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Gemeente 
Schoten 

1E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 
28 JANUARI 2016 

Zitting geopend te 20.15 uur. 

Aanwezig: Gerald Adriaensen, voorzitter gemeenteraad. 

Maarten De Veuster, burgemeester. 

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

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

Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 
 

Verontschuldigd: Catharina Van Osta, schepen. 

Ilse Stockbroekx, Gianni Peeters, Walter Brat, Pieter Gielis, Nadine Van 
Mol, raadsleden. 
 

Vanaf punt 5 verlaat raadslid Bert Batens de vergadering. 
Vanaf punt 6 vervoegt raadslid Bert Batens de vergadering. 
Vanaf punt 11 verlaat raadslid Ann Pycke de vergadering. 
Vanaf punt 12 vervoegt raadslid Ann Pycke de zitting. 

 

OPENBARE VERGADERING 

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING  

De raad, 

Gelet op artikel 33 van het Gemeentedecreet; 

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

Gelet op de toelichting van de gemeentesecretaris waaruit blijkt dat bij het punt 'Wijziging 
Meerjarenplan 2014-2019' een foutieve nummering werd gehanteerd; dat het hierbij de wijziging 
nummer 7 betrof i.p.v. de wijziging nummer 6; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 
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Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 17 
december 2015. 

 

2. LOKALE POLITIE: VOORLOPIGE TWAALFDEN  

De raad, 

Gelet op het KB van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
lokale politie, inzonderheid artikel 13, § 1 en § 2; 

Overwegende dat nog niet kan worden beschikt over de politiebegroting 2016; 

Gelet op de noodzaak om een beroep te doen op voorlopige twaalfden voor de maand februari 2016; 

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 volgende tussenkomst van raadslid Kurt Vermeiren: 
Ook deze maand wordt reeds voor de tweede maal aan de gemeenteraad gevraagd om voorlopige 
twaalfden beschikbaar te stellen aan de Schotense politiezone. Nadat dit voor de eerste keer in 
december op een raadscommissie financiën aangekondigd werd, argumenteerde de bijzonder 
rekenplichtige vooral met het feit dat de nodige omzendbrieven en informatie, die normaal 
beschikbaar gesteld worden door de federale overheid, ontbraken om op een fatsoenlijke manier een 
begroting voor het jaar 2016 op te stellen. Deze maand konden we in de stukken lezen dat vooral 
personeelsproblematieken, die men echter reeds lang wist en dus ook op kon anticiperen, aan de basis 
liggen van het uitblijven van het begroting 2016. 
Onze fractie zal zich onthouden op dit punt, aangezien we de politiezone en bij uitbreiding de 
gemeente, niet willen verhinderen om goed te functioneren door ontbrekende middelen. We willen 
echter een duidelijk signaal sturen dat dit geen toonbeeld is van goed bestuur.  Een begroting 2016 had 
opgesteld kunnen worden, volgens ons zelfs in 2015, op basis van de budgetten uit het verleden samen 
met een aantal goede veronderstellingen en inschattingen inzake weddes en werkingskosten. Een 
begrotingswijziging in het voorjaar, zoals overigens in het verleden ook al meermaals gebeurd is, kon 
dan de begroting justeren en actualiseren. 
Zoals gezegd gaan we ons onthouden en hopen dat samen met ons een aantal raadsleden, over alle 
fracties heen, dit signaal mee te willen ondersteunen. 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 21 stemmen ja, 5 onthoudingen 
 

Maarten De Veuster, Luc Van Gastel, Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers, Wouter Rombouts, Erik 
Block, Lieven De Smet, Ann Pycke, Eric De Swaef, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra 
Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren, Ghislaine Peleman, Jacky Van den Broek, Piet Bouciqué 
onthouden zich. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan om voorlopige twaalfden ter beschikking te stellen van de politiezone Schoten voor 
de maand februari 2016. 
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3. LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2016/1  

De raad, 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten; 

Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van 
het personeel van de politiediensten; 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de 
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de 
lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones; 

Gelet op het KB van 20 december 2005 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
rechtspositie van het personeel van de politiediensten; 

Gelet op het KB van 30 januari 2006 houdende nieuwe bepalingen inzake de mobiliteitsregeling; 

Overwegende dat door vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de 
politiediensten, aan het stelsel van de mobiliteit uitvoering kan worden gegeven; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel kader van 
de lokale politie Schoten; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-personeelskader 
van de lokale politie Schoten; 

Gelet op de brief van de Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, 
Directie van de Mobiliteit en het Personeelsbeheer, inzake de toepassing van de mobiliteitsregeling in 
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus – behoeftebepaling 2016-01; 

Gelet op het verslag van 6 januari 2016 van Hilde Melis, personeelsconsulente van de politiezone 
Schoten; 

Overwegende dat inzake de 1ste mobiliteitscyclus voor 2016 de vacant te verklaren betrekkingen 
dienen te worden meegedeeld aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM);  

Overwegende dat deze mededeling dient te gebeuren aan de hand van het formulier bedoeld in bijlage 
1 van het KB Mobiliteit, dat hierbij eveneens de selectiemodaliteiten dienen bepaald te worden; 

Gelet op de bevoegdheid terzake van de gemeenteraad; 

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 gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Akkoord te gaan met de melding van volgende vacatures bij de lokale politie Schoten aan de Directie 
van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer (DPM): 

