politiek met het mandatenschandaal
een ferme deuk heeft gekregen, pleiten we er voor om naar de Steenokkerzeelse burgers
toe open kaart te spelen. Wil het bestuur een gedetailleerde lijst opstellen van alle
gemeentelijke raden en besturen? Met vermelding van verloning van schepencollege en
OCMWbestuur. Mandaten en vergoedingen van alle Steenokkerzeelse politici in
gemeenteraad,
OCMW-raad,
politieraad
en
in
intercommunales
(
incl.
Huisvestingsmaatschappijen). En deze op correcte informatie goed gekeurde lijsten
openbaar te maken via de website.
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Besluit:
Zie antwoord op hetzelfde agendapunt van Jan Van hoof.
15

Vraagstelling om het wagenpark van het Sociaal Huis op te lijsten. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit punt :
Raar dat deze oplijsting niet pro-actief en spontaan is gebeurd bij de vraag naar een
oplijsting van het gemeentelijk wagenpark. Bij deze stellen we de vraag apart. Kan de
gemeenteraad het wagenpark van het Sociaal Huis ontvangen?
Besluit:
Schepen Marc Verhaeghe deelt mee dat er 2 kleine wagens zijn, 1 voor de warme
maaltijden en 1 voor de klusjesdienst. Deze worden geleased.
1 van de auto's zal weldra worden afgeschaft (warme maaltijden).
Voor de tweede wagen komt er een alternatief voorstel in plaats van leasing.
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Vraagstelling om een inhoudstafel op de collegeverslagen te voorzien.
fractie)

(Groen-

Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit punt :
Kunnen de collegeverslagen eindelijk een inhoudstafel krijgen zodat niemand meer
eindeloos moet scrollen om iets terug te vinden?
Besluit:
Schepen Geert Laureys antwoordt dat deze vraag vroeger al herhaaldelijk tevergeefs werd
gesteld aan onze softwareleverancier.
Maar nu blijkt dit zonder probleem te kunnen.
17

