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Gemeente 
Schoten 

2E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
23 FEBRUARI 2017 

 

Zitting geopend te 20.00 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Catharina Van Osta, schepenen. 

Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, 
Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, 
Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, 
raadsleden. 

Rony Lejaeghere, wnd gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Gianni Peeters, Pieter Gielis, Sandra Denis, raadsleden. 
 

Vanaf punt 3 vervoegt schepen Iefke Hendrickx de zitting. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. GOEDKEURING VERSLAG VORIGE VERGADERING  

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op het punt van de dagorde 'Verslag vorige vergadering'; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 26 
januari 2017. 
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2. LOKALE POLITIE: VERPLICHTE AANSTELLING VAN EEN C ONSULENT VOOR 
DE VEILIGHEID EN DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE  LEVENSSFEER EN 

HET PLATFORM VOOR DE VEILIGHEID EN DE BESCHERMING V AN GEGEVENS 

De raad, 

Gelet op het KB van 6 december 2015 met betrekking tot de verplichte aanstelling van een consulent 
voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het platform voor de 
veiligheid en de bescherming van gegevens; 

Gelet op de artikels 2, 9, 10, 13 en 14 van het voornoemde KB betreffende de beschrijving van de 
uitgebreide opdrachten van de consulent; 

Overwegende dat deze consulent een personeelslid moet zijn van de geïntegreerde politie; dat hiertoe 
ook een samenwerkingsverband kan worden afgesloten tussen verschillende politiezones; 

Gelet op het collegebesluit van 16 februari 2016 houdende het principieel akkoord om het voorstel van 
de politiezone Voorkempen verder te onderzoeken met het oog op de opmaak van een 
samenwerkingsprotocol; 

Gelet op het voorliggende voorstel van basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking  tussen de 
politiezones Brasschaat, Noord, Schoten, Voorkempen en Zara betreffende de organisatie van de 
functie van consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 

Overwegende dat korpschef Dirk Lemmens aanwezig is bij de bespreking van dit agendapunt, in 
toepassing van artikel 29bis van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op het antwoord van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 27 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik Block, Lieven De 
Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna 
Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen 
ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het basisprotocolakkoord van interzonale samenwerking tussen de 
politiezones Brasschaat, Noord, Schoten, Voorkempen en Zara betreffende de organisatie van de 
functie van consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
akkoord met de daarin opgenomen objectieve criteria voor verdeling van de loonkost. 

 

3. VERSLAGGEVING BESTUURDERS INTERCOMMUNALES  

Schepen Iefke Hendrickx vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Gelet inzonderheid op artikel 53 van voormeld decreet luidende als volgt: 

"De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging. In de 
gemeenten en de provincies die geen bestuurder hebben voorgedragen of waarvan de voorgedragen 
kandidaat niet is benoemd, wordt in dezelfde omstandigheden de toelichting verstrekt door de 
voorzitter van de raad van bestuur of de door de voorzitter daartoe gedelegeerde bestuurder"; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Paul Valkeniers, bestuurder bij IKA; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door Erik Block, bestuurder bij Igean dienstverlening en Igean 
milieu & veiligheid: 

Een van de belangrijkste blikvangers van IGEAN Dienstverlening voor het werkingsjaar 2015 is zeker 
het zogenaamde veranderingstraject dat werd opgestart.  

Sinds haar ontstaan in 1969 heeft IGEAN een grote groei gekend. 47 jaar geleden startte de vereniging 
met één medewerker. Vandaag telt de vereniging meer dan 170 medewerkers op verschillende 
locaties. 

Deze groei leidde er toe dat de organisatie aan een kritische blik moest onderworpen worden. Deze 
evaluatie leidde uiteindelijk tot het bepalen van een missie, een visie en waarden. 

Vanuit deze missie, visie en waarden werd bepaald op welke beleidsdomeinen IGEAN actief zal 
inzetten. 

IGEAN wil meer dan ooit een organisatie zijn die inzet op samenwerken, transparantie en respect. 
Deze organisatiecultuur kweekt vertrouwen. Zo bouwt IGEAN een lange termijnrelatie uit met de 
lokale besturen, de inwoners én haar medewerkers. 

Deze nieuwe organisatiestructuur wordt eveneens ondersteund door een nieuw logo en huisstijl. 

De in 2015 bepaalde missie, visie en waarden vormen ook de basis van de verlenging van de 
intergemeentelijke samenwerking. Op de Algemene vergadering van 17 juni 2016 hebben de 
afgevaardigden van de aangesloten besturen allemaal bevestigd dat ze de volgende 18 jaar samen met 
IGEAN willen blijven werken.  

IGEAN heeft de opdracht aan kostprijs te werken. De winst van het boekjaar 2015 bedroeg € 2.347,17. 

Wat IGEAN Milieu & Veiligheid betreft is de afvalverwijdering en –verwerking zeker de 
belangrijkste pijler bij IGEAN. 

Op 2 januari 2015 heeft IGEAN voor de eerste maal zelf GFT+ huis aan huis ingezameld in de 
gemeente Kapellen. En in de week van 5 tem 9 januari 2015 werd voor het eerst ook huisvuil 
opgehaald. Momenteel doen 13 gemeente beroep op IGEAN voor de ophaling van GFT+ en enkelen 
voor huisvuil. Momenteel heeft IGEAN 11 huisvuilwagens in dienst. En momenteel loopt er een 
aanbesteding voor bijkomende huisvuilwagens. 

Ook op het vlak van het beheer van containerparken beweegt zich heel wat. Dit op het vlak van 
clusterwerking en intergemeentelijke exploitatie. In 2016 sloot Wijnegem haar containerpark en sloten 
ze zich aan bij het intergemeentelijk containerpark Borsbeek-Wommelgem. 