  



 GR 28.01.2016 4 

 

Operationeel kader 

- 1 betrekking van commissaris van politie ELPZ 

- 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie verkeersspecialist 

- 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ 

CALOG-kader 

- 1 betrekking van CALOG niveau C. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan om voor de vacant verklaarde betrekkingen het formulier in te vullen zoals bedoeld 
in bijlage 1 bij het KB van 20 november 2001. Hierbij wordt de vaststelling van de uiterste datum 
waarop de kandidaatstelling voor de vacatures dient te gebeuren, overgelaten aan DPM, zoals 
gevraagd in punt 3.1.3 van de omzendbrief GPI van 24 januari 2001. 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de wijze van selectie onder de kandidaten te bepalen als volgt: 

voorwaarde 2:  het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerde advies van de 
korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt 

voorwaarde 5:  het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. 

Voor de betrekking van commissaris wordt bijkomende voorwaarde weerhouden: 

voorwaarde 6:  het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. 

Artikel 4 

Deze betrekkingen niet te koppelen aan een voorrangsrecht voor Brusselaars. 

Artikel 5 

Er wordt automatisch een mobiliteitsreserve aangelegd die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot 
de publicatie van de 2de navolgende cyclus. 

 

4. LOKALE POLITIE: TIJDELIJKE AANWERVING BUITEN KAD ER VAN  
CALOG-A  

De raad, 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 56; 

Gelet op het KB van 22 april 2002 houdende de instelling, op 1 januari 2002, van de lokale politiezone 
Schoten; 

Gelet op het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 
politiediensten en alle latere wijzigingen; 

Gelet op het KB van 26 juni 2009 dat de procedure voor de aanstelling van het CALOG-personeel 
grondig herziet; 

Gelet op de nota DGS/DSP/C-2011/22746 van de Federale Politie, Algemene Directie van de 
Ondersteuning en het Beheer, Directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer, aangaande mobiliteit 
en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie - Procedures en statutaire gevolgen; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 4 september 2003 houdende vaststelling van het operationeel kader van 
de lokale politie Schoten; 
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Gelet op het raadsbesluit d.d. 27 oktober 2011 houdende vaststelling van het CALOG-personeelskader 
van de lokale politie Schoten; 

Gelet op het verslag van Dirk Lemmens, hoofdcommissaris van politie - korpschef, aan de 
gemeenteraad, houdende vraag tot tijdelijke aanwerving buiten kader van een CALOG-A, na vertrek 
van 2 commissarissen in de politiezone Schoten; 

Gelet op de intentie tot opstart van een wijziging van het personeelskader waarbij het operationeel 
kader met 1 eenheid wordt verlaagd en het CALOG-kader met 1 eenheid wordt verhoogd; 

Overwegende dat de procedure tot wijziging van het personeelskader, met inbegrip van de 
goedkeuring door de hogere overheid, minstens 1 jaar in beslag zal nemen; 

Gelet op de dringende nood tot ondersteuning en het voorstel tot aanwerving van een tijdelijke 
CALOG-A, voor de duur van 1 jaar; 

Gelet op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie van CALOG-A; 

Gelet op de voorgestelde selectieprocedure; 

Gelet op de voorgestelde functiebeschrijving; 

Gelet op de voorgestelde inschaling CALOG-A klasse 2; 

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 volgende tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert: 
Ondertussen wordt alles ondernomen, de procedures opgestart om toch terug een commissaris aan te 
werven... mogen wij hopen? 
Kan er iemand uit het huidig administratief korps doorgroeien naar niveau A - mits te voldoen aan de 
functiebeschrijving? Wij dachten van niet! 
Kan er iemand van ander korps muteren naar hier? want ze moeten vertrouwd zijn met de 
bedrijfsprocessen. 
Anders aanwerven - opleren - inleven - begeleiden en voor 1 jaar! Schoten heeft al 2 Calogs op A-
niveau. 3 is teveel voor ons. 
Het is een trend, en weer wordt verwezen naar Brasschaat die hetzelfde patroon uitwerkte om 
politietaken over te dragen naar administratieve elementen. 
Deze functie is totaal nieuw - kan nuttig zijn, af te leiden van de functiebeschrijving, maar moet 
aanvullend zijn en niet vervangend van een commissaris. 
Want openbare orde handhaven, typische politionele zaken behandelen, dienstplanning opmaken wat 
toch in een korps een grote verantwoordelijkheid eist, kan volgens ons niet overgeheveld worden naar 
Calog. 
In "voorstel" stelt u als korpschef het volgende en ik citeer: de taken van de commissaris kunnen ons 
inzien perfect door een Calog personeelslid (niveau A) worden vervuld - einde citaat! 
Straf! dat te lezen over een persoon die het werk meer dan 20 jaar uitvoerde! 
U haalt in "voorstel" ook het budgettaire aan... zelfs nog winst maken! 
Weer een pluim van de financiële schepen! 
De oproepbaarheid - het van wacht zijn - gebeurde vroeger met een ploeg van 4 - nu 2 of soms 3 - Te 
weinig. 
In het verleden heeft u ons meermaals voorgelegd dat bepaalde politietaken wegens onvoldoende 
personeel niet meer kunnen uitgevoerd worden en nu toch verminderen van manschappen. 
Wij vinden dat politionele taken door opgeleid politiepersoneel moet blijven uitgevoerd worden. 
Politionele vaststellingen, algemeen toezicht. 
Voorzien voor 1 jaar van een adviseur maar geen vermindering van het operationeel kader met 1 
voltijds element. Dus we hopen in begin 2017 einde functie van deze adviseur en benoemen van een 
nieuwe commissaris. 
Onze fractie keurt deze tijdelijke aanwerving buiten kader met vermindering van 1 F.T. element in 
operationeel kader niet goed. 
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Gelet op volgend antwoord van korpschef Dirk Lemmens: 
Er zijn in het Schotense korps momenteel nog slechts 3 officieren. Dit probleem van te weinig 
officieren werd reeds een aantal keren aangekaart bij diverse instanties, ook bij de minister van 
binnenlandse zaken. We proberen nu al 3 jaar een officier te werven, doch dat is nog niet gelukt. Er 
studeren ook praktisch geen officieren af. 
De HRM-taken kunnen perfect uitgevoerd worden door een CALOG. We hebben gewoon nood aan 
mensen op niveau die transversale verantwoordelijkheid kunnen nemen. 

