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Notulen
1

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
Patrimonium
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Aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 7 te Steenokkerzeel
(Perk) tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg. Gemeenteraadsbesluit
houdende voorlopige aanvaarding.
Feiten, context en argumentatie:
Aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 7 te Steenokkerzeel (Perk)
gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg, kadastraal gekend 3de afdeling
(Perk), sectie A tussen perceel nr. 404/D en perceel 401/E.
Deze aangelande percelen zijn eigendom van volgende aanvragers:
Huguette Wouters, Dirk Mathys, Danny Mathys, Guy Mathys en Rina Mathys.
De aanvraag tot afschaffing wordt als volgt gemotiveerd:
De afschaffing wordt aangevraagd omdat de buurtweg ter plaatse niet meer zichtbaar is en
in onbruik is. Het onderhoud wordt door aanpalers/aanvragers gedaan en deze buurtweg
verdeelt de twee percelen van aanvragers doormidden.
De afschaffing brengt geen hinder met zich mee, de ontsluiting van de andere
eigendommen en gebruikers komt niet in het gedrang.
De buurtweg is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse gelegen voor de eerste 50
meter langs de Breemstraat in landelijk woongebied, het resterend deel in agrarisch gebied.
De oorspronkelijke ligging van het gedeelte buurtweg nr. 7 tussen de Breemstraat en de
Hondenbergweg, met een breedte van 3,50 meter, is ter plaatse niet meer zichtbaar en in
onbruik.
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De aanpalende eigendommen zijn in gebruik als woning met tuin langs de rechtse zijde en
landbouwgrond langs de linkse zijde, het terrein is egaal en vlak.
Door het afschaffen van de buurtweg worden beide eigendommen één geheel, zoals nu
reeds ter plaatse zichtbaar is.
Buurtweg nr. 7 staat in het trage wegen actieplan genoteerd als categorie 3 en is niet
voorzien om toegankelijk te maken voor het publiek.
Door de afschaffing van dit gedeelte van buurtweg nr. 7 wordt deze ontrokken aan het
openbaar domein en wordt deze privé eigendom. Eens het deel van buurtweg nr. 7 officieel
is afgeschaft is het de bedoeling de wegbedding te koop aan te bieden aan de aangelanden
volgens de wettelijke procedure.
Schriftelijke verklaring van 5 januari 2018 van de aanvragers, houdende het ten laste nemen
van volgende kosten:
- opmaak van de nodige plannen voor de aanvraag van de afschaffing van buurtweg nr. 7
(gedeelte tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg)
- erelonen en opmaakkosten van het schattingsverslag
- de meerwaarde volgens schatting van de eigendom
- andere kosten en voorwaarden die door de gemeenten in bepaalde omstandigheden
kunnen worden opgelegd.
Een plan tot gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 7 tussen Breemstraat en
Hondenbergweg werd opgemaakt door Landmetersbureel Dekrem bvba op 8 januari 2018.
Er zijn twee schattingsverslagen aan te vragen bij een landmeter-expert:
- 1 om de meerwaarde van de eigendom te bepalen na afschaffing van de buurtweg.
- 1 om de grondwaarde van de wegbedding te bepalen.
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 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en
gewijzigd bij het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Besluit:
Met 16 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, Johan Vansintejan, Rudy
Peeters, Rony Blommaert), 1 stem tegen (Bart Verstockt), 3 onthoudingen (Gilbert
Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens)
1. De aanvraag tot afschaffing van een gedeelte van buurtweg nr. 7 te Steenokkerzeel
(Perk) gelegen tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg, kadastraal gekend 3de
afdeling (Perk), sectie A tussen perceel nr. 404/D en perceel 401/E, wordt voorlopig
aanvaard.
2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het inrichten van een
openbaar onderzoek.
3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het aanstellen van een
landmeter-expert, voor het bepalen van de meerwaarde en de grondwaarde ingevolge de
wijziging.
4. Na het openbaar onderzoek het onderhavig dossier ter definitieve beslissing voor te
leggen aan de gemeenteraad.
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Aankoop perceel grond van de gemeente door Bart Cappuyns gelegen langs
Watermolenstraat te Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie A nr. 244N6.
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Aanleiding:
Bart Cappuyns heeft (afhankelijk van de prijs) belangstelling in het perceel
Watermolenstraat 2 te Steenokkerzeel, eigendom van de gemeente Steenokkerzeel en
gelegen naast zijn woning Cornellekestraat 60.
Feiten, context en argumentatie:
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 april 2014 houdende:
- Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de
(gedeeltelijke) verkoop van het gemeentelijk perceel Watermolenstraat nr. 2 te
Steenokkerzeel.
- Een schattingsverslag aan te vragen bij een landmeter-expert.
- Infrax in kennis stellen dat op het gemeentelijk perceel misschien een elektriciteitscabine
kan gerealiseerd worden.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2014 houdende Studieen landmeterskantoor Boogmans bvba uit Grimbergen aan te duiden voor de opmaak van
een schattingsverslag en proces-verbaal van opmeting met plaatsen van grenspalen.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 oktober 2014 houdende:
- Het college neemt kennis van het schattingsverslag van Studie- en landmeterskantoor
Boogmans bvba van 18 september 2014.
- Alleen lot B te koop aan schattingsprijs, onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeenteraad.
- Een schrijven richten aan Bart Cappuyns met de vraag of hij nog belangstelling heeft voor
de aankoop van een gedeelte van het gemeentelijk perceel gelegen Watermolenstraat nr. 2
te Steenokkerzeel.