En eveneens sinds 2016 kunnen inwoners van 7 gemeenten (Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen, Stabroek en Wuustwezel) met het gesorteerd afval terecht in 9 containerparken.  

Het financieel resultaat van IGEAN Milieu & Veiligheid voor 2015 bedraagt € 15.823,21; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door raadslid Ilse Stockbroekx, bestuurder bij Eandis; 
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Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Wat gaat men doen nu de deal met de chinezen is afgesprongen. Hoe gaat eandis dit naar de toekomst 
oplossen. 

Gelet op het antwoord van raadslid Ilse Stockbroekx; 

Nu de deal met de Chinezen is afgesprongen is men zich aan het beraden bij Eandis over alternatieven. 
Daarbij wordt gedacht aan 1 of ander vorm van 'lening' om de kapitaalparticipatie te vervangen. 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door raadslid Walter Brat, bestuurder bij Pidpa; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef:  

Wat is de status betreft de verkoop van het gebied van Pidpa in Schoten; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Walter Brat: 

Op dit ogenblik is over deze kwestie niets meer gecommuniceerd; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Hoe staat het met een mogelijke samenwerking of samengaan van Pidpa en Waterlink; 

Gelet op volgende tussenkomst van burgemeester Maarten De Veuster; 

Schoten blijft voorstander van een verregaande samenwerking, zelfs fusie van de twee waterbedrijven. 
Onze twee afgevaardigden weten dat en vertolken dit standpunt namens de gemeente Schoten; 

Gelet op de toelichting zoals verstrekt door schepen Wouter Rombouts, bestuurder bij Water-Link; 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Algemeen: De laatste weken is er betreft de intercommunales heel wat naar boven gekomen dat het 
vertrouwen van de bevolking nogmaals geschonden heeft. Op basis van dit punt vragen we ons af of 
onze gemeente er ook geen belang bij heeft om naar onze bevolking duidelijk te maken hoe de situatie 
te Schoten is. 

Is het niet zinnig dat we een oplisting maken van de situatie in Schoten en die dan te bespreken in een 
raadscommissie Viri om te vast te leggen hoe we hier in de toekomst mee omgaan. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

We hebben hier op geanticipeerd en een lijst opgemaakt die we mee zullen sturen met het verslag van 
de gemeenteraad. Wel dient deze lijst door de politieke fracties verder aangevuld te worden. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van waarnemend secretaris Rony Lejaeghere; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Neemt akte: 

van de toelichting en antwoorden op gestelde vragen, zoals gegeven door volgende bestuurders 
aangaande het beleid van volgende intercommunales: 

- IKA (Paul Valkeniers) 

- Igean dienstverlening (Erik Block) 

- Igean milieu & veiligheid (Erik Block) 

- Eandis (Ilse Stockbroekx) 

- Pidpa (Walter Brat) 

- Water-Link (Wouter Rombouts). 
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4. EVALUATIE MASTERPLAN OPENBARE VERLICHTING-VOORST EL 
AANPASSINGEN 

De raad, 

Gelet op de beleidsdoelstelling 3.9 ‘de gemeente streeft klimaatneutraliteit na en ontwikkelt zich tot 
een duurzame gemeente’ (BBC); 

Gelet op actieplan 3.9.1 ‘milieu- en klimaatmaatregelen nemen’; 

Gelet op actie 3.9.1.7 ‘instap en uitwerking klimaatacties 2020 en Burgemeestersconvenant’; 

Gelet op actieplan 3.9.4. 'evaluatie openbare verlichting met aandacht voor energiebesparing'; 

Gelet op actie 3.9.4.1. 'opmaak definitief masterplan openbare verlichting'; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2015 waarin akkoord werd gegaan met een 
ondertekening van het Burgemeestersconvenant; 

Overwegende dat met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant de gemeente zich engageert 
tot het bereiken van de 20 % CO2-reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020; 

Overwegende dat de uitvoering van het masterplan openbare verlichting kadert in het bereiken van 
deze doelstelling; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2015 waarin goedkeuring verleend werd aan de 
uitgewerkte visie, strategiekeuze en technische fiches per deelgebied in het kader van de opmaak van 
het masterplan openbare verlichting; 

Overwegende dat de eerste aanpassingen (doven van een 2.500-tal lichtpunten) in het kader van de 
uitvoering van de acties van dit masterplan werden uitgevoerd in de periode augustus 2016 tot 
november 2016; 

Overwegende dat op basis van de ontvangen reacties en de cijfergegevens van de politie een 
vervroegde evaluatie werd gehouden op 8 december 2016; 

Gelet op het besluit van de burgemeester dat werd bekrachtigd in het college van burgemeester en 
schepenen van 20 december 2016, waarin aan Eandis opdracht werd gegeven op korte termijn 43 
lichtpunten te herontsteken; 

Gelet op de tweede evaluatie vergadering betreffende het masterplan openbare verlichting van 12 
januari 2017; 

Gelet op het tijdens deze vergadering geformuleerde voorstel tot het herontsteken van kruispunt- en 
bakenverlichting en het verlichten van bochten en langere onverlichte wegdelen; 

Gelet op het besluit van burgemeester en schepenen van 24 januari 2017 waarin akte werd genomen 
van het verslag van de evaluatievergadering van 12 januari 2017 en akkoord werd gegaan om het 
aangepaste voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad van 23 februari 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Verbaasd waren wij toen we vernamen dat op Schoten schol werd verkondigd dat de lichten aan 
gingen, of toch iets in die trend. Vreemd dat dit besluit al verkondigd kan worden alvorens de 
evaluatie gebeurde. Is hier voor de beurt gesproken? In elk geval hebben we serieuze bedenkingen bij 
deze maatregel. 