Gelet op volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Er studeren dit jaar geen officieren af. Dit is een echt knelpuntberoep. Bij iedere mobiliteitscyclus 
vragen we een commissaris maar het lukt gewoon niet. Dit voorstel is de enige manier om ons korps 
draaiende te houden. 

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 24 stemmen ja, tegen 2 stemmen neen 
 

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

Monique Van den Bogaert, Kurt Vermeiren stemmen neen. 

Artikel 1 

Akte te nemen van de intentie tot opstart van een wijziging van het personeelskader waarbij het 
operationeel kader met 1 eenheid (officier) wordt verlaagd en het CALOG-kader met 1 eenheid 
(adviseur CALOG-A) wordt verhoogd. 

Artikel 2 

Akkoord te gaan met de openverklaring van een betrekking bepaalde duur van 1 jaar buiten kader van 
CALOG-A, adviseur, op basis van volgende wettelijke voorwaarden: 

-  de Belgische nationaliteit bezitten 

-  de burgerlijke en politieke rechten genieten 

-  tenminste 18 jaar oud zijn 

-  houder zijn van een diploma of getuigschrift dat tenminste evenwaardig is met die welke in 
aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale 
rijksbesturen. 

Artikel 3 

Akkoord te gaan met de inschaling van de betrekking CALOG-A in klasse 2. 

Artikel 4 

Akkoord te gaan met de voorgestelde functiebeschrijving voor de betrekking CALOG-A adviseur. 

Artikel 5 

Akkoord te gaan met de voorgestelde selectieprocedure voor de betrekking CALOG-A adviseur. 
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5. AANPASSING AGENDA GEMEENTERAAD  

Raadslid Bert Batens verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad; 

Gelet op het voorstel om het punt 'Wilgendaalstraat' ingediend door raadslid Piet Bouciqué, te 
behandelen in aanwezigheid van korpschef Dirk Lemmens; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 25 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, 
Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra 
Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met de onmiddellijke behandeling van het punt 14 'Wilgendaalstraat', ingediend door 
raadslid Piet Bouciqué. 

 

6. WILGENDAALSTRAAT  

Raadslid Bert Batens komt terug in de vergaderzaal. 

De raad, 

Gelet op volgende interpellatie door raadslid Piet Bouciqué: 

Wilgendaalstraat 

Sedert de heraanleg van de Wilgendaalstraat en de wijk Klarre Warre bereiken ons talrijke klachten 
over de leefbaarheid van deze wijk: 
- er is zwaar verkeer door de Wilgendaalstraat; 
- er zijn talrijke meldingen van foutparkeren; 
- wanneer bewoners dit melden aan de politie wordt er nauwelijks gereageerd; 
- de verkeersregeling en maximumsnelheid zijn onduidelijk: sommige verbodsborden ontbreken; 
- het straatnaambord "Wilgendaalstraat" ter hoogte van het kruispunt Gelmelenstraat-Rodeborgstraat-
Wilgendaalstraat ontbreekt. 

Onze fractie vraagt in dit dossier wat de coalitie denkt te zullen doen om aan deze pijnpunten te 
verhelpen en binnen welke termijn dit zal gebeuren. 

Neemt akte: 