E-mail op 21 december 2017 van Bart Cappuyns en Hanne Vangeneugden met de vraag of
het mogelijk zou zijn een unit op het gemeentelijk domein
te mogen plaatsen of eventueel slechts een deel van de grond aan te kopen met de optie
om op een later tijdstip de rest van de grond aan te kopen.
Negatief advies van de dienst groen tot plaatsing van bovengrondse installaties op dit
openbaar domein.
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2018 houdende:
- Geen toelating te geven aan Bart Cappuyns en Hanne Vangeneugden voor het plaatsen
van een unit voor een warmtepomp, aan de zijkant van hun huis, op het openbaar domein
gelegen langs de Watermolenstraat te Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie A, nr. 244N6.
- Bart Cappuyns en Hanne Vangeneugden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
E-mail op 12 maart 2018 van Bart Cappuyns en Hanne Vangeneugden met de vraag om
tijdelijk de unit van de warmtepomp te plaatsen op het gemeentelijk domein. Het college
gaat akkoord onder volgende voorwaarden:
- Voorafgaand een koopbelofte ondertekenen waarin zij verklaren de grond te zullen kopen
aan de geactualiseerde schattingsprijs.
- De warmtepomp voorlopig nog niet te plaatsen op een vaste (beton)sokkel maar op een
verwijderbare sokkel en dit in afwachting van een definitieve beslissing door de
gemeenteraad over de verkoop.
Belofte van aankoop ondertekend door Bart Cappuyns.
Alle kosten nodig voor de aankoop, vallen ten laste van de aankoper (actualisatie
schattingsverslag, notariskosten, registratiekosten, bij wet vereiste documenten, ...).
Geactualiseerd schattingsverslag van Studie-en landmeterskantoor Boogmans bvba van 28
maart 2018. Ten opzichte van 2014 stellen zij voor bouwgronden een stijging vast van
gemiddeld 10 %, zodat de huidige eenheidsprijs voor lot B 110 €/m² wordt en voor loten A
en C een eenheidsprijs van 28 €/m².
De waarde van lot B wordt als volgt bepaald:
159 m² x 110 €/m² = 17.490,00 €
Aan notaris Katrien Devijver zal gevraagd worden om een ontwerp van akte op te stellen
voor de verkoop van lot B, gelegen langs de Watermolenstraat te Steenokkerzeel, 1ste
afdeling, sectie A, nr. 244N6.
De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gevraagd om de akte te ondertekenen
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namens de gemeente en de financieel directeur wordt gevraagd om de betaling te
ontvangen namens de gemeente.
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 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
Besluit:
Met 19 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, Johan Vansintejan, Gilbert
Jaspers, Christophe Ponsard, Chris Boeykens, Rudy Peeters, Rony Blommaert), 1
onthouding (Bart Verstockt)
1. Goedkeuring wordt verleend om over te gaan tot de verkoop van lot B, gelegen langs de
Watermolenstraat te Steenokkerzeel, 1ste afdeling, sectie A, nr. 244N6 - deel van het
openbaar domein, dat een gemeten oppervlakte heeft van 159 m², aan Bart Cappuyns.
Verkoopprijs aan het geactualiseerd schattingsverslag van Studie-en landmeterskantoor
Boogmans bvba van 28 maart 2018:
159 m² x 110 €/m² = 17.490,00 €
2. Alle kosten nodig voor de aankoop, vallen ten laste van de aankoper (actualisatie
schattingsverslag, notariskosten, registratiekosten, bij wet vereiste documenten, ...).
3. Aan notaris Katrien Devijver zal gevraagd worden om een ontwerp van akte op te stellen
voor de verkoop van lot B, gelegen langs de Watermolenstraat te Steenokkerzeel, 1ste
afdeling, sectie A, nr. 244N6.
4. De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gevraagd om de akte te
ondertekenen namens de gemeente en de financieel directeur wordt gevraagd om de
betaling te ontvangen namens de gemeente.
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Rooilijnplan Thenaertsstraat. Sluiting van openbaar onderzoek en definitieve
aanvaarding.
Feiten, context en argumentatie:
Het gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2018 houdende:
- Het ontwerp van rooilijnplan wordt voorlopig vastgesteld.
- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het inrichten van een
openbaar onderzoek.
- Na het openbaar onderzoek het onderhavige dossier ter definitieve beslissing voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 8 maart 2018 tot en met 9 april 2018 met:
* het bericht van bekendmaking openbaar onderzoek
* het proces-verbaal van opening
* de brieven, gericht aan de eigenaars van de onroerende goederen die zich bevinden in het
ontwerp van rooilijnplan, de Bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant en De
Lijn Vlaams-Brabant, waarbij deze in kennis gesteld werden van het openbaar onderzoek
Een bericht op de gemeentelijke website.
Een bericht in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2018.
Alle formaliteiten voor het openbaar onderzoek werden vervuld, zijnde:
- het proces-verbaal van opening van openbaar onderzoek
- het bericht van openbaar onderzoek
- het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek
Te ondertekenen:
- het getuigschrift van ruchtbaarheid.
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
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De grondinneming, zoals vermeld in de tabel der innemingen op het rooilijnplan, zal gratis
verworven worden ten algemene nutte.
Na definitieve goedkeuring van de rooilijn van de Thenaertsstraat zal de procedure
opgestart worden om de bestaande voetweg nr. 35 af te schaffen.
Het besluit houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan wordt bij
uittreksel in het Belgische Staatsblad gepubliceerd binnen zestig dagen na de definitieve
vaststelling. Het gemeentelijk rooilijnplan treedt in werking veertien dagen na de
bekendmaking.