1. In het kader van de burgemeesterconvenant, waarbij we tegen 2020 20% moeten besparen op ons 
grondgebied, is het zeer logisch dat we de lichten 's nachts doven. Ook naar lichtvervuiling met alle 
bijbehorende gezondheids- en milieuklachten is dit een zeer goede zaak. 
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2. Het aantal klachten is zeer beperkt, de laatste maand zijn de positieve reacties zelfs groter in aantal 
dan de negatieve. Voorwaar een belangrijk signaal dat de bevolking niet onverdeeld tegen is, 
integendeel, dat na een eerste schrikperiode de meeste mensen zich aanpassen aan de nieuwe situatie, 
blijkt uit de toename van fietsen met goede fietsverlichting, pillampen fluovestjes en lichtgevende 
honden in het Schotense straatbeeld bij nachte. 

3. De klachten waren vaak niet in de eerste plaats op de duisternis zelf, maar wel op de infrastructuur. 
Het is duidelijk dat we bij het invoege gaan van het lichtplan te weinig rekening gehouden hebben met 
oa putten in de weg, onvoldoende aangegeven bloembakken, hindernissen en d. Zo kunnen 
scheefliggende dals in het duister niet opgemerkt worden. Het lijkt ons ook overbodig dat 
vluchtheuvels, wegversmallingen en andere verkeersremmers per sé verlicht moeten worden. De door 
ons reeds eerder aangehaalde investering in betere reflectoren is ons inziens een beter idee. 

3. De politie heeft zich ook moeten aanpassen aan het patrouilleren in het donker. Vooralsnog geven 
de cijfers aan dat er totaal geen verband is met duisternis en toegenomen criminaliteit. 

4. En misschien wel de belangrijkste opmerking: de voorgestelde aanpassing is niet wetenschappelijk 
onderbouwd. Als ik bij de opmaak van het oorspronkelijke lichtplan de opmerking maakte of het niet 
beter is om enkel de kruispunten te verlichten, kreeg ik de opmerking dat dit onveilig is, omdat de 
ogen dan niet kunnen wennen aan het duister, waardoor na elk lichtpunt opnieuw een zwart gat 
ingereden wordt. Ik vond dit steekhoudend, dus heb ik mijn voorstel ingetrokken. Dat de aanpassing 
nu net dat doet, is ongelooflijk. We gaan dus compleet voor het veiligheidsgevoel, maar niet voor de 
veiligheid. Waarvan akte. (waarom mogen dan fietsoversteekplaatsen niet gemarkeerd worden vanuit 
een veiligheidsgevoel?) 

5. Het budget hiervoor is begroot op 10000 euro. 373 lampen aansteken aan 33 euro per lamp is 12500 
euro. Los van het meerverbruik over de jaren heen is het cynisch dat dit bedrag wordt ingeschreven 
onder het budget om Schoten klimaatneutraal te maken. 

Vermits het oorspronkelijke lichtplan werd goedgekeurd op de commissie milieu, stel ik voor dat de 
aanpassingen aan dit plan ook voorgelegd worden aan deze commissie.  

Graag de stemming hiervoor. 

Indien dit niet wordt weerhoude, stellen we als compromis volgende amendementen voor: 

- het eerste voorstel enkel te aanvaarden voor de belangrijkere kruispunten 

- het tweede voorstel aan te passen als volgt: in woongebied met gesloten karakter herontsteken van 
verlichting in sterke bochten en asverschuivingen. In woongebied met open karakter : herontsteken 
van verlichting in sterke bochten. 

- het derde punt te schrappen. 

- Kopstraat richting Horstebaan niet opnemen in verlichte hoofdassen, omdat dit in strijd is met het 
verkeerscirculatieplan. 

- Ook Victor Frislei niet opnemen in verlichte hoofdassen. Beide straten zijn net gelegen tegen 
natuurgebieden, de stukken waar duisternis net het meest gewenst is. 

Verder vragen wij een complete analyse om te onderzoeken of Eandis het werk volledig heeft 
uitgevoerd, want er zijn reeds enkele straten gesignaleerd waar de lichten niet uit zijn: Taxanderlei, 
Stuk van de Lariksdreef, Elegastlaan, Beatrijslaan, Venstraat stuk richting Kaekelaar. 

Tot slot vragen we een verbeterde en versnelde markering met reflectoren van verkeersvertragende 
elementen en een versnelde heraanleg van vele voetpaden. 

Gelet op het antwoord van  schepen Erik Block: 

Het aantal klachten ligt in de grootorde van een 90-tal. Het is zo dat sinds januari de klachten in aantal 
sterk zijn gedaald en dat er ook een aantal positieve reacties te noteren vielen. Het precieze aantal 
wordt later nog doorgegeven. Er was sowieso een evaluatie gepland maar diverse invalshoeken 
noopten ons tot een vervroeging van dit moment. 
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Het is in elk geval juist dat er geen causaal verband is tussen verhoogde criminaliteit en het doven van 
de lichten. Evenwel gaf de politie aan dat er oproepen waren die veroorzaakt werden door burgers die  
's avonds zaklampen gebruiken waardoor o.a. BIN's werden geactiveerd. Voorts was bij het ter plaatse 
komen van politie bij oproep ook door de duisternis niet onmiddellijk duidelijk van wie de oproep 
kwam. Deze opmerkingen werden door de politie geuit vanuit haar professionele insteek als behoeder 
van de veiligheid in onze gemeente. Het is niet omdat het lichtplan werd voorgelegd aan de 
milieucommissie dat de evaluatie ook daar eerst moet besproken worden wat niet uitsluit dat bij de 
tweede evaluatie dit zou kunnen gebeuren indien een raadslid dit vraagt. 