-  van volgend antwoord van burgemeester Maarten De Veuster: 
Er worden een aantal problematieken geschetst zoals zwaar verkeer door de straat, foutparkeren, de 
verkeersregeling, een ontbrekend straatnaambord. De zaken die snel kunnen opgelost worden zijn 
al doorgegeven; het straatnaambord is al besteld. 
Verder dient gesteld dat het hier een woonerf betreft en dat hiervoor speciale regels gelden. Een 
bijkomend bord met maximum snelheidsaanduiding kan bijvoorbeeld niet. 
Op termijn kan wel onderzocht worden of bijkomende snelheidsremmers nog nodig zijn. Algemeen 
dient ook wel gesteld te worden dat eenieder zich aan de verkeersregels dient te houden. 
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-  van volgend antwoord van korpschef Dirk Lemmens: 
De problematiek van foutparkeren doet zich voor in alle wijken en aan alle scholen. De politie 
spreidt de inspanningen tot bestrijding van deze overlast. Er wordt hierbij gewerkt rond 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. 
Inzake zwaar verkeer door de wijk dient gesteld te worden dat men sedert 2014 bezig is aan de 
afbraak en heropbouw van de vroegere site zwembad, kruispunt Rodeborgstraat met 
Gelmelenstraat.  Er is daar aan- en afvoer nodig van bouwmaterialen en afbraakpuin door middel 
van vrachtwagens of containers die worden gehaald of gebracht. Dit verkeer moet soms wachten en 
kan soms niet anders dan door de Wilgendaalstraat rijden. 
De Wilgendaalstraat is een straat waar het zware verkeer dat nodig is voor de lokale bediening wel 
toegang heeft. Het is enkel het doorgaand verkeer dat geweerd wordt. Dit doorgaand verkeer dient 
dan nog een maximaal toegelaten massa te hebben van +3,5 ton, wat wil zeggen dat alle voertuigen 
die ingeschreven zijn als lichte vrachtwagen, ook met het uitzicht van een vrachtwagen, deze straat 
zonder meer mogen gebruiken. 
Verder zijn er talrijke meldingen van foutparkeren, reeds onmiddellijk na ingebruikname van de 
vernieuwde wijk. Hierop werd door de politie gereageerd met regelmatig nazicht tijdens 
patrouilles. Later mondde dit uit in het houden van gerichte toezichten. Daartoe werd er ook een 
opdrachtenfiche opgesteld met diverse indicatoren 
In 2015 werden er voor de wijk in totaal 200 klachten genoteerd, waarvan er 80 verkeersgerelateerd 
zijn. 
Algemeen kan worden gesteld dat de burgers de politie steeds kunnen verwittigen bij vastgestelde 
problemen of overtredingen. De politie zal hierop doen wat binnen de mogelijkheden ligt. 

-  van de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef. 

-  van de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw. 

-  van het antwoord van voorzitter Gerd Adriaensen: 
De heraanleg van de wijk Klarre Warre is nog van recente datum. Er is hoofdzakelijk 
bestemmingsverkeer. Het eigen gedrag is dus belangrijk en de verkeersregels dienen nageleefd te 
worden. Maar we pleiten toch eerst voor een aanpassingsperiode. Deze heraanleg moet eerst een 
kans krijgen en zal ten gepaste tijde worden geëvalueerd. Indien zich problemen blijven stellen, 
zijn latere aanpassingen uiteraard te overwegen. 

 

7. VERKLARING VAN BURGEMEESTERS TEGEN KINDERARMOEDE  

De raad, 

Neemt akte: 

van de verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede, ondertekend door Burgemeester Maarten 
De Veuster. 

 

8. GEBRUIKSREGLEMENT ZOMERTENT  

De raad, 

Gelet op het verslag van 6 januari 2016 van Ivan Dierckx, jeugdconsulent, aangaande het voorgestelde 
gebruiksreglement zomertent; 

Overwegende dat aan de geïnteresseerde gebruikers van de zomertent, tijdig de nodige informatie 
moet worden aangeboden; 

Gelet op het voorgesteld gebruiksreglement voor de zomertent; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Monique Van den Bogaert; 
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Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan het gebruiksreglement zomertent. 

 

9. AANPASSING INTERNETREGLEMENT  

De raad, 

Gelet op het internetreglement dat als bijlage bij het dienstreglement werd gevoegd en werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 oktober 1997; 

Gelet op de aangepaste en gemoderniseerde tekst die werd goedgekeurd door de beheerraad op 6 
oktober 2015; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Goedkeuring te hechten aan het nieuw internetreglement als bijlage bij het dienstreglement van de 
openbare bibliotheek. 

Artikel 2 

Dit internetreglement treedt in voege op 1 januari 2016. 

 

10. VERLENGING TIJDELIJKE PERSONEELSFORMATIE 
JEUGDWELZIJNSWERKER  

De raad, 

Gelet op het besluit van 3 februari 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord om gedurende 1 jaar een jeugdwelzijnswerker in dienst te nemen in afwachting van de 
uitwerking, in het kader van de synergie tussen de diensten gemeente en OCMW, van een 
gezamenlijke visie op de organisatie van de diensten jeugd en welzijn; 

Gelet op artikel 6 van het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 houdende de vaststelling van een 
contractuele personeelsformatie bepaalde duur (1 jaar) voor de betrekking van jeugdwelzijnswerker 
(C1-C2-C3); 
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Gelet op het verslag van 26 oktober 2015 van Ivan Dierckx, jeugdconsulent, betreffende de vraag om 
dit tijdelijke kader te verlengen met 4 jaar en 9 maanden (tot einde 2020); 

Gelet op het besluit van 10 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de verlenging tot 31 december 2018 van de tijdelijke personeelsformatie, bestaande uit 1 
voltijdse contractuele betrekking van jeugdwelzijnswerker; 

Gelet op het verslag van de vergadering van het managementteam van 16 november 2015; 

Overwegende dat het managementteam adviseert het tijdelijk kader te verlengen tot en met 30 juni 
2019; dat hierdoor geen vacuüm ontstaat in de werking van de dienst na het einde van de legislatuur 
op 31 december 2018; dat de volgende legislatuur dan zelf kan bepalen de werking verder te zetten of 
niet; 

Gelet op het besluit van 24 november 2015 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de verlenging tot en met 30 juni 2019 van de tijdelijke personeelsformatie bestaande uit 1 
voltijdse contractuele betrekking van jeugdwelzijnswerker; 

Gelet op het eenparig protocol van akkoord 17/2015 van 1 december 2015 van het Syndicaal 
Onderhandelingscomité; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Enig artikel 

Akkoord te gaan met de verlenging tot en met 30 juni 2019 van de tijdelijke personeelsformatie, 
bestaande uit één voltijdse contractuele betrekking van jeugdwelzijnswerker (C1-C2-C3). 