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 21 december 2017, houdende bepaling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en
gewijzigd bij het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, gewijzigd bij
het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke
ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Het rooilijnplan van de Thenaertsstraat definitief te aanvaarden.
2. De grondinneming zoals vermeld in de tabel der innemingen op het rooilijnplan gratis te
verwerven ten algemene nutte.
3. Na definitieve goedkeuring van de rooilijn van de Thenaertsstraat zal de procedure
opgestart worden om de bestaande voetweg nr. 35 af te schaffen.
4. Het besluit houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan wordt bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd binnen zestig dagen na de definitieve
vaststelling. Het gemeentelijk rooilijnplan treedt in werking veertien dagen na de
bekendmaking.
Groen
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Samenwerkingsovereenkomst 2018 met Pro Natura in het kader van een Dienst van
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde het organiseren van een gemeentelijk
properteam (572).
Aanleiding:
Sinds 2008 is er een samenwerkingsovereenkomst met Pro Natura om een deel van de
gemeente onkruidvrij te houden zonder pesticiden.
Feiten, context en argumentatie:
In 2014 is de werkingswijze van het Pro Natura properteam enigszins veranderd. De laatste
tijd doen ze verschillende andere reinigingstaken zoals zwerfvuil rapen, goten vegen en
bladeren kuisen. Enkel met droog, warm en mooi weer word er onkruid gebrand.
2015 was een overgangsjaar omdat er enerzijds een nieuwe organisatie is van de dienst
werken in eigen beheer en anderzijds het nulgebruik van pesticiden vanaf 1 januari geldt.
Het onkruid vrijhouden van de gemeente zonder pesticiden vroeg in 2015 minimum 4x meer
mankracht dan de voorgaande jaren.
Vanaf 2016 wordt het Pro Natura gemeentelijk properteam dagelijks aangestuurd door de
groendeskundige. Samen met het traceringssysteem van Pro Natura kan en wordt er
steekproefgewijs gecontroleerd. Er wordt continu gewerkt aan de optimalisatie van de inzet
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van het gemeentelijk properteam om de gemeente mee proper te houden.
De taken bestaan uit:
Het verzamelen van zwerfvuil op het marktplein, parkings en pleintjes, langsheen de
gemeentelijke en trage wegen, rondom bushokjes en rond openbare gebouwen.
Opkuisen van afgevallen bladeren, bloesems en takken op openbaar terrein.
Kleine opkuis- karweien op afroep.
Ondersteunende alternatieve onkruidbestrijding in overleg met Werken in eigen Beheer en
in 2018 met de aanneming samenaankoop ecologische onkruidbestrijding.
Handmatig reinigen van niet machinaal reinigbare goten en langsheen boordstenen.
In 2017 is de urenproblematiek die in 2016 is ontstaan opgelost.
Notities van de dagelijkse vraagstelling en periodieke controle worden bijgehouden in het
OneNote kladboek van de groendeskundige.
Op vrijdag 6 april 2018 was er een probleem dat niet elke combinatie van het properteam
even functioneel werkt. Hiertoe is er naar pro Natura een brief geschreven met vraag tot
compensatie en hervorming van de werking. Deze brief is ook per e-mail opgestuurd naar
Nathalie Saelens met de vraag tot hervorming.
De groendeskundige stuurt de taken aan en volgt ze op. De nieuwe
vestigingsverantwoordelijke en de ploegbaas of voorman houdt toezicht op de uitvoering
van de gevraagde taken en een efficiënte werkattitude. De verdere bepalingen voor het
nieuwe systeem wordt in detail op woensdag 18 april 2018 uitgewerkt. Hiervan wordt een
verslag opgemaakt.
Omwille van de problematiek wordt er enkel een contract opgemaakt voor de eerste 6
maanden van 2018.
De groendeskundige zoekt een alternatief tegen eind juni 2018. Verschillende
mogelijkheden zoals wijkwerking , beschutte werkplaatsen en andere worden onderzocht.
Adviezen en visum:
De financieel directeur heeft op 4 april 2018 een visum verleend met het nummer 2018/24.
Plaats in beleidsplan en budget:
Deze uitgave is voorzien in het exploitatiebudget 2018 onder budgetcode 0680/64990000
(overig beleid).
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt de beslissing over de verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst met Pro Natura voor het properteam voor de periode van 6
maanden, van januari tot en met juni 2018, goed.
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Voorlopige vaststelling rooilijnplan voetweg 35 (deel) en voorlopige aanvaarding
gedeeltelijke verlegging van voetweg 35 tussen Driebundersweg en Collegestraat te
Perk in het kader van het Trage Wegen-project.
Aanleiding:
Sinds 2013 heeft de gemeente i.s.m. vrijwilligers haar voetwegen geïnventariseerd en
daarna in een participatieproject (2015) i.s.m. de provincie de bevolking geconsulteerd om
te bekijken welke voetwegen vandaag zinvol zijn om opnieuw open gesteld te worden. Op
basis van de wenslijnen uit het participatietraject en de gemeentelijke beleidsplannen kreeg
elke trage weg een aantal punten toegekend. Aan de hand van dit puntensysteem werd zo
een objectieve lijst van de prioritair aan te pakken wegjes opgesteld. Deze lijst bestaat uit 3
categorieën, waarvan de eerste categorie de meest prioritaire is. Op de laatste
participatieavond werd een stemming (pollstok) georganiseerd, om te bepalen welke trage
wegen uit categorie 1 als eerste dienen aangepakt te worden deze legislatuur. Voetweg 35
is een prioritaire voetweg uit categorie 1. De onderhandelingen met de aangelanden en
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eigenaars van voetweg 35 werden in 2017 afgerond, de landmeetkundige opmetingen en
dossieropmaak werden opgeleverd in februari 2018.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente neemt initiatief tot de verlegging en openstelling van voetweg 35 uit de atlas
der buurtwegen van Perk, tussen de Driebundersweg en Collegestraat.
