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De voorzitter opent de vergadering om 20 uur; er is 1 verontschuldiging nl. mevr. Van 
den Heuvel Conny. 

De burgemeester deelt mee dat deze zitting als proef zal opgenomen worden. 

De heer Helsen P. vraagt aan de voorzitter om enkele vragen te stellen over agendapunt 
7, nl. Croonhof, in geheime zitting; de gemeenteraad gaat hiermee eenparig akkoord. 

OPENBAAR 

Voetweg nr. 14 in Massenhoven: definitief afschaffen 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en latere wijzigingen, in het 
bijzonder artikels 27 tot en met 29. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de 
organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen van 20 juni 2014. 

Gelet op de opname van de voetweg nr. 14 in de atlas van de buurtwegen van 
Zandhoven met een breedte van 1,60 m. 

Gelet op de gedeeltelijk afschaffing van voetweg nr. 14, na de kruising met buurtweg 
‘Chemin nr. 17’, door de Deputatie op 2 april 1878. 

Gelet op de vraag aan studiebureau Verhaert, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9 om een aanvraagdossier voor de afschaffing van het resterende gedeelte 
van de voetweg nummer 14 te Massenhoven op te maken. 

Overwegende dat de aanvraag tot afschaffing betrekking heeft op het resterend gedeelte 
van de voetweg nr. 14 met een lengte van ongeveer 400 m, gelegen tussen Kerkstraat 
en Vogelzangstraat, op percelen kadastraal gekend afdeling 5, sectie A, nrs. 69G2, 74K, 
69N, 69M, 69L, 69K, 69H, 69G, 69S2, 69R2 en kadastrale percelen zonder nummer. 

Gelet op de bijgevoegde stukken van beëdigd landmeter – expert Paul Verhaert van 
studiebureau Verhaert met referentienummer 2580, opgemaakt op 6 juli 2018: 
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- Verzoekformulier; 
- Plan nr. 1-1 bestaande uit een titelblad, uittreksel van de atlas der buurtwegen, 
uittreksel kadastraal plan, uittreksel topografische kaart en het afschaffingsplan; 
- Foto’s; 
- Plan met aanduiding foto opname punten. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven de intentie heeft om een dorpspark in het 
centrum van Massenhoven aan te leggen: - dat dit dorpspark gedeeltelijk gelegen is op 
het resterend gedeelte van de voetweg en het bijgevolg aangewezen is om deze eerst af 
te schaffen omdat de toekomstige omgevingsvergunning voor de aanleg van het 
dorpspark pas kan worden afgeleverd nadat de voetweg is afgeschaft. 

Overwegende dat een gedeelte van voetweg gelegen is onder reeds bestaande en 
vergunde woningen en bijhorende afsluitingen gelegen Vogelzangstraat 53, 55, 57, 59, 
61, 63 en 73 en een gedeelte onder het onbebouwd perceel Vogelzangstraat 71; - dat 
enkele van deze woningen reeds werden gebouwd in de periode 1980 – 1995. 

Overwegende dat de voetweg gedeeltelijk gelegen is op de straten Vogelzangstraat en 
Kerkstraat; - dat door de ligging op de openbare weg deze voetweg geen toegevoegde 
waarde meer heeft en de bestaande Kerkstraat en Vogelzangstraat dezelfde functie als 
de voetweg in functie van doorwaadbaarheid en bereikbaarheid vervullen. 

Overwegende dat de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid die rust op de voetweg 14 
inmiddels reeds uitgedoofd is door verjaring wegens het onbruik ervan in de zin van 
artikel 12 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen gedurende meer dan 30 jaar; 
- dat uit de foto’s van het terrein blijkt dat de voetweg op het terrein waar het dorpspark 
zal gerealiseerd worden niet zichtbaar is en op het privéterrein is de voetweg zelfs 
afgesloten via omheiningen en woningen die op het tracé liggen en bijgevolg ook niet 
gebruikt wordt. 

Overwegende dat in de bestaande toestand de groene ruimte, centraal in het dorp, waar 
een groot gedeelte van de voetweg op ligt, vrij toegankelijk en bereikbaar is via 
verschillende toegangswegen. 