 

11. GEBRUIKSOVEREENKOMST LOKALEN SINT-MICHIELSCOLLE GE 

Raadslid Ann Pycke verlaat de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 houdende de toelating om een 
studierichting Dans op te richten in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Schoten; 

Gelet op het verslag van Mieke De Potter, afdelingshoofd interne zaken; 

Overwegende dat voor het geven van de dansopleiding gebruik gemaakt wordt van lokalen in het Sint-
Michielscollege; dat voor het gebruik hiervan een gebruiksvergoeding dient betaald te worden; 

Gelet op het voorstel van gebruiksovereenkomst zoals opgemaakt door het Sint-Michielscollege; 

Gelet op de gevraagde gebruiksvergoeding van 7 euro/uur voor het gebruik van het polyvalent lokaal 
en van 10 euro/uur voor het gebruik van de sportzaal; 

Overwegende dat deze overeenkomst ingaat vanaf 1 januari 2016; 

Gelet op het besluit van 12 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende 
akkoord met de door het Sint-Michielscollege voorgestelde gebruiksovereenkomst voor het gebruik 
door de GAMWD van hun lokalen voor de opleiding Dans; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 
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Besluit: met 25 stemmen ja (eenparig) 
 

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

Enig artikel 

Goedkeuring te hechten aan volgende gebruiksovereenkomst: 

Gebruiksovereenkomst:  

TUSSEN ONDERGETEKENDE PARTIJEN: 

De Raad van Bestuur van het Sint-Michielscollege Schoten vzw 
Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten 
Tel: 03/ 658 54 68 Fax: 03/658 04 78 vertegenwoordigd door haar gemandateerde: het schoolbestuur 

Hierna genoemd als de eigenaar 

EN 

Het gemeentebestuur van Schoten, Verbertstraat 3 te 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer 
Maarten De Veuster, burgemeester en mevrouw Nicole Verhoeven, gemeentesecretaris. 

Hierna genoemd als gebruiker. 

WORDT WAT VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

De eigenaar geeft aan de gebruiker de in het aangehechte addendum beschreven infrastructuur en 
eventuele aanhorigheden in tijdelijk en occasioneel gebruik.   

Algemene afspraken 

1. Het gebruik wordt toegestaan voor volgende activiteiten:     

Lesmomenten voor Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord en Dans op volgende 
ogenblikken: 

a. woensdag van 14.30 uur tot 15.30 uur in de polyvalente zaal 

b. woensdag van 15.30 uur tot 16.30 uur in de polyvalente zaal 

c. woensdag van 15.00 uur tot 16.00 uur in de sporthal 

d. vrijdag van 17.15 uur tot 18.15 uur in de polyvalente zaal 

e. zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur in de sporthal.  

2. De gebruiker verbindt zich ertoe de gebruiksvergoeding per uur (overeenkomstig het 
addendum) twee maal per jaar te betalen in juni en december. Hiervoor zal een factuur worden 
opgemaakt door de eigenaar. 

3. De gebruiker betaalt een waarborg per sleutelbos die zij ontlenen van de eigenaar. Bij verlies 
wordt de waarborg niet terug gegeven. Bij inlevering van de sleutelbos wordt de waarborg 
teruggestort aan de gebruiker. 

4. Deze overeenkomst wordt met terugwerkende kracht afgesloten vanaf 1 januari 2016 en wordt 
opnieuw bekeken op 1 juli 2016. 

5. Betalingen in cash zijn uitgesloten. 

6. Betalingen gebeuren uitsluitend door storting of overschrijving op rekeningnummer  
IBAN: BE 37  4163 0695 0228    BIC: KREDBEBB van het Sint-Michielscollege vzw. 
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7. De gebruiker verzekert de risico’s voor het toezichtpersoneel, de leerlingen en de leerkrachten, 
brandschade en burgerlijke aansprakelijkheid. 

8. Algemene gebruiksvoorwaarden:  

Alle infrastructuur en toebehoren ter beschikking gesteld, worden door de gebruiker behandeld 
als een goede huisvader. Hierbij worden de specifieke richtlijnen gevolgd (geen schoenen in 
de sportzaal, lichten doven, deuren en ramen sluiten, pc’s uitschakelen, enz.). 

De lokalen en gebruikte toebehoren worden in oorspronkelijke (zuivere) toestand 
achtergelaten. Koelinstallaties, brouwertoebehoren, leeggoed, keukengerei, feestversiering en 
dergelijke worden mee opgeruimd en van het schooldomein verwijderd.  

In het hele gebouw geldt een rookverbod !! 

Schadegevallen worden door de gebruiker onmiddellijk (binnen de 48 uur) gemeld aan de heer 
Ruyts. Zowel eigen veroorzaakte schade als schade zonder eigen verantwoordelijkheid. 