Beschrijving van het voorliggende verleggingsdossier: gezien vanaf de Driebundersweg
volgt de officiële bedding van de voetweg de rechterperceelsgrens van perceel
23065A0168/00_000. In de rechterachterhoek doorsnijdt de voetweg het perceel diagonaal
en steekt dan de Leibeek over. Vervolgens doorkruist de voetweg diagonaal een weide
(percelen 23065A0200/00F000, 23065A0200/00G000) en loopt verder in de bosrand langs
een gracht (percelen 23065A0198/00A000, 23065A0198/00B000). Daar steekt de voetweg
uiteindelijk de gracht over en sluit aan op de bestaande bedding op perceel
23065A0210/02A000. In het voorliggende dossier wordt de voetweg op perceel 168
rechtgetrokken, de schuine doorkruising van de rechterachterhoek van dit perceel wordt
opgelost. Op percelen 200F, 200G wordt de voetweg verlegd naar de rand van de weide en
wordt daar mooi gebundeld met de loop van de Leibeek, zodoende wordt met een kleine
omweg het gebruik van de weide niet gehinderd. Op percelen 198A, 198B wordt de voetweg
afgeschaft en enkele meters verlegd naar de rand van de weide, aan de andere kant van de
gracht (hiermee vermijden we het nodeloos kappen van dikke bomen aan de rand van het
bos), om vervolgens aan te sluiten op de bestaande voetweg op perceel 210A0 in het bos.
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is de voetweg op percelen 168, 200G, 200F
gelegen in landbouwgebied. De afgeschafte bedding op percelen 198A, 198B is gelegen in
bosgebied. Deze verlegging kadert, samen met de voorziene openstelling van voetweg 42
en voetweg 38, in het creëren van een trage verbinding die begint in centrum Perk en (via
Molenweg, Boektkerkweg, Groenegrachtweg) reikt tot in de uithoek van de gemeente
(Boekt) en aansluit op de trage wegen aan de grens met buurgemeente Elewijt. Met de
openstelling (en de daartoe noodzakelijke verlegging) van voetweg 35 (en voetweg 42)
wordt een mooie wandellus gecreëerd (Snijsselsbosweg > Hoofdbosweg > vw 42 > vw 35 >
Collegestraat).
In bijlage werd opgenomen:
- de schattingsverslagen, tabel met eigenaars van de betrokken percelen, opmetingsplan en
rooilijnplan opgemaakt door een landmeter-expert
- de ondertekende verbintenissen van de aangelanden en eigenaren
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 21
december 2017, houdende bepaling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming
met artikel 43 van het gemeentedecreet.
De wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863 en
gewijzigd bij het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de
ruimtelijke ordening en het grond - en pandenbeleid van 4 april 2014.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan van
voetweg 35 (deel) en de voorlopige aanvaarding van de gedeeltelijke verlegging van
voetweg 35 tussen Driebundersweg en Collegestraat te Perk.
2. De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met
het inrichten van een openbaar onderzoek, binnen de 30 dagen na voorlopige aanvaarding
door de gemeenteraad.
Secretariaat
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Haviland : statutaire gewone algemene vergadering op 20 juni 2018.
Aanleiding:
Brief van Haviland van 27 maart 2018 waarin wordt meegedeeld dat de statutaire algemene
vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 juni 2018 om 11u00 in "De Salons
Waerboom", Jozef-Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden, met volgende agenda :
1. Goedkeuring notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 december
2017 (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 19 december 2017 aan de
deelnemers bezorgd).
2. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2017.
3. Jaarrekening 2017 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2017,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41);
4. Verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41).
5. Verslag van de commissaris over het 52ste maatschappelijke dienstjaar:
goedkeuring (art. 41).
6. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 35).
7. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41).
8. Vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten (art. 9).
9. 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 buitengewone algemene
vergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 20 juni 2018, goed te keuren en de
aangestelde volmachtdragers te mandateren om op de statutaire algemene
vergadering van 20 juni 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Gilbert Van Ostaede 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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Reorganisatie van het eerstelijnslandschap - Vorming eerstelijnszones.
Aanleiding:
Op 12 maart 2018 meldt Katrien Van Mele, coördinator HARNO (huisartsenkring Noordrand
Brussel) dat de stuurgroep van het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist heeft de
gebiedsomschrijving van de eerstelijnszone Regio Vilvoorde niet goed te keuren.
Feiten, context en argumentatie:
Zoals geweten hevelt de zesde staatshervorming verschillende structuren over naar de
gemeenschappen en de gewesten en creëert deze het moment om de organisatie van de
eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen af te stemmen op meer integrale zorgbenadering.
Vlaanderen beschikt weliswaar over een uitgebouwd, toegankelijk, kwaliteitsvol en
betaalbaar zorgsysteem maar het aanbod is te gefragmenteerd. Er zijn te veel verschillende
en overlappende structuren die onvoldoende aangepast zijn om de chronische zorgnoden
van een ouder wordende populatie op te vangen, vandaar de oproep tot het vormen van
eerstelijnszones.