Gelet op het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen: 

Er waren sowieso 2 evaluatiemomenten gepland. 1 ervan is nu doorgegaan, een volgend is gepland 
voor het najaar. Daar opnieuw kunnen eventueel aanpassingen voorgesteld worden. 

Uw bijkomende vraag met betrekking tot een complete analyse of Eandis het werk volledig heeft 
uitgevoerd, zal worden voorgelegd aan de betrokken diensten. 

De vraag met betrekking tot verbeterde en versnelde markering met reflectoren van 
verkeersvertragende elementen en een versnelde heraanleg van vele voetpaden zal worden voorgelegd 
aan de betreffende raadscommissie en of diensten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw met de vraag om dit punt van de agenda uit te 
stellen tot dit voorgelegd en geadviseerd is door de milieucommissie; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over de door raadslid Peter Arnauw gestelde vraag om dit punt van de 
agenda uit te stellen tot dit voorgelegd en geadviseerd is door de milieucommissie: 

Aantal deelnemers: 28 

Er zijn 26 stemmen neen en 2 stemmen ja over dit voorstel 

Eric De Swaef en Peter Arnauw stemmen ja 

.Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke,  Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van Den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen neen. 

Besluit:  

Het door raadslid Peter Arnauw gevraagde uitstel van het punt wordt verworpen 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw die volgende amendementen vraagt: 

- het eerste voorstel enkel te aanvaarden voor de belangrijkere kruispunten 

- het tweede voorstel aan te passen als volgt: in woongebied met gesloten karakter herontsteken van 
verlichting in sterke bochten en asverschuivingen. In woongebied met open karakter : herontsteken 
van verlichting in sterke bochten. 

- het derde punt te schrappen. 

- Kopstraat richting Horstebaan niet opnemen in verlichte hoofdassen, omdat dit in strijd is met het 
verkeerscirculatieplan. 

- Ook Victor Frislei niet opnemen in verlichte hoofdassen. Beide straten zijn net gelegen tegen 
natuurgebieden, de stukken waar duisternis net het meest gewenst is; 
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Gelet op de gevoerde bespreking; 

Gaat over tot de stemming over de door raadslid Peter Arnauw ingediende amendementen: 

Aantal deelnemers: 28 

Er zijn 26 stemmen neen en 2 stemmen ja over dit voorstel 

Eric De Swaef en Peter Arnauw stemmen ja 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke,  Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van Den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen neen. 

Besluit:  

De door raadslid Peter Arnauw ingediende amendementen te verwerpen. 

Gaat over tot de stemming over het punt 'Evaluatie masterplan openbare verlichting-voorstel 
aanpassingen': 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met het herontsteken van 373 lichtpunten in de deelgebieden woongebied met open 
karakter (D23H6) en woongebied met gesloten karakter (D24H5) conform de vooropgestelde criteria 
(verlichting van kruispunten, bakens, sterke bochten en onverlichte wegdelen van > 200 m). 

Artikel 2 

Akkoord te gaan 2 straten (Kopstraat en Victor Frislei) van deelgebied te wijzigen waardoor eveneens 
het vooropgestelde brandregime wijzigt (doven wordt dimmen). 

 

5. GRATIS GRONDAFSTAND: SPREEUWENLEI  

De raad, 

Gelet op de artikelen 42 § 1 en 43, § 2 12° van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de verkavelingsvergunning (N391) verleend bij besluit van 22 december 2015 van het college 
van burgemeester en schepenen aan Marc Van Opstal voor het verkavelen van een perceel in 2 loten 
voor open bebouwing gelegen aan de Spreeuwenlei 7 te Schoten; 

Overwegende dat hierbij als voorwaarde werd opgelegd dat, nadat de bijbehorende nutsvoorzieningen 
werden aangelegd, de wegbedding gratis moet afgestaan worden aan de gemeente Schoten; 

Gelet op het opmetingsplan van 24 juni 2015 opgesteld door landmeter-expert Marc Van Opstal; 

Gelet op de bodemattesten van 19 juni 2016 afgeleverd door Ovam te Mechelen; 
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Gelet op het e-mailbericht van 13 februari 2017 waarbij notaris Luc Bracke een ontwerp van akte heeft 
bezorgd voor de gratis afstand door de huidige eigenaar (verkavelaar bvba J. Van Gastel) van een 
perceel grond aan de Spreeuwenlei 7, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, deel van nrs. 151 
A15 en 151 N14, nu kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nr. 151 K17 met een oppervlakte van 
237 m², zoals vermeld als lot A op het opmetingsplan van 24 juni 2015 van landmeter-expert Marc 
Van Opstal; 

Overwegende dat deze afstand van wegbedding wordt gezien als wijziging van de openbare wegenis 
en dus dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Het af te breken pand heeft erfgoedwaarde categorie 4: burgerlijke architectuur met een bijzondere 
architocturale, architectuurhistorische, lokale of socio-culturele waarde. Waarom laat de gemeente dit 
dan zomaar afbreken? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

Volgens mijn informatie is deze woning reeds afgebroken. Deze woning was niet opgenomen in het 
RUP Koningshof waar vanuit het oogpunt van erfgoed waardevolle woningen waren op aangeduid, 
echter niet deze. Derhalve kon het RUP ook geen bescherming bieden voor deze woning en werd ze 
afgebroken. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Over te gaan tot gratis verwerving voor openbaar nut van het perceel grond gelegen te Schoten, aan de 
Spreeuwenlei 7, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, deel van nrs. 151 A15 en 151 N14, nu 
kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie D, nr. 151 K17 met een oppervlakte van 237 m², zoals 
vermeld als lot A op het opmetingsplan van 24 juni 2015 van landmeter-expert Marc Van Opstal.  