Overwegende dat het ontwerp van het dorpspark voorziet in een alternatief voor de 
voetweg via een verharding die kronkelend doorheen het ontworpen dorpspark gaat in 
plaats van een rechte lijn, zoals in de af te schaffen voetweg, wat de beleving van het 
dorpspark ten goede zal komen. Dit pad dient juist als trage verbindingsweg tussen het 
openbaar domein in de Kerkstraat en het openbaar domein in de Vogelzangstraat die 
belast zal worden met een erfdienstbaarheid van openbaar gebruik zodat de ontsluiting in 
de toekomst gegarandeerd zal blijven en zal verbeteren door een kwalitatieve inrichting 
van het openbaar domein. Het dorpspark zal bijgevolg de doorwaarbaarheid niet in het 
gedrang brengen. 

Overwegende dat in het Bijzonder Plan van Aanleg Dorp West, goedgekeurd bij koninklijk 
besluit van 25 maart 1975 en de herziening van 5 april 2004, een voetweg centraal is 
voorzien en die zal doorlopen achter de woningen Vogelzangstraat 65 t.e.m. 73. Door de 
verankering in het BPA is er nog voldoende juridische zekerheid ingebouwd om de 
doorwaadbaarheid in het gebied te verzekeren. 

Gelet op zijn beslissing van 20 september 2018 waarbij de afschaffing van het resterend 
gedeelte van de voetweg nr. 14, tussen Kerkstraat en Vogelzangstraat, op de percelen 
kadastraal gekend afdeling 5, sectie A, nrs. 69G2, 74K, 69N, 69M, 69L, 69K, 69H, 69G, 
69S2, 69R2 en kadastrale percelen zonder nummer, voorlopig werd vastgesteld. 

Gelet op het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 20 november 
2018 waaruit blijkt dat in het kader van het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften 
werden ingediend. 

Overwegende dat er meer dan voldoende redenen voorhanden zijn om over te gaan tot 
de afschaffing van het bedoelde gedeelte. 
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Overwegende dat het hele dossier ter goedkeuring aan de deputatie van de Provincie 
Antwerpen voorgelegd kan worden. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Stelt de afschaffing van het resterend gedeelte van de voetweg nr. 14,  tussen 
Kerkstraat en Vogelzangstraat, op de percelen kadastraal gekend afdeling 5, sectie A, 
nrs. 69G2, 74K, 69N, 69M, 69L, 69K, 69H, 69G, 69S2, 69R2 en kadastrale percelen 
zonder nummer, definitief vast. 

Artikel 2. 

De deputatie van de provincie Antwerpen zal verzocht worden om te beslissen over de 
afschaffing van het resterend gedeelte van voetweg nr. 14. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J.. 

Nadat de voorzitter geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad over 
tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Wegtracé en kosteloze grondafstand: Bruggestraat 2: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door AVCB bvba, gevestigd te Woeringenstraat 15b te 2560 Nijlen, een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 8 
wooneenheden, ondergrondse parking en slopen van de bestaande woning met 
handelsruimte, berging en tuinmuur werd ingediend op 28 augustus 2018, volledig en 
ontvankelijk verklaard op 13 september 2018, voor een grond gelegen te 2240 
Zandhoven, Bruggestraat nr. 2, ten kadaster gekend afdeling 1, sectie C, nr. 204 E4: - 
dat de heer Marc Van Gansen, zaakvoerder van AVCB bvba, ter gelegenheid van de 
indiening van de omgevingsvergunning, een belofte van kosteloze grondafstand heeft 
bijgevoegd: - dat 90,25 m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan 
onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, grond om de 
genoemde weg – overeenkomstig de bestaande rooilijn, goedgekeurd bij besluit 
Bestendige Deputatie van 16 december 2010 – te kunnen bouwen. 

Gelet op artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning. 

Gelet op het plan ‘grondafstand nieuwe toestand’, opgemaakt door architect Jacques 
Elegeert, gevestigd te Patijntjesraat 151 te 9000 Gent, waarop voornoemde inneming in 
het geel staat aangeduid. 

Overwegende dat het gebied gelegen is binnen de grenzen van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan De Hoven, 2de herziening, goedgekeurd bij besluit Bestendige Deputatie 
van 16 december 2010. 

Overwegende dat het gebied niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurde 
niet vervallen verkaveling. 