De verplichte partners uit de regio hebben op woensdag 22 november 2017 overleg
gepleegd rond de oprichting van een eerstelijnszone ELZ 'regio Vilvoorde' en daar werd
beslist dat SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg ) samen met LMN
(Lokaal Multidisciplinair Netwerk) een aanvraagdossier zou indienen ter erkenning van een
ELZ regio Vilvoorde, bestaande uit de gemeenten Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel,
Vilvoorde en Zemst.
Het college besliste op 29 december 2017 dat het gemeentebestuur zich formeel engageert
bij de vorming van deze eerstelijnszone Regio Vilvoorde.
De stuurgroep van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft echter op 22 februari 2018
beslist de gebiedsomschrijving van deze eerstelijnszone niet goed te keuren om volgende
reden:" de voorgestelde geografische afbakening wordt niet gedragen door het lokaal
bestuur van Kampenhout."
De stuurgroep heeft een voorkeur voor hierna vermelde optie: "Mits het engagement van
alle verplichte partners voor aansluiting van Kampenhout bij Leuven-Noord krijgt deze optie
de voorkeur van de stuurgroep omwille van patiëntenstromen, het welzijnsnetwerk en de
voorkeur van het lokaal bestuur".
HARNO verzoekt gemeente en OCMW Steenokkerzeel hieromtrent standpunt in te nemen
voor 19 maart 2018 (Indien ze geen antwoord krijgen, gaan ze uit van een neutrale stem).
Juridische overwegingen:
Omzendbrief 'Oproep tot de vorming van eerstelijnszones'
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad is akkoord met het engagement voor de oprichting van een
eerstelijnszorg regio Vilvoorde, bestaande uit de gemeenten Machelen,
Steenokkerzeel, Vilvoorde en Zemst.
2. De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van de stuurgroep van het
Agentschap Zorg en Gezondheid voor aansluiting van Kampenhout bij LeuvenNoord (en dus niet bij ELZ Regio Vilvoorde), dit omwille van patiëntenstromen, het
welzijnsnetwerk en de voorkeur van het lokaal bestuur

Financiën
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Gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken (484.778.1)
Aanleiding:
Via omzendbrief wordt voor de aflevering van paspoorten en reisdocumenten een
superdringende procedure ingevoerd. Tevens worden aparte tarieven ingevoerd voor
reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen.
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Feiten, context en argumentatie:
- Voor de afgifte van administratieve stukken is het billijk een kleine gemeentebelasting te
heffen, die in verhouding staat tot het werk dat nodig is voor deze afgifte. In sommige
gevallen komt deze gemeentebelasting bovenop de kostprijs die door de hogere overheid
wordt aangerekend aan de gemeente (identiteitskaarten, vreemdelingenkaarten, Kids-iD,
paspoorten, rijbewijzen, ...).
- De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen:
De Grondwet, meer bepaald artikel 170 §4
Het Gemeentedecreet, meer bepaald artikels 42 en 43.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Plaats in beleidsplan en budget:
Budgetcode 0020/73150000 van het exploitatiebudget.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Er wordt van 1 mei 2018 tot 31 december 2018 een gemeentebelasting gevestigd op het
afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken.
2. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk door
het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt afgeleverd.
3. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische
identiteitskaart en de afgifte van kaarten en verblijfsdocumenten aan vreemde onderdanen
wordt als volgt vastgesteld:
 € 21 voor een 1ste afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging.
 € 22 voor een 1ste duplicaat van de kaart.
 € 23 voor een 2de of volgend duplicaat van de kaart.
 € 24 voor biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen
van derde landen
 € 89 voor de afgifte volgens de spoedprocedure (D+2)
 € 133 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1)
 € 101 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1) met
gecentraliseerde levering
Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van de elektronische kidskaart
wordt als volgt vastgesteld:
 € 12 voor een afgifte van de kaart, een vernieuwing of vervanging.
 € 89 voor de afgifte volgens de spoedprocedure (D+2)
 € 133 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1)
 € 101 voor de afgifte volgens de extreme spoedprocedure (D+1) met
gecentraliseerde levering
 € 61 voor de gelijktijdige aanvragen van dringende en zeer dringende elektronische
identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) van
hetzelfde gezin die op hetzelfde adres zijn ingeschreven (vanaf de 2e kaart)
Het bedrag van de belasting met betrekking tot het aanvragen van nieuwe pin- en puk
codes door de inwoners wordt vastgesteld op € 5 per aanvraag (aanvragen van codes van
nieuwe kaarten zijn gratis).
2) Stedenbouwkundige aanvragen, inlichtingen en attesten:
a) op de aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen en/of attesten, zijnde
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documenten zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : € 75
b) op een uittreksel uit het vergunningenregister: € 25
c) op een uittreksel uit het plannenregister: € 25
3) Afgifte van paspoorten:
1. Paspoort of reisdocument voor meerderjarigen (+18 jr.)
 gewoon paspoort, gewone procedure: € 70
 gewoon paspoort, dringende procedure: € 245
 gewoon paspoort, superdringende procedure: € 305
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, gewone
procedure: € 66
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, dringende
procedure: € 235
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen, superdringende procedure: €
295
2. Paspoort of reisdocument voor minderjarigen (-18 jr.)
 gewoon paspoort, gewone procedure: € 40
 gewoon paspoort, dringende procedure: € 215
 gewoon paspoort, superdringende procedure: € 275
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, gewone
procedure: € 46
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen, dringende
procedure: € 215
 reisdocumenten vluchtelingen, staatlozen, superdringende procedure: €
275
4) Genealogische opzoekingen en/of opzoekingen stamboom : € 100 per halve dag
opzoeking
5) Trouwboekje of duplicaat trouwboekje : € 25
6) Aflevering conformiteitsattest volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli
2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen:
€ 62,50 per afgeleverd conformiteitsattest
€ 12,50 extra per kamer vanaf de zesde kamer
De totale belasting mag maximaal 1.250 euro bedragen.