De toegangssleutel(s) en/of – codes worden door de gebruiker (in eigen naam of als 
gemandateerde) uitsluitend zelf gebruikt (niet aan derden doorgeven). 

De gebruiker verbindt er zich toe de alarminstallatie oordeelkundig te gebruiken en de 
richtlijnen hierover nauwkeurig op te volgen. De kosten voor een eventuele onnodige 
interventie van de bewakingsfirma worden integraal aangerekend aan de gebruiker. 

9. Activiteiten ingericht door de eigenaar zelf hebben voorrang op die van derden. Daartoe stelt 
de eigenaar de gebruiker een activiteitenkalender ter beschikking. Bij onverwachte 
wijzigingen aan dit tijdschema zal de eigenaar de gebruiker hierover minimaal een week 
voordien schriftelijk verwittigen. Bij onverwachte wijziging of in geval van overmacht, kan de 
gebruiker geen aanspraak maken op een schadeloosstelling. 

10. De gebruiker verbindt zich ertoe om bij aangebrachte schade de kosten te vergoeden voor de 
herstelling in de oorspronkelijke staat. Deze vergoeding is niet beperkt tot het bedrag van de 
waarborg. De verzekeringsmaatschappij van de eigenaar voorziet in een afstand van verhaal 
t.o.v. de gebruiker in geval van brand, glasbreuk en waterschade. De franchise van 125 euro 
(aan de index van toepassing op het ogenblik van de aangifte) is voor rekening van de 
gebruiker.  

11. De gebruiker verbindt zich ertoe de school ten minste 2 dagen vooraf te verwittigen wanneer 
de zaal niet gebruikt zal worden door middel van een telefonisch contact met de school en een 
e-mail naar het volgende e-mailadres: ruytskevin@gmail.com 

12. De eigenaar heeft het recht deze overeenkomst éénzijdig op te zeggen bij het niet naleven van 
de overeenkomst en de gebruiker is alsdan verplicht onmiddellijk zijn sleutel(s) in te leveren. 
Beide partijen verklaren zich akkoord om mogelijke geschillen naar aanleiding van deze 
overeenkomst te onderwerpen aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement 
Antwerpen. 

Deze overeenkomst wordt opgemaakt in twee exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben 
ontvangen. 

Opgemaakt te Schoten op 

Voor de eigenaar     Voor de gebruiker 

 

                                                                                               Nicole Verhoeven Maarten De Veuster 

                                                                                               Secretaris                     Burgemeester 
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Addendum I: Bepaling gebruiksvergoeding en waarborg 

Geldig vanaf 1 januari 2015:      

Lokaal Aantal   Eenheidsprijs  

Polyvalente zaal per uur   7   

Sportzaal per uur   10   

Waarborgen   Eenheidsprijs  

Sleutels     20   

Sleutels + badge   50   

 

12. VOORLOPIGE VASTSTELLING STRAATNAAM 'BEEKPAD'  

Raadslid Ann Pycke vervoegt de vergadering van de gemeenteraad. 
 

De raad, 

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002; 

Gelet op de brief van 9 oktober 2015 van Brasschaat houdende de vraag om voorstellen te formuleren 
voor de benaming van het kronkelend pad naast de Laarse Beek gelegen op het grondgebied Schoten; 

Gelet op het voorstel van de cultuurraad van Brasschaat om dit pad Beekpad te noemen; 

Gelet op de aktename op 15 december 2015 door het college van burgemeester en schepenen van het 
advies van de cultuurraad van Schoten om dit pad Laarsebeekpad te noemen;  

Gelet op het advies d.d. 21 december 2015 van de milieudienst om het pad Beekpad te noemen; 

Gelet op het advies d.d. 4 januari 2016 van Scot Heemkundige Kring om het pad Beekpad te noemen; 

Gelet op het besluit van 12 januari 2016 van het college van burgemeester en schepenen houdende het 
voorstel om het pad Beekpad te noemen; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Voorlopig over te gaan tot de aanvaarding van de straatnaam 'Beekpad' voor het pad in het park van 
Brasschaat langs de Laarse Beek dat zich op Schotens grondgebied bevindt. 

Artikel 2 

Na publicatie en het voeren van een openbaar onderzoek, over te gaan tot de definitieve vaststelling 
van de straatnaam. 
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13. BORGEINDSTRAAT: GRATIS GRONDAFSTAND NA AANLEG F IETSPAD 

De raad, 

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

Gelet op de overeenkomst van 31 januari 2008 “voorwaardelijke belofte tot gratis grondafstand” 
inzake de gronden gelegen in de Borgeindstraat, Churchilllaan en de Papenaardekenstraat, kadastraal 
gekend als 3de afdeling, sectie C, nrs. 506/B, 500/F en 499/A, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op dezelfde datum; 

Overwegende dat de familie Le Grelle, onverdeelde mede-eigenaars van de voornoemde gronden, in 
die overeenkomst zich ertoe verbonden heeft om een deel van hun eigendom, meer bepaald 1.390 m2, 
zoals aangegeven op het landmetersplan van 30 oktober 2007, gratis af te staan aan de gemeente voor 
het realiseren van een project voor sociale woningbouw; 