Artikel 2 

De akte te laten verlijden door notaris Luc Bracke, Eikenlei 1 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor. 

Artikel 3 

De kosten inzake het verlijden van de akte ten laste te leggen van de afstanddoener. 

 

6. BRAEMBIBLIOTHEEK HERAANBESTEDING BOUWKUNDIG GEDE ELTE EN 
COÖRDINATIE - GOEDKEURING VERREKENING - INFORMATIE RAAD  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24 en 
artikel 26, § 1, 2°, a; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 37; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2015 betreffende de 
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig 
gedeelte en coördinatie” aan THV Vanthuyne bvba - Vloeren Fosselle nv, KBO nr. BE 0811 445 481, 
Beauvoislaan 34 te 2920 Kalmthout tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van  
€ 446.935,88 excl. btw of € 540.792,41 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. 15LV01; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 september 2016 
betreffende de goedkeuring van verrekening 1 herstellen dak boven heemkundige kring voor een 
bedrag in meer van € 3.738,00 excl. btw of € 4.522,98 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 3 alu buitenschrijnwerk koffieruimte - wijzigingsbevel voor een 
bedrag in meer van € 3.359,00 excl. btw of € 4.064,39 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 4 gewijzigde uitvoering gietvloer voor een bedrag in meer van  
€ 6.532,38 excl. btw of € 7.904,18 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 5: ruwbouwaanpassing vloer archief voor een bedrag in meer van  
€ 17.075,29 excl. btw of € 20.661,10 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 6: vernieuwen parket leeszaal voor een bedrag in meer van € 9.551,69 
excl. btw of € 11.557,54 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 7: verbreden sleuven in vloer +1 t.b.v. elektra voor een bedrag in 
meer van € 2.022,00 excl. btw of € 2.446,62 incl. 21 % btw; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 10 kleurenonderzoek schilderwerken voor een bedrag in meer van  
€ 495,00 excl. btw of € 598,95 incl. 21 % btw; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 december 2016 betreffende 
de goedkeuring van verrekening 14 bijkomende bouwkundige aanpassingen ruwbouw kelder voor een 
bedrag in meer van € 4.749,10 excl. btw of € 5.746,41 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om volgende 
wijzigingen aan te brengen: 

Verrekening 8 herstellen scheuren in metselwerk € 3.105,14 

Verrekening 11bis meerprijs figuurglas ramen € 2.560,00 

Verrekening 12 bis gevelreiniging divers  € 4.693,12 

Verrekening 13 bis herleggen bestaande mozaïekkeien € 30.820,50 

Verrekening 15 vernieuwen raam leeszaal niv +1  € 1.707,76 

Verrekening 16 quatro aanpassen deurbeslag € 19.315,10 

Verrekening 18voorzetwanden tpv HVAC-kanalen € 6.830,14 

Verrekening 19 bis bijkomende schilderwerken € 12.936,36 

Verrekening 20 bis aanpassen metalen raamkaders € 1.197,60 

Verrekening 24 balustrade spiltrap niv +1 € 1.718,75 

Verrekening 26 diverse aanpassingen ruwbouw  
(afvoer vijver, verluchting kelder) € 526,05 

Verrekening 28 externe werken t.h.v. leeszaal        € 693,20 

Totaal excl. btw= € 86.103,64 

Btw             € 18.081,76 

TOTAAL= € 104.185,40 

Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Vlaamse Overheid - Onroerend 
Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5 te 1210 Brussel; 

Overwegende dat deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen het bestelbedrag 
overschrijden met 29,90 %, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu € 580.562,06 excl. 
btw of € 702.480,10 incl. 21 % btw bedraagt; 

Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnverlenging wordt toegekend; 

Overwegende dat de leidend ambtenaar gunstig advies verleende; 

Overwegende dat de uitgave voor deze verrekening voorzien is in het investeringsbudget van 2015, op 
budgetcode GEM/22100007/0703 (actie 1419/005/001/005/011); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 

Is er een recuperatie mogelijk via de curator? 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

Vermits we een dading getroffen hebben is hier geen verdere recuperatie mogelijk. Ik ben vanochtend 
met de werkopzichters gaan kijken naar de bibliotheek. Ik stelde vast dat door hen schitterend werk is 
afgeleverd. Ook wijs ik graag op het excellente vakwerk dat momenteel aan de buitenkant van de 
bibliotheek plaats vindt. Einddatum van ruwbouw en afwerking is voorzien voor 31 maart 2017, 
oplevering 21 april 2017. Kort na de oplevering zullen we een rondleiding organiseren voor de 
raadsleden en andere geïnteresseerden. 



 GR 23.02.2017 60 

Ik heb ook eens naar het kostprijskaartje gekeken. De totale maximum kostprijs is 3.030.000 Euro 
waarvan ongeveer 1/3 gefinancierd is door de Vlaamse overheid. In dit bedrag zijn eveneens de nog 
volgende verrekeningen, die aan de gemeenteraad zullen voorgelegd worden, inbegrepen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 8 herstellen scheuren in metselwerk van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 3.105,14 excl. btw of € 3.757,22 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 11 bis meerprijs figuurglas ramen van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 2.560,00 excl. btw of € 3.097,60 incl. 21 % btw. 

Artikel 3 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 12 bisgevelreiniging divers van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 4.693,12 excl. btw of € 5.678,68 incl. 21% btw. 