Indien de burgemeester de afgifte van het conformiteitsattest weigert, is de aanvrager de
belasting eveneens verschuldigd.
7) Het bedrag van de belasting met betrekking tot de afgifte van het rijbewijs in
bankkaartmodel (project Mercurius) en het internationaal rijbewijs wordt vastgesteld op € 25;
4. Worden van de belasting vrijgesteld: de stukken krachtens een wet, een decreet, een
koninklijk besluit of gelijk welk reglement van een administratieve overheid door het
gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd.
5. De belasting en de eventuele verzendingskosten moeten bij de afgifte van het stuk
contant worden betaald, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Ingeval het gevraagde
document niet onmiddellijk kan worden afgeleverd is de belasting verschuldigd bij de
aanvraag, tegen afgifte van een betalingsbewijs
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
6. De belastingschuldige kan tegen de aanslag een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of vanaf de datum van de contante inning. Het bezwaar moet schriftelijk
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ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn. Als de belastingschuldige of zijn
vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet dit in het bezwaarschrift
worden gevraagd. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen
vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.
7. Onverminderd het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken
1, 3, 4 en 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en van artikel
126 tot en met 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen van toepassing, voor zover ze niet specifiek de inkomstenbelastingen
betreffen.
8. Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig art. 253, §1,3°
gemeentedecreet.
Secretaris
Bijkomende agendapunten gemeenteraadsleden :
10

Vraagstelling over voetweg 44. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Op de gemeenteraad van maart 2018 stelden we volgende vraag :
Toelichting : Tot enkele maanden geleden wist niemand dat de groene berm langs het
oplopend stukje Thubenstraat eigenlijk een voetweg was. Voetweg 44. Sinds een
buurtbewoner het gras van deze berm gemaaid heeft, wordt dit groen voetpad door
tientallen mensen, groot en klein, gebruikt. Voetweg 44 verbindt dan ook op een veilige
manier voetweg 29 met het voetpad van de Roekensstraat.
Vragen
:
Waarom werd voetweg 44 niet ingedeeld bij de prioritaire te openen voetwegen?
Waarom werd en wordt deze voetweg nooit onderhouden door de gemeente?
In de notulen van vorige GR lezen we het antwoord van de schepen Mombaerts.
Wim antwoordt dat er in het verleden participatieavonden werden georganiseerd voor de
inwoners om de prioritaire trage wegen te bepalen; voetweg nr. 44 hoorde hier niet bij.
Voetweg nr 44 hoort wel bij de opdracht van de externe aannemer om dit te maaien, maar
dit lukt vaak niet omdat mensen zich daar parkeren, ondanks parkeerverbod.
Volgens ons hebben de inwoners die meededen aan de participatierondes deze voetweg
niet als prioritaire trage weg aangeduid om de eenvoudige reden dat deze voetweg niet in
de basisinventaris was opgenomen. Als de voetweg niet in de inventaris zit, dan kan men
deze voetweg ook moeilijk al dan niet prioritair maken.
Vraag 1a : Zat deze voetweg in de basisinventaris ja of neen? Hoe komt dat?
Vraag 1b : Zijn er nog voetwegen niet opgenomen in de basisinventaris?
Uit een artikel in Het Laatste Nieuws van 17 april 2018 konden we lezen dat de schepen de
voetweg 44 niet zozeer beschouwd als voetweg maar als ‘grasberm’. “We zullen die als
berm onderhouden, maar de bedoeling is wel dat die berm regelmatig gemaaid wordt.
De wet op de buurtwegen stelt duidelijk dat de gemeente verplicht is om elke voetweg open
te houden en te onderhouden.
Sinds deze voetweg terug begaanbaar werd gemaakt door buurman Jos De Koninck wordt
deze voetweg dagelijks gebruikt als veilige verbindingsweg tussen de Lijsterlaan/voetweg
29 en het lager gelegen voetpad van de Roekensstraat.
Vraag 1c : Is het bestuur bereid om – uit sympathie en respect voor burgerparticipatie – de
onderhoudstaak van de buurman over te nemen en deze voetweg voortaan te beschouwen
als voetweg en niet als grasberm ?
De groendienst onderhoudt al voetweg 29 die in het verlengde ligt van voetweg 44 en
onderhoudt ook al het iets verderop gelegen grasperkje van het pleintje waar de korfboog
staat. Voetweg 44 ligt tussen het pleintje en voetweg 29.
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Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt hierop :
 deze voetweg zat niet in de basisinventaris, omdat in 1962 een rooilijnplan werd
goedgekeurd, waarbij de Thubenstraat werd aangelegd en de voetweg 44 per
vergissing niet werd afgeschaft; dit is pas in 2017 naar boven gekomen.
 er is al jarenlang een aannemer die 2x per jaar de bermen maait, maar hier staan
telkens wagens geparkeerd, waardoor hij zijn werk niet kan uitvoeren; in de
toekomst voorzien we een parkeerverbod. Aan de overzijde van de straat is er een
mooi aangelegd voetpad, deze voetweg heeft geen meerwaarde.
 de wenslijnen voor de trage wegen werden door de participatieve werkgroep in kaart
gebracht, maar er was hiervoor geen interesse.
 de basisinventaris werd opgesteld in samenwerking met externe experten, van de
provincie Vlaams-Brabant.