Gezondheidsproblematiek bij kunstgrasvelden. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt :
Op onze 4de mondelinge vraag op de vorige GR over het gezondheidsrisico bij kunstgras
antwoordde schepen Laureys dat het gezondheidsrisico onderzocht moet worden?
Is er al duidelijkheid?
Besluit:
Schepen Geert Laureys deelt mee dat we dit niet zelf kunnen onderzoeken, maar er zijn al
heel wat onderzoeken gebeurd door officiële instanties.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid (Nl.) zegt dat het schadelijk gevolg zeer beperkt is,
verwaarloosbaar, indien het gebruikt wordt voor zijn doel.
Er zijn nog andere onderzoeken lopende, maar er is tot op heden geen bewijs voor
schadelijke gevolgen.
Bart Verstockt vraagt wat er gebeurd met de kunstkorrels die in de beek terechtkomen, aan
de voetbalvelden?
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Vraagstelling over de vergroening van de gemeente tegen fijnstof en tegelijkertijd een
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verbetering van de beeldkwaliteit. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt:
Op de gemeenteraad van februari 2017 stelden we deze vraag :
In juni 2016 vroegen wij op de GR een oplijsting op van alle ‘groene’ percelen die de
gemeente onderhoudt. Na een eerste verkregen antwoord lijkt het ons een goed idee om
alvast eens de vierkante meters op te lijsten van alle gemeentelijke speelpleinen en van alle
‘verloren’ hoekjes en perceeltjes in eigendom van de gemeente of van een
nutsmaatschappij. Om zo tot een groot aantal vierkante meters te komen die in aanmerking
komen om een groene make over op toe te passen.
 De gemeentelijke speelpleinen kunnen veel avontuurlijker worden aangelegd, en
onderhoudsvriendelijker en biodiversiteitsbevorderend worden beheerd (door
stukken ruig te laten staan en door stukken om te toveren tot bloemenweides (
meerjarigen) of - akkers (éénjarigen)). Nu zijn het eerder saaie gazons met hier en
daar een zeldzame boom.
 De verloren hoekjes/kantjes/perceeltjes kregen tot voor kort jaarlijks “platspuitbeurten” en worden sinds het spuitverbod eerder aan hun lot overgelaten. Maar ook
die perceeltjes kunnen een grote meerwaarde betekenen voor 01. de beeldkwaliteit
van onze openbare ruimte, 02. Het welzijn van onze burgers.
Deze vertoffing en vergroening van percelen, perceeltjes, hoekjes en kantjes kan deels snel
gerealiseerd worden. Het liefst met participatie van de burgers. We stellen voor om dit jaar
nog te bewijzen dat onze dorpen door eenvoudige ingrepen er veel aangenamer kunnen
uitzien. We stellen voor om dadelijk in actie te schieten en alvast asap enkele percelen die
voor bloemenweide of bloemenakker in aanmerking komen, duidelijk af te bakenen en in te
zaaien of te laten inzaaien door burgers ( elke burger met groene vingers heeft jaarlijks een
overschot aan bloemzaden en stekken & uitlopers (zonnebloemen, stokrozen, korenbloem,
margrieten, duizendblad, knoopkruid, erica’s, aardbeien, hibiscus, boerensering… )
We kunnen misschien op ( korte) termijn ook opteren voor een meter- of peterschap per
perceeltje?
Wil de gemeente dit voorjaar nog starten met enkele proefpercelen in de drie gemeenten?
Wil de gemeente een plan opstellen om de gemeentelijke percelen dit najaar aan te
pakken? ( in samenwerking met de provincie en/of Regionaal Landschap?)
Het antwoord dat de schepen nalaat in de notulen geeft niet echt een antwoord op de
gestelde vragen. ( zie onder). Daarom een tweede poging om de zaken concreter te maken
Kan het bestuur uit de bestaande lijsten de percelen oplijsten die eigendom zijn van
de gemeente, ocmw, en nutsmaatschappijen en die overmaken?
Wil de gemeente dit voorjaar nog starten met enkele proefpercelen in de drie
gemeenten?
Mijn voorstel om alvast 2 perceeltje aan te pakken in Melsbroek blijkt geldig.
Wil de gemeente een plan opstellen om de bestaande gemeentelijke pleintjes en
percelen veel duurzamer, biodiverser en avontuurlijk-qua-uitzicht aan te pakken? ( in
samenwerking met de provincie en/of Regionaal Landschap?)
Antwoord op vraag in GR van 23/02/2017:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat hij dit een goed voorstel vindt.
Momenteel zijn we bezig met de aanleg van een bloemenweide naast de begraafplaats in
Steenokkerzeel.
In de Baronaigestraat hebben we een pleintje op het oog voor extra aanplanting.
Het voorstel van het pleintje in Melsbroek aan de Linde is zeker vatbaar voor uitwerking in
die zin.
Bart Verstockt is ook voorstander van peter-/meterschap, waarbij burgers participeren in het
inzaaien en onderhoud van een pleintje.
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat hij hier achter staat, ook inzake samenwerking met
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RLGC.
Van peter-/meterschap wil hij concreet werk maken. Een burger mag zomaar niet werken
uitvoeren op openbaar domein, hiervoor is een reglement nodig, en contracten.
Hij wil dit tegen de gemeenteraad van april in orde hebben.
Terrein rond zilverlinde is in handen van verschillende eigenaars, maar hij is bereid om hier
een stuk van te gebruiken voor peter-/meterschap.
De dienst is bezig met de oplijsting van de terreintjes. Van zodra deze klaar is, zal hij
rapporteren aan de raad.
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Vraagstelling "Zo dichtblij-aktie". (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit punt :
In het collegeverslag van 27/02/2017 konden we lezen dat het bestuur heeft besloten om dit
jaar niet deel te nemen aan de Zodichtblij-aktie van de BBL. Een actie die helemaal aansluit
met het duurzaamheidsstreven en het streven naar een bruisende gemeente zoals
beschreven inhet gemeentelijk beleidsplan.
‘Zo Dichtblij’ wil de lokale transitie naar een klimaatneutrale samenleving versnellen en zet
daarbij in op 6 thema’s: ondernemende kern, vlotte mobiliteit, kwaliteitsvolle
leefomgeving, lokale voeding, circulaire economie en klimaatneutrale gemeente.
Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni moedigen we inwoners aan om te winkelen
en te genieten in het hart van hun stad of gemeente. Als beloning maken ze kans op lokale
prijzen. De verenigingen zetten activiteiten op en doen zo hun gemeente bruisen.
Neem deel aan ‘Zo Dichtblij’ en doe het hart van je gemeente kloppen!
We zijn dan ook verbaasd dat de gemeente hier niet in mee stapt. In de notulen staat ook
dat de burgemeester zich bij de stemming over dit punt heeft onthouden.
Waarom stapt de gemeente hier niet in mee?
Waarom heeft de burgemeester zich onthouden?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt dat er een aantal adviezen van adviesraden werden
ontvangen, namelijk raad voor lokale economie en cultuurraad, die negatief waren.
Hij overloopt de argumenten voor deze negatieve adviezen.
Het college was op grond hiervan van mening dat we best naar volgend jaar toe een
gemeentelijke actie organiseren voor onze inwoners.
De burgemeester heeft zich onthouden om volgende reden: We hebben vroeger altijd
deelgenomen aan 'Met belgerinkel naar de winkel', maar deze actie is veel meer
hoogdrempelig. Hij wou wel graag dat er dit jaar al een nieuwe actie kwam.
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Vraagstelling over het blokkeren van het fietspad door leden van de hondenschool.
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit punt :
Aangezien de verkeersproblematiek ter plaatse tussen de vorige gemeenteraad en deze
gemeenteraad niet verbeterd is … wat heeft het overleg met de politie hierover opgeleverd
Besluit:
De burgemeester antwoordt dat de politie met de uitbaters is gaan spreken, ze hebben al
boetes uitgedeeld en ze houden het in het oog.

Mondelinge vragen
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Vraagstelling over onderhoud Kampenhoutsesteenweg. (Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt vraagt waarom de gemeentelijke werklieden aan het schoffelen waren in de
Kampenhoutsesteenweg, terwijl hier even goed een bodembedekker kan gebruikt worden?
Besluit:
We zullen dit bekijken.

Heidi Abeloos
Gemeentesecretaris

Marleen Ral
Voorzitter gemeenteraad