Artikel 4 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 13 bis herleggen bestaande mozaïekkasseien van de 
opdracht “Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal 
bedrag in meer van € 30.820,50 excl. btw of € 37.292,81 incl. 21 % btw. 

Artikel 5 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 15 vernieuwen raam leeszaal +1 van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 1.707,76 excl. btw of € 2.066,39 incl. 21 % btw. 

Artikel 6 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 16 quatro aanpassen deurbeslag van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 19.315,10 excl. btw of € 23.371,27 incl. 21 % btw. 

Artikel 7 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 18 voorzetwanden tpv HVAC-kanalen van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in meer 
van € 6.830,14 excl. btw of € 8.264,47 incl. 21 % btw. 

Artikel 8 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 19 bis bijkomende schilderwerken van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 12.936,36 excl. btw of € 15.653,00 incl. 21 % btw. 

 



 GR 23.02.2017 61 

Artikel 9 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 20 bis aanpassingen metalen raamkaders van de 
opdracht “Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal 
bedrag in meer van € 1.197,60 excl. btw of € 1.449,10 incl. 21 % btw. 

Artikel 10 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 24 balustrade spiltrap niv +1 van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 1.718,75 excl. btw of € 2.079,69 incl. 21 % btw. 

Artikel 11 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 26 diverse aanpassingen ruwbouw van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 526,05 excl. btw of € 636,52 incl. 21 % btw. 

Artikel 12 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 28 externe werken t.h.v. leeszaal niv +1 van de opdracht 
“Braembibliotheek heraanbesteding bouwkundig gedeelte en coördinatie” voor het totaal bedrag in 
meer van € 693,20 excl. btw of € 838,77 incl. 21 % btw. 

Artikel 13 

De uitgave voor deze verrekening is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
GEM/22100007/0703 (actie 1419/005/001/005/011). 

 

7. SUBSIDIEREGLEMENT: WERKING SCHOTENSE JEUGDVERENI GINGEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Werking van Schotense jeugdverenigingen" voor 
het dienstjaar 2017. 

 

8. SUBSIDIEREGLEMENT: SCHOTENSE JEUGDHUIZEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "Schotense jeugdhuizen" voor het dienstjaar 2017. 

 

9. SUBSIDIEREGLEMENT: VORMING JEUGDWERK  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 
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Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "vorming jeugdwerk" voor het dienstjaar 2017. 

 

10. SUBSIDIEREGLEMENT: GROTE VERBOUWINGSWERKEN AAN 
JEUGDLOKALEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw: 

Hoe zit het met de prefinanciering van grote verbouwingen voor jeugdlokalen? 

Gelet op volgend antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

Deze mogelijkheid bestaat nog steeds via renteloze lening, echter er is op vandaag geen vraag naar. 
Deze mogelijkheid blijft open staan naar de toekomst. 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
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Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen" voor 
het dienstjaar 2017. 

 

11. SUBSIDIEREGLEMENT: ONDERHOUDSWERKEN AAN JEUGDLO KALEN  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "onderhoudswerken aan jeugdlokalen" voor het 
dienstjaar 2017. 

 

12. SUBSIDIEREGLEMENT: PROJECTSUBSIDIES 

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 
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Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "projectsubsidies" voor het dienstjaar 2017. 

 

13. SUBSIDIEREGLEMENT: REPETITIERUIMTE  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
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Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "repetitieruimte" voor het dienstjaar 2017. 

 

14. SUBSIDIEREGLEMENT: FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN  
GEHANDICAPTENWERKING  

De raad, 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2013 waarin het strategisch meerjarenplan 
2014 tot en met 2019 werd goedgekeurd, alsook de latere besluiten van de gemeenteraad tot wijziging 
van het Meerjarenplan 2014-2019; 

Gelet op de maatschappelijke noodzaak om een financiële toelage te voorzien voor de werking van 
jeugdbewegingen, jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening voor jongeren en de 
speelpleinwerking; 

Gelet op de prioriteiten die gesteld worden binnen het decreet van 6 juli 2012 houdende de 
ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal 
jeugdbeleid; 

Overwegende dat het aangewezen is een toelage uit te keren aan de jeugdbewegingen, de 
jeugdverenigingen voor amateuristische kunstbeoefening en de speelpleinwerking; 

Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het budget 2017; 

Gelet op het advies van de jeugdraad van 17 januari 2017; 

Gelet op de gevoerde besprekingen; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het subsidiereglement "financiële ondersteuning van 
gehandicaptenwerking" voor het dienstjaar 2017. 

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: 
VERKEERSBORDEN VEERHUISDREEF  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
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Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 24 januari 2017; 

Overwegende dat vernoemde straat volledig werd heraangelegd in het kader van weg- en 
rioleringswerken; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

De borden C31B met onderbord M3 worden aangebracht, om het enkelrichtingsverkeer vanuit de 
zijstraten te verduidelijken.  