Overwegende dat het gebied waarin het perceel van de aanvraag zich bevindt, gelegen is 
in woongebied volgens het vastgestelde gewestplan. 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 22 oktober 2018, waaruit blijkt dat één 
bezwaar werd ingediend. 
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Overwegende dat het voorstel van wegtracé en van kosteloze grondafstand eerst door de 
gemeenteraad dienen aanvaard te worden alvorens het college van burgemeester en 
schepenen een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunning. 

Overwegende dat met het voorgelegd wegentracé akkoord kan gegaan worden. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd plan: - dat het college van burgemeester en schepenen de kosteloze 
grondafstand en de bijhorende kosten als last kan opleggen bij een eventuele 
omgevingsvergunning conform artikel 75 van het omgevingsvergunningsdecreet. 

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het plan ‘grondafstand nieuwe toestand’, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt 
door architect Jacques Elegeert, gevestigd te Patijntjesraat 151 te 9000 Gent, waaruit 
blijkt dat in totaal 90,25 m² grond langsheen de Bruggestraat nr. 2 te 2240 Zandhoven, 
aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het tracé van de weg, aan te leggen ter hoogte van Bruggestraat nr. 2, conform de 
goedgekeurde rooilijn, wordt definitief goedgekeurd. 

Artikel 3. 
De ‘Belofte van kosteloze grondafstand’, opgesteld aan de hand van de in het vorig 
artikel goedgekeurd inplantingsplan, wordt goedgekeurd en het voorstel van kosteloze 
grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal bij de aanvraag tot omgevingsvergunning gevoegd 
worden. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Van den Bergh B.. 

Nadat schepen Van Staeyen S. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Kosteloze grondafstand: Fatimalaan nrs. 5, 7 en 9: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan Studiebureau Verhaert, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9 een omgevingsvergunning werd verleend in zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van 23 juli 2018, voor gronden gelegen langsheen de 
Fatimalaan nrs. 5, 7 en 9 te 2240 Zandhoven (Pulle), ten kadaster gekend afdeling 3, 
sectie B nr. 112W; - dat 20 m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, 
grond noodzakelijk om de genoemde weg - overeenkomstig de bestaande rooilijn - te 
kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 23 augustus 2018 en opgenomen in de 
databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11034-10143, opgemaakt door 
landmeter-experten Paul Verhaert en Stijn Geens, handelend voor de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SB-V, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9, waarop voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd en benoemd 
staat als Lot A. 

Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand gedagtekend op 13 april 2018. 
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Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan; - dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 

Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

Gelet op de omgevingsvergunning afgeleverd op 23 juli 2018 door het college van 
burgemeester en schepenen, waarin ondermeer werd gesteld dat de gronden gelegen 
binnen de goedgekeurde of ontworpen rooilijnen van de voorziene wegen, gratis aan de 
gemeente worden afgestaan en dit zonder enige kosten voor de gemeente. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
‘Notarissen Goossens, Verwerft & Goossens’, met zetel te Grobbendonk. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden die gerechtigd zullen 
zijn de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het verlijden van de notariële akte 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Gelet op artikel 43 §2 12° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, gedagtekend op 23 augustus 2018 en opgenomen in de databank 
van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11034-10143, opgemaakt door 
landmeter-experten Paul Verhaert en Stijn Geens, handelend voor de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SB-V, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat 9, waaruit blijkt dat in totaal 20 m² grond aan de gemeente Zandhoven 
kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door ‘Notarissen 
Goossens, Verwerft & Goossens’, met zetel te Grobbendonk, wordt eveneens 
goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De ‘Belofte van kosteloze grondafstand’ opgesteld aan de hand van het in het vorige 
artikel goedgekeurde opmetingsplan en gedagtekend op 13 april 2018, wordt 
goedgekeurd en de gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor ‘Notarissen 
Goossens, Verwerft & Goossens’, met zetel te Grobbendonk. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen worden gedragen 
door de afstanddoener. 

Artikel 5. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden afgevaardigd om bij het verlijden van de 
akte, namens de gemeente Zandhoven, op te treden en rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan ‘Notarissen Goossens, Verwerft & Goossens’, met 
zetel te Grobbendonk, worden overgemaakt. 

Aanpassing van het reglement met betrekking tot de 
herdenkingszuilen op de strooiweides op de begraafplaatsen 
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De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 28 januari 1999 houdende vaststelling van een reglement 
waarbij het aanbrengen van herdenkingsplaatjes op de herdenkingszuilen opgericht op 
de strooiweide van de verschillende begraafplaatsen wordt geregeld. 