11

Vraagstelling over gewasschade door loslopende honden. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Uit een gesprek met een lokale landbouwster blijkt dat sommige hondeneigenaars hun
viervoeter vaak laten los lopen in de velden. Met vaak schade aan de (jonge) gewassen als
de hond of honden beginnen te graven en te dollen in de velden.
We beseffen dat dit gedrag moeilijk te bekampen is, maar we willen in naam van de
landbouwster toch de vraag stellen? Hoe kan hier effectief/ effectiever tegen opgetreden
worden?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
 waar heeft dit zich voorgedaan?
 op plaatsen waar we een probleem vermoeden kunnen borden geplaatst worden
'honden aan de leiband'; in het politiereglement is het immers opgelegd dat alle
honden moeten aangelijnd worden
 er zal navraag gedaan worden bij de landbouwraad; indien er klachten komen bij de
milieu- en groendienst, kunnen er desgevallend GAS-boetes uitgeschreven worden.
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Vraagstelling over burgemeestersconvenant. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Door het ondertekenen van het burgemeestersconvenant engageerde de gemeente zich om
de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. ( en -40% tegen 2030)
We zijn nu 2018 en we vragen ons af of de gemeenet Steenokkerzeel op schema zit om de
eerste doelstelling te halen.
Vraag 3a : Wat is de huidige stand van zaken?
Vraag 3b : Aan hoeveel reductie zitten we heden?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
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de uitvoering van het klimaatactieplan (goedgekeurd in 2016) is lopende;
begin 2018 diende er een eerste rapportering te gebeuren, de data wordt daar
verzameld en teruggekoppeld naar de provincie/VITO, die deze data gaan
verwerken. Wij wachten nu op dit verrekend rapport.
we kunnen dus nog niet meedelen hoeveel CO2-reductie er is, is op basis van
rapport VITO;
de milieudienst gaat een stand van zaken opmaken van de uitvoering van het
klimaatactieplan.

Vraagstelling over de Klimaatmobiel. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
De Klimaatmobiel houdt driemaal halt in Steenokkerzeel om aan mensen advies te verlenen
over energierenovaties. (Een samenwerking van Klimaatnetwerk Vlaanderen, 3Wplus en de
gemeente Steenokkerzeel) :- van 2 tot 20 april 2018 aan sporthal Hertblock
- van 23 april tot 4 mei 2018 op het Hinckaertplein
- van 7 tot 11 mei 2018 in Humelgem
De eerste stop is achter de rug.
Vraag 4a,b Hoeveel mensen hebben de klimaatmobiel bezocht? Hoe was de respons?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
 we hebben 3WPlus gecontacteerd om de eerste resultaten te verkrijgen;
 niet iedereen die info komt vragen wordt geregistreerd, alleen degenen die een audit
vragen van hun woning (11 gezinnen in de eerste fase);
 daarnaast hebben ook mensen info gevraagd bij het gemeentelijk woonloket, die
werden in contact gebracht met 3WPlus;
 meestal heeft dit project een trage start, en gaat dit geleidelijk beter naargelang het
traject vordert door mond-aan-mond-reclame;
 er zijn ook andere acties lopende, waarbij ook bijkomend reclame gemaakt worden
voor de klimaatmobiel.
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Vraagstelling over renovatiebeurs in De Corren. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Hoe groot was de respons op de Renovatiebeurs van 21 april 2018?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
 jammer dat dit plaatsvond op de warmste dag van het jaar, wanneer de mensen
geen zin hebben om naar een beurs te gaan;
 er stonden nochtans allerlei interessante standhouders;
 er waren slechts 50 bezoekers, dit is te weinig;
 alle gemeentelijke kanalen werden gebruikt om dit evenement bekendheid te geven.
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Vraagstelling over samenwerking gemeente en Groen inzake luchtmeting. (Groenfractie)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
Heeft het bestuur al een lijst van locaties waar ze graag een sensor willen plaatsen?
Hoeveel sensoren wil de gemeente op gemeentelijke gebouwen plaatsen?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
 Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad, maar er waren al verschillende
gemeentelijke projecten die lopen, die prioriteit kregen
 Dit project gaat in de komende periode zeker de nodige aandacht en uitvoering
krijgen.
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Vraagstelling over schrijven van 3Wplus en vraag tot opsturen van intentieverklaring
LICHT-werking (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie).
(Groen-fractie)
Aanleiding:
Bart verstockt geeft toelichting over dit agendapunt :
In het kader van het Burgemeesterconvenant waar Steenokkerzeel zich toe heeft
geëngageerd ( reductie van 20% CO2 uitstoot tegen 2020 en -40% tegen 2030 ),
In het kader van het daaruitvoortvloeiende Klimaat ACTIE plan,
In het kader van de beleidsvisie die dit bestuur heeft opgesteld en waar dit bestuur in 2018
mag op afgerekend worden staat o.a. te lezen :
Steenokkerzeel is op dat moment ( in 2018) ook een pionier in duurzaamheid. Het
bestuur en de inwoners hebben in alles wat ze doen aandacht voor het milieu en
duurzame oplossingen krijgen steeds de voorkeur.
Wel, in het licht van deze drie zaken heeft 3WPlus een zeer interessant schrijven naar de
gemeentes gestuurd waarin ze o.a. uitlegt hoe zij als partner van Het Klimaatnetwerk
Vlaams-Brabant en in samenwerking met Rescoop.Vlaanderen, gemeenten begeleidt in de
wereld van de burgercoöperaties.
Overal in Europa verenigen burgers zich om samen windturbines, zonnepanelen en
warmtekrachtkoppelingen te plaatsen, om energie te besparen en om de samen opgewekte
groene stroom of warmte aan een faire prijs geleverd te krijgen. Bij het opstellen van
klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant rijst vaak de vraag of het
opportuun is om per gemeente een energiecoöperatie op te richten.