Artikel 2 

Onderhavig besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

16. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: LEO 
VAN HULLEBUSCHSTRAAT 71 - AANVRAAG PARKEERPLAATS VO OR PERSONEN 

MET EEN HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 26 januari 2017; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
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Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende Leo 
Van Hullebuschstraat 71. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 
worden voor personen met een handicap t.h.v. Leo Van Hullebuschstraat 71 over een lengte van 6 
meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 
met opstaande pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 

Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

17. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER: LEO 
VAN HULLEBUSCHSTRAAT 175 - AANVRAAG PARKEERPLAATS V OOR PERSONEN 

MET EEN HANDICAP  

De raad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 

Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 

Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 119; 

Gelet op het verslag van de technische dienst d.d. 20 januari 2017; 

Overwegende dat voornoemde straat tot het beheer van de gemeente behoort en binnen de bebouwde 
kom ligt; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Het aanvullend reglement m.b.t. de politie van het wegverkeer wordt goedgekeurd betreffende Leo 
Van Hullebuschstraat 175. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt 
worden voor personen met een handicap t.h.v. Leo Van Hullebuschstraat 17 over een lengte van 6 
meter. Het verkeersbord E9a, met onderbord met pictogram voor personen met een handicap en bord 
met neerwaartse pijl en vermelding '6 m' wordt aangebracht. 
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Artikel 2 

Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

 

18. AANKOOP VAN EEN MOTORAANGEDREVEN HAKSELAAR VOOR  DE 
GROENDIENST - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNIN GSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 16 januari 2017 van Lieve Vermeiren, diensthoofd dienst der werken, 
houdende vraag en motivatie voor de aankoop van een motoraangedreven hakselaar voor de 
groendienst; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van een motoraangedreven hakselaar voor 
de groendienst” een bestek met nr. 17LiV01 werd opgesteld door de dienst der werken; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55.371,90 excl. btw of  
€ 67.000,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/24310000/0680 (actie 1419/003/003/004/005); 

Gelet op volgende tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

In het technische lastenboek staat aangegeven dat de hakselaar verplicht met een dieselmotor moet 
zijn. 
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Is er onderzoek geweest naar alternatieven met benzinemotor of een andere milieuvriendelijker 
energiebron.  

Indien het een diesel is heeft men een norm opgelegd betreft max CO en fijn stof uitstoot. 

Wij stellen dan ook voor om de expliciete verwijzing naar dieselmotor weg te laten en te vervangen 
door opgave van het minimum vermogen van de moter en om als goedkeuringscriteria ook de co 
waarde van de motor te nemen. 

Gelet op het antwoord van schepen Luc Van Gastel: 

We nemen deze suggestie mee voor dit voorstel en ook in de toekomstige lastenboeken. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Piet Bouciqué: 

Geachte Voorzitter, collega’s, 

Het lastenboek is volgens ons onvolledig. U weet allemaal dat deze toestellen zeer veel geluidsoverlast 
met zich kunnen meebrengen, geluidshinder die kan leiden tot storende geluidsoverlast en 
gehoorschade. We vinden in het lastenboek geen geluidsnormen terug waaraan de nieuwe hakselaar 
moet voldoen.  

Meer nog, het lastenboek maakt geen verwijzing naar de EU-richtlijn met de titel “Richtlijn 
geluidsemissie door materieel voor gebruik buitenshuis” en met nummer 2000/14/EG van 8 mei 
2000.”  

We vragen daarom een aanpassing van dit lastenboek door de gemeentelijke diensten om een 
gebruiksvriendelijke en minder lawaaierige hakselaar aan te schaffen.   

Gelet op het antwoord van Luc Van Gastel: 

Ik ken niet precies de Europese richtlijnen terzake. Het lastenboek is wel nagelezen door onze externe 
veiligheidsadviseur Igean die dit soort richtlijnen nauwgezet opvolgt. 

Bovendien krijgen onze mensen persoonlijke beschermingsmiddelen. We zullen het lastenboek hierop 
nakijken. 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

In het bestek dienen volgende zaken aangepast te worden: 

De expliciete verwijzing naar een dieselmotor dient te worden vervangen door een opgave van het 
minimum vermogen van de motor en als goedkeuringscriterium ook de CO waarde op te nemen. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek  nr. 17LiV01 en de raming  met inachtname van artikel 1 
van dit besluit, voor de opdracht “Aankoop van een motoraangedreven hakselaar voor de groendienst”, 
opgesteld door de dienst der werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 55.371,90 excl. btw of € 67.000,00 incl. 21 % btw. 
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Artikel 3 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

Artikel 4 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/24310000/0680 (actie 1419/003/003/004/005). 

 

19. ASFALTHERSTELLINGEN ZAMENHOFLAAN, EDISONPLEIN, PASTEURLAAN 
EN CURIELAAN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNI NGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 24 januari 2017 van Glenn Duthoy, werkopzichter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Asfaltherstellingen Zamenhoflaan, Edisonplein, 
Pasteurlaan en Curielaan” een bestek met nr. 17/GD/01 werd opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 65.321,50 excl. btw of  
€ 79.039,02 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/001); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 
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Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

Toen we vorig jaar de vernieuwing van de voetpaden besproken hebben wij voorgesteld om de 
voetgangersoversteken op hoogte van de voetpaden aan te brengen. Men is daar toen niet op ingegaan 
omdat er zebrapaden in stenen lagen en dat niet nodig was. 

Nu wil men nieuwe asfalt laten leggen en die zebrapaden volledig verwijderen omdat er in zone 30 
geen zebrapaden moeten getrokken worden. De wet zegt wel niet dat men er geen mag aanbrengen. 

We kunnen hier nog gedeeltelijk inkomen ware het niet dat buiten het verhoogd voetpad aan den 
Breugel er geen enkele infrastructuur in deze straten aanwezig is die duidt op de zone 30.  

Wij stellen dan ook nogmaals voor om de voetgangersovergangen op dezelfde hoogte als de voetpaden 
aan te leggen en dit aan al de huidige voetgangersoversteken en toch zebrapaden te maken.. 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts: 

De afwezigheid van zebrapaden heeft als praktische consequentie dat kinderen niet meer fout 
oversteken als ze verder dan 15 meter verwijderd zijn van het zebrapad. 

Het leggen van asfalt belet niet dat in een latere fase kan overgegaan worden tot het aanleggen van 
zebrapaden. 