Gelet op zijn beslissing van 23 mei 2002 houdende aanpassing van artikel 2 van 
voormeld reglement; - dat de prijs voor een herdenkingsplaatje vastgesteld werd op 12,5 
euro. 

Overwegende dat voormelde herdenkingsplaatjes sinds kort niet langer gemaakt worden 
door de gemeente zelf maar worden besteld; - dat het aangewezen lijkt om deze 
kostprijs door te rekenen aan de aanvrager van een herdenkingsplaatje. 

Overwegende dat in artikel 1 van voormelde beslissing vermeld staat dat ook de naam 
van de echtgenoot op het herdenkingsplaatje kan opgenomen worden; - dat dit echter 
door de afmetingen van het plaatje niet meer mogelijk is. 

Overwegende dat op basis van bovenstaande overwegingen het derhalve aangewezen is 
om voormelde beslissing volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe 
beslissing. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De beslissing zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 januari 1999, en 
gewijzigd op 23 mei 2002 wordt volledig geschrapt en vervangen door: 

Artikel 1. 
Op de asverstrooiingsweide van de begraafplaatsen gelegen op het grondgebied van 
de gemeente Zandhoven mag tegen de verticale zijden (afmeting 50x50cm) van het 
ringelement van de daar opgerichte herdenkingszuilen, op aanvraag van de 
nabestaande(n) van de overledene, een genormaliseerd herdenkingsplaatje 
bevestigd worden met vermelding van de naam en voornaam van de overledene, de 
geboortedatum en de datum van overlijden. Het genormaliseerd herdenkingsplaatje 
heeft als afmetingen 100mm breedte, 65mm hoogte en 1mm dikte. 

Artikel 2. 
De nabestaande(n) kunnen een aanvraag richten aan de dienst burgerzaken van de 
gemeente Zandhoven vergezeld van de juiste tekst op schrift, mits onmiddellijke 
betaling van 30 euro. In deze prijs is vervat: de kostprijs van het 
herdenkingsplaatje, het graveren van de tekst en de bevestiging op de 
herdenkingszuil door de gemeentelijke technische dienst. Andere 
herdenkingsplaatjes dan vermeld en de bevestiging ervan door andere personen dan 
deze van de gemeentelijke dienst worden niet toegestaan en zullen verwijderd 
worden. 

Artikel 3. 
De plaats van bevestiging wordt bepaald door de burgemeester met dien verstande 
dat er slechts kan aangevangen worden met de bevestiging op een nieuwe zijde 
nadat de voorgaande zijde volledig volzet is. 

Artikel 4. 
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen bij 
volzetting van alle beschikbare zijden (126 naamplaatjes) waaronder de 
verwijdering, in chronologische volgorde, van reeds aangebrachte 
herdenkingsplaatjes voor plaatsing van nieuwe herdenkingsplaatjes. 
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Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de dienst burgerzaken en aan 
de financieel directeur. 

Gebruiksovereenkomst ‘Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven’: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 mei 2015 betreffende de principiële goedkeuring voor de 
opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Zandhoven. 
Overwegende dat uit het masterplan gebleken is dat het parkeren in het centrum van 
Zandhoven versnipperd gebeurt;- dat langsparkeren gecombineerd wordt met parkeren 
op pleintjes en er geen duidelijke parkeerstructuur aanwezig is. 
Gelet op zijn beslissing van 20 april 2017 betreffende de princiepsbeslissing van de 
uitbreiding en de heraanleg van de parking aan het gemeentehuis. 

Overwegende dat de gebouwen gelegen te Bruggestraat 1/bus 1 afgebroken werden. 

Gelet op de verschillende besprekingen die hieromtrent gehouden werden met de Sint-
Sebastiaansgilde Zandhoven;- dat ze een verhuis naar een lokaal in de Sint-Christoffel 
genegen zijn. 

Gelet op zijn beslissing van 20 april 2006 waarbij een gebruiksovereenkomst voor de 
lokalen gelegen Bruggestraat 1/bus 1, 2240 Zandhoven tussen de Sint-Sebastiaansgilde 
Zandhoven en de gemeente Zandhoven werd afgesloten. 