Overwegende dat de familie Le Grelle zich in die overeenkomst er eveneens toe verbonden heeft twee 
tracés voor de aanleg van een voet- en fietspad, met een totale oppervlakte van 1.570 m2, zoals 
aangeduid op de plannen met het dwarsprofiel van beide paden van 17 januari 2008 en het 
inplantingsplan van 2 juli 2007, gratis af te staan aan de gemeente Schoten; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2008 waarbij 
aan de familie Le Grelle de stedenbouwkundige vergunning werd verleend voor de bouw van 80 
appartementen op dit terrein; 

Gelet op de brief van 13 oktober 2009 van de gemeente aan notaris André Michielsens; 

Gelet op de brief van 19 oktober 2009 van notaris André Michielsens,waarbij werd meegedeeld dat de 
grond waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend, op 18 november 2009 openbaar 
geveild wordt; 

Overwegende dat de notaris tevens de verkoopsvoorwaarden bijvoegt waarin uitdrukkelijk wordt 
bepaald dat de koper wordt gesubrogeerd in de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst 
van gratis grondafstand voor de sociale woningbouw en de aanleg van fiets- en wandelpad; 

Gelet op de brief van 7 december 2009 van notaris André Michielsens, waarbij wordt meegedeeld dat 
de percelen grond verkocht werden aan de nv Borgeind Schoten, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan 
Van Rijswijcklaan 103; 

Gelet op het opmetingsplan van 30 oktober 2007 opgesteld door Kris Mertens, landmeter-expert van 
A+D Engels; 

Gelet op het proces-verbaal van 24 mei 2013 van voorlopige oplevering inzake de wegen- en 
rioleringswerken van het project "Borgeind"; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester van 2 september 2014 waarbij het 
ingenieursbureau Antea group werd aangesteld voor de opmeting van de fietspaden en wegbedding 
van het project "Borgeind"; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 december 2015 waarbij de 
afsplitsing werd goedgekeurd van het perceel aan de Borgeindstraat, kadastraal gekend als 3de 
afdeling, sectie C, nr. 500/H met een oppervlakte van 1.425 m², 794 m² en 25 m²; 

Gelet op het e-mailbericht van 21 december 2015 van landmeter-expert Kris Mertens van Antea Group 
waarbij het definitieve geprekadastreerde opmetingsplan van 30 november 2015 werd meegedeeld 
inzake de af te stane grondzaten inzake het project "Borgeind": 

-  een perceel grond met een oppervlakte van 1.425 m² (lot A), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716A 
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-  een perceel grond met een oppervlakte van 794 m² (lot B), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716B 

-  een perceel grond met een oppervlakte van 25 m² (lot C), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716C; 

Gelet op de bodemattesten van 4 september 2015, 27 november 2015 en 22 januari 2016, afgeleverd 
door Ovam te Mechelen; 

Gelet op het ontwerp van akte tot gratis grondafstand opgesteld door notaris Tristan Sebrechts, zoals 
meegedeeld per e-mailbericht van 25 januari 2016; 

Overwegende dat de benaming van de afstanddoener nv Borgeind gewijzigd is in "nv Wilrijk 
Neerland";  

Overwegende dat de kosten van de te verlijden akte ten laste worden gelegd van de afstanddoeners; 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Eric De Swaef; 

Gelet op het antwoord van schepen Erik Block; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Artikel 1 

Over te gaan tot gratis verwerving voor openbaar nut van de hierna vermelde grondzaten, gelegen te 
Schoten, aan de Borgeindstraat, volgens het definitief geprekadastreerde opmetingsplan van 30 
november 2015 van landmeter-expert Kris Mertens van Antea Group: 

-  een perceel grond met een oppervlakte van 1.425 m² (lot A), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716A 

-  een perceel grond met een oppervlakte van 794 m² (lot B), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716B 

-  een perceel grond met een oppervlakte van 25 m² (lot C), nu kadastraal gekend als 3de afdeling, 
sectie C, deel van nr. 716C. 

Artikel 2 

De akte te laten verlijden door notaris Tristan Sebrechts, Churchilllaan 122 te 2900 Schoten. 

Artikel 3 

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

 

14. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER:  

TOEGANKELIJKHEID COGELSHOF - VOORSCHOTENLAAN 

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 bepaald worden; 

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

Gelet op artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet;  

Gelet op het gunstig advies d.d. 7 mei 2015 van de verkeerscommissie; 

Gelet op het verslag d.d. 8 december 2015 van de technische dienst;  

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 26 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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, 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 de 
Voorschotenlaan. Het parkeren wordt verboden vanaf huisnummer 3. Het verkeersbord E1 met 
onderbord met opwaartse pijl, wordt aangebracht.  

Artikel 2 

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

 

15. AANVULLEND REGLEMENT VAN DE POLITIE OP HET WEGV ERKEER  

AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDIC AP - VICTOR 
NELISSTRAAT 48 

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 artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op het verslag d.d. 7 januari 2016 van de technische dienst; 

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

Gelet op de gevoerde bespreking;  

Besluit: met 26 stemmen ja (eenparig) 
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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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert 
Batens, Anneleen De Maeyer, Peter Arnauw, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, 
Sandra Denis, 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 de 
Victor Nelisstraat. Het parkeren wordt uitsluitend toegelaten voor voertuigen die gebruikt worden voor 
personen met een handicap t.h.v. nummer 48 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.  