De zone is aangegeven als zone 30 en de V85 norm ligt onder de 30 km/uur wat dus zeer laag is. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef: 

We gaan dit punt toch niet goedkeuren. 

Gelet op de tussenkomst van de voorzitter Gerd Adriaensen: 

Ik ondersteun de visie van schepen Wouter Rombouts aangezien de zone wel degelijk is aangeduid als 
een zone 30 en de V85 norm onder de 30 km ligt, wat bijzonder laag is. 

Besluit: met 26 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, 
Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy 
Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw stemmen neen. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17/GD/01 en de raming voor de opdracht 
“Asfaltherstellingen Zamenhoflaan, Edisonplein, Pasteurlaan en Curielaan”, opgesteld door de 
technische dienst - uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt € 65.321,50 excl. btw of € 79.039,02 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

Artikel 3 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/003/002/001). 
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20. ONDERHOUDSWERKEN OPENBARE WEGENIS: KLEINE 
ONDERHOUDSWERKEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN 

GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 24 januari 2017 van Glenn Duthoy, werkopzichter; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoudswerken openbare wegenis: kleine 
onderhoudswerken” een bestek met nr. 17/GD/02 werd opgesteld door de technische dienst - 
uitvoeringen; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.502,50 excl. btw of  
€ 55.058,03 incl. 21 % btw per jaar; 

Overwegende dat de duurtijd van de opdracht 48 maanden bedraagt; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2017, op 
budgetcode GEM/61300007/020002 (actie 1419/005/001/004/001) en in het budget van de jaren 2018, 
2019, 2020 en 2021; 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 17/GD/02 en de raming voor de opdracht 
“Onderhoudswerken openbare wegenis: kleine onderhoudswerken”, opgesteld door de technische 
dienst - uitvoeringen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  
€ 45.502,50 excl. btw of € 55.058,03 incl. 21 % btw per jaar. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

In toepassing van artikel 22 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, is de 
opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen. 

Artikel 4 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op budgetcode 
GEM/61300007/020002 (actie 1419/005/001/004/001) en in het budget van de jaren 2018, 2019, 2020 
en 2021. 

 

21. LEVERING EN PLAATSING BIBLIOTHEEKMEUBILAIR BRAE MBIB - 
GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE  

De raad, 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 

Gelet op de toelichtingsnota d.d. 24 januari 2017 van Laura Peeters, dd. bibliothecaris; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en plaatsing bibliotheekmeubilair Braembib” 
een bestek met nr. 16AD46 werd opgesteld door de aankoopdienst - administratie; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 272.727,27 excl. btw of  
€ 330.000,00 incl. 21 % btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open offerteaanvraag; 

Overwegende dat deze raming de limieten van de Europese bekendmaking overschrijdt; 

Overwegende dat het verbinteniskrediet voor deze opdracht voorzien is, op budgetcode 
GEM/24000000/0703 (actie 1419/002/003/003/001); 

Besluit: met 28 stemmen ja (eenparig) 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Monique Van den Bogaert, Ann Pycke, Eric De Swaef, Kurt Vermeiren, 
Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Sofie Goffin, Louis De 
keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Walter Brat, Nadine Van Mol, Juan 
Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald 
Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16AD46 en de raming voor de opdracht “Levering 
en plaatsing bibliotheekmeubilair Braembib”, opgesteld door de aankoopdienst - administratie. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 272.727,27 excl. btw of  
€ 330.000,00 incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 

Artikel 4 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 

Artikel 5 

Het verbinteniskrediet voor deze opdracht is voorzien, op budgetcode GEM/24000000/0703 (actie 
1419/002/003/003/001). 

 

22. GOEDKEURING KLIMAATACTIEPLAN  

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie van raadslid Eric de Swaef: 

Goedkeuring klimaatactieplan 

Na de geslaagde klimaatavond in de Kaekelaar hadden we verwacht dat het klimaatactieplan van 
Schoten op de gemeenteraad van februari zou gebracht worden. Dit mits het al besproken werd op de 
raadscommissie en daar beslist werd het voor te leggen. Tot onze verbazing lezen we in het 
collegeverslag van 7 februari dat het college besliste om dit nog niet voor te leggen en dit zonder enige 
vorm van motivatie.  
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Daarom de vraag: 

Waarom wordt het klimaatactieplan niet voorgelegd op de gemeenteraad en wanneer wordt het dan 
wel voorgelegd. 

Neemt akte: 

van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 

Het punt werd uitgesteld omdat er nog te veel vragen zijn. De vragen hebben betrekking op timing, 
uitvoerbaarheid en kostprijs in termen van personeel en middelen. Er moet nog geschaafd worden aan 
het voorstel. Een nieuwe timing om dit punt te agenderen is er nog niet maar dat volgt wel. In geen 
geval is het punt afgevoerd. 

 

23. MONDELINGE VRAGEN  

De raad, 

Gelet op artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 31 januari 2013; 

Gelet op de mogelijkheid voor de raadsleden om, na afhandeling van de openbare agenda van de 
gemeenteraad, mondelinge vragen te stellen over gemeentelijke aangelegenheden; 

Neemt akte: 

van volgende vraag van raadslid Peter Arnauw:  

Waarom zijn er bomen geplant op de sociale gronden aan de Borgeindstraat? 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block: 

Het betreft een miscommunicatie. Deze gronden stonden op het ogenblik van aanplant nog in de lijst 
van eigendommen van de gemeente. Ondertussen werden de bomen verwijderd en terugbezorgd aan 
de leverancier. 

 

 

Zitting geheven te 21.30 uur. 

 

wnd gemeentesecretaris, 

 

 

Rony Lejaeghere 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