Het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant (waarvan 3Wplus partner is) maakt i.s.m.
REScoop.Vlaanderen gemeenten wegwijs in de wereld van burgercoöperaties.
Samen begeleiden we burgerinitiatieven op weg naar een volwaardige energiecoöperatie
over de gemeentegrenzen heen. Wanneer de oprichting van een intergemeentelijke
burgercoöperatie niet haalbaar blijkt, bekijken we hoe de gemeente via bestaande
burgercoöperaties toch concrete klimaatprojecten met hun bevolking kan realiseren.
DOEL LICHT-werking (Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie)
LICHT heeft tot doel om burgers via slimme participatiebegeleiding samen te brengen rond
niet-particuliere collectieve duurzame energie projecten, om zo de energietransitie in hun
omgeving te versnellen. De financiering van de energieprojecten gebeurt via rechtstreekse
burgerparticipatie. LICHT beoogt zowel het aandeel hernieuwbare energie in gemeenten en
steden sterk te doen toenemen als de totale energieconsumptie sterk te verlagen. De
LICHT-werking kan intergemeentelijk worden opgestart.
In hun schrijven vragen ze om voor 16 april 2018 een ondertekende intentieverklaring te
bezorgen aan 3WPlus.
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En ze voegen er nog een uitgewerkt voorstel tot collegebesluit bij “ Gemeente
Steenokkerzeel neemt deel aan LICHT werking Noordrand “
en een voorstel tot gemeenteraadsbesluit bij “ hernieuwbare energie in de gemeente
Steenokkerzeel : burgerparticipatie”
(Alle stukken in bijlage. )
Vraag :
Neemt de gemeente deel aan LICHT-werking Noordrand ?
Heeft het college dit voorstel ingevuld en goedgekeurd?
Zoniet, zou het college dit alsnog willen doen?
Zou het bestuur het voorstel tot gemeenteraadsbesluit willen ter stemming voorleggen?
Besluit:
Schepen Jerry Casier antwoordt:
 de deadline was richtinggevend, er kan op elk moment ingeschreven worden;
 we hebben dit bekeken met het college: er waren nog veel vragen (wat is de
kostprijs? wat is de ondersteuning? Hoeveel andere gemeenten hebben interesse?
etc.); We hebben dan ook besloten om voorlopig de kat uit de boom te kijken...
 de gemeente is wel geïnteresseerd om in te zetten op projecten om meer
zonnepanelen te voorzien op de daken, maar uit eerdere projecten bleek er weinig
interesse te zijn bij de bewoners.
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Vraagstelling over de toestand van de locatie van het jeugdhuis Blizzard naar
aanleiding van de problemen met het voetbalcomplex aan de Wylder. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Naar aanleiding van de problemen met het voetbalcomplex aan de Wylder vraagt sp.a zich
af wat de toestand is van de locatie van Jeugdhuis Blizzard. en welke werkpunten er nog
moeten aangepakt worden.
Kan de jeugd feesten in een veilige omgeving?
Besluit:
Schepen Jelle Mombaerts antwoordt:
 de jeugd kan daar veilig feesten, want alle problemen die er waren bij de voorlopige
oplevering, zijn opgelost.
Schepen Geert Laureys antwoordt:
 bij FCM was er een probleem m.b.t. de elektriciteit, dat we samen met de club en
BAC proberen op te lossen.

Mondelinge vragen
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Rommelmarkt in Phillipartstraat (CD&V)
Aanleiding:
Chris
geeft
toelichting
bij
dit
agendapunt
:
Vorige zondag op de rommelmarkt in de Phillipartstraat stonden er auto's in de straat
geparkeerd, ondanks het parkeerverbod. Er stonden in de buurt ook wagens
foutgeparkeerd. Kunnen de gemeenschapswachten niet optreden bij deze situaties?
Dit is trouwens een probleem dat algemeen is, bij alle gemeentelijke evenementen.
Besluit:
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De burgemeester antwoordt dat dit auto's waren van de inwoners en van de standhouders.
Dit is de verantwoordelijkheid van de organisatie, die zal bijgeleerd hebben naar de
volgende editie.
Bij kleinere evenementen wordt er al eens een oogje dicht geknepen, indien de hinder
beperkt is, want de gemeenschapswachten hebben ook hun prioriteiten (bv.
verkeersveiligheid aan de scholen).
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Gemeentelijke aanplakborden (sp.a)
Aanleiding:
Rony
Blommaert
geeft
toelichting
bij
dit
Hoe zit het met de gemeentelijke panelen voor verkiezingsinformatie?

agendapunt

:

Besluit:
De burgemeester antwoordt dat we nog wachten op het antwoord van één fractie.
De Groenfractie doet het nodige.
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Inhuldiging loopomloop. (Groen)
Aanleiding:
Bart Verstockt geeft toelichting bij dit agendapunt :
De omloop wordt zaterdag ingehuldigd, bepaalde stukken (zandwegje) zijn in slechte staat
(stuk gereden).
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt dat het smalle stuk van het wegje aan de Arondskelk
weldra zal worden opgewaardeerd. Het andere bredere gedeelte van dit wegje wordt
hersteld. Het probleem is dat er meerdere nutsmaatschappijen werken hebben uitgevoerd.
De rommel op de hoek zal ook worden verwijderd.

Heidi Abeloos
Gemeentesecretaris

Marleen Ral
Voorzitter gemeenteraad