 

16. RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN ESDOORNDREEF, LIJSTERBESDREEF, 
EDELWEISSBAAN, CEDERLAAN EN HEIDEWEG - 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, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24, en 
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van werken voor rekening van verschillende 
aanbestedende overheden toelaat; 

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 het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2014 betreffende de 
gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Riolerings- en wegeniswerken Esdoorndreef, 
Lijsterbesdreef, Edelweissbaan, Cederlaan en Heideweg” aan Arcadis Belgium nv, KBO nr. BE 0426 
682 709, City Link 2 - Posthofbrug 12 te 2600 Antwerpen-Berchem; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juli 2014 betreffende 
afkoppeling Cederlaan – Heideweg en rioleringswerken Edelweissbaan, Esdoorndreef en 
Lijsterbesdreef; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2014 betreffende 
afkoppeling Cederlaan – Heideweg en rioleringswerken Edelweissbaan, Esdoorndreef en 
Lijsterbesdreef; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2015 betreffende 
weg- en rioleringswerken Elshout – Nieuwe openbare verlichting Esdoorndreef – goedkeuring 
overeenkomst Eandis; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 april 2015 betreffende 
renovatie Cederlaan – Heideweg en afkoppeling Edelweissbaan, Esdoorndreef en Lijsterbesdreef – 
bewonersvergadering 1 d.d. 23 maart 2015; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 april 2015 betreffende 
afkoppeling Cederlaan – Heideweg en rioleringswerken Edelweissbaan, Esdoorndreef en 
Lijsterbesdreef; 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2015 betreffende 
renovatie Cederlaan – Heideweg en afkoppeling Edelweissbaan, Esdoorndreef en Lijsterbesdreef, 
goedkeuring aanvraag stedenbouwkundige vergunning; 

Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 16/SV/Elshout werd opgesteld 
door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, City Link 2 - Posthofbrug 12 te 2600 Antwerpen -Berchem; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.037.333,98 excl. btw, waarvan 
€ 66.628,60 excl. btw of € 80.620,61 incl. 21 % btw ten laste van de gemeente Schoten; 

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

Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 
Aartselaar, en dat dit deel wordt geraamd op € 970.705,38 excl. btw; 

Overwegende dat het een samengevoegde opdracht betreft waarbij het aangewezen is dat gemeente 
Schoten de procedure zal voeren en in naam van Rio-Link bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht zal optreden; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/001); 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Peter Arnauw; 

Gelet op het antwoord van schepen Wouter Rombouts; 

Gelet op de gevoerde bespreking; 

Besluit: met 24 stemmen ja, 2 onthoudingen 
 

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, Sofie Goffin, Louis De keersmaeker, Bert Batens, Anneleen De 
Maeyer, Juan Leysen, Joanna Brzozowska, Willy Van Camp, Sandra Denis, Peter Van Nederkassel, 
Veerle Deparcq, Gerald Adriaensen stemmen ja. 

Eric De Swaef, Peter Arnauw onthouden zich. 
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Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 16/SV/Elshout en de raming voor de opdracht 
“Riolerings- en wegeniswerken Esdoorndreef, Lijsterbesdreef, Edelweissbaan, Cederlaan en 
Heideweg”, opgesteld door de ontwerper, Arcadis Belgium nv, City Link 2 - Posthofbrug 12 te 2600 
Antwerpen-Berchem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt  
€ 1.037.333,98 excl. btw, waarvan € 66.628,60 excl. btw of € 80.620,61 incl. 21 % btw ten laste van 
de gemeente Schoten en € 970.705,38 excl. btw ten laste van Rio-Link. 

Artikel 2 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 

Artikel 3 

Een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler Rio-Link, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

Artikel 4 

Gemeente Schoten wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Rio-Link bij de 
gunning en de uitvoering van de opdracht op te treden. 

Artikel 5 

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 6 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
GEM/22400007/020002 (actie 1419/003/004/002/001). 

 

17. MONDELINGE VRAGEN  

De raad, 

Gelet op artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in 
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 meldingen: 

1. door schepen Wouter Rombouts in verband met de postkaarten van Schoten die werden 
gemaakt door de toeristische dienst en te koop zijn aan het vrijetijdsloket 

2. door schepen Lieven De Smet in verband met de organisatie van het vrijwilligersfeest en de 
oproep tot deelname en hulp 

3. door schepen Iefke Hendrickx met oproep tot deelname aan de 2de Groskwis op 11 maart 2016 

4. door raadslid Eric De Swaef in verband met de storende aanwezigheid van auto en vuilnisbak 
voor het kasteel 

5. door raadslid Jacky Van den Broek in verband met de voorrangsregeling op het kruispunt 
Kruispadstraat - Theofiel Van Cauwenberghslei 
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6. door burgemeester Maarten De Veuster in verband met onze brief aan de minister in verband 
met de belastingverlaging lokale besturen. Voor deze brief wordt ook nog steun gezocht bij 
andere gemeenten 

7. door schepen Luc Van Gastel aangaande het KB van 14 december 2015 dat de btw op 
schoolgebouwen naar 6 % brengt. 

 
 

 

Zitting geheven te 21.30 uur. 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

Nicole Verhoeven 

voorzitter gemeenteraad, 

 

 

Gerald Adriaensen 
 