Overwegende dat het aangewezen is om een nieuwe gebruiksovereenkomst af te sluiten 
voor het gebruik van de lokalen in Afspanning Sint-Christoffel Amelbergastraat 1, 2240 
Zandhoven:-dat deze gebruiksovereenkomst voor een onbepaalde duur zal worden 
afgesloten met evenwel de mogelijkheid tot opzeg mits het verzenden aan de andere 
partij van een aangetekende opzegbrief, minstens één jaar voor de gewenste 
eindvervaldag. 

Gelet op het ontwerp van ‘Gebruiksovereenkomst’ dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de 
‘Gebruiksovereenkomst’ moet vertegenwoordigd worden:-dat het derhalve noodzakelijk 
is twee personen aan te stellen die bij de ondertekening van bedoeld contract de 
gemeente Zandhoven zullen vertegenwoordigen en gerechtigd zullen zijn dit contract 
rechtsgeldig te ondertekenen. 

Gelet op de artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven inzake het gebruik van lokalen, gelegen 
aan de Amelbergastraat 1, 2240 Zandhoven. 

  

GEBRUIKSOVEREENKOMST : SINT-SEBASTIAANSGILDE ZANDHOVEN 

  

Tussen de ondergetekenden: 

Gemeente Zandhoven 

Liersebaan 12 2240 Zandhoven 
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BE 0207.539.220  

Vertegenwoordigd door de heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, 
respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur. 

en 

Sint-Sebastiaansgilde 

Vertegenwoordigd door Jozef Cambré 

werd volgende overeenkomst afgesloten: 

Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven geeft aan de Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven de toelating 
om ruimtes in het gebouw aan de Amelbergastraat 1 in 2240 Zandhoven te 
gebruiken als opbergruimte en vergaderlokaal. 

Ruimtes bestaande uit: 
• de bovenverdieping. 

Artikel 2. 

De lokalen worden gratis ter beschikking gesteld. 

Artikel 3. 

De overdracht van de gebruiksovereenkomst, alsmede onderverhuren, is verboden 
behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de gemeente Zandhoven. 

Artikel 4. 

Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven zal de lokalen gebruiken met de zorg van een 
goede huisvader, zoals door de wet bedoeld en overeenkomstig de regels der moraal 
en fatsoen. 

De organisatie verbindt zich ertoe: 
• de lichten in de lokalen, gang en toiletten te doven onmiddellijk na het 

beëindigen van het gebruik; 
• de verwarming af te zetten; 
• na ieder gebruik van het afval te verzamelen in de daarvoor voorziene 

vuilniszakken of -containers; 
• de gebruikte lokalen ordelijk en proper achter te laten; 
• na het beëindigen van het gebruik de deuren van de lokalen te sluiten. 

Artikel 5. 

Herstellingen die nodig zijn wegens normale slijtage, ouderdom in de lokalen of 
wegens overmacht, zijn ten laste van de gemeente Zandhoven.   

Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven zal schade veroorzaakt door gebruikers en 
onderhoud aan lokalen, de installatie en sanitair zelf herstellen of vergoeden. 

Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven verklaart de lokalen, installaties en sanitair in 
goede staat te hebben ontvangen en bevestigt geen gebreken of beschadigingen te 
hebben vastgesteld. 

Artikel 6. 

Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven mag slechts veranderingen of verbouwingen 
uitvoeren, mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van de gemeente 
Zandhoven. 

Artikel 7. 

Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven zal voor de gehele duur van het gebruik een 
verzekeringen sluiten die zijn aansprakelijkheid als gebruiker dekt.  Ook de 
gemeente Zandhoven zal haar eigen aansprakelijkheid dekken. 
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De gemeente Zandhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, 
ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van Sint-Sebastiaansgilde 
Zandhoven of van personen die onder verantwoordelijkheid van Sint-
Sebastiaansgilde Zandhoven van de lokalen gebruik maken. 

Artikel 8. 

Elke inbreuk op de gebruiksmodaliteiten, zoals opgenomen in de artikels 1, 2, 3, 4, 6 
 van deze overeenkomst, kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst 
door de gemeente Zandhoven. 

Artikel 9. 

De gemeente Zandhoven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even 
welk tijdelijk gemis van het genot van de ter beschikking gestelde lokalen, uit welke 
oorzaak ook voortvloeiend. Er kan onder geen enkel beding enige schadevergoeding 
van de gemeente Zandhoven gevorderd worden. 

De gemeente Zandhoven behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene, 
dringende omstandigheden (rampen... ) zonder enige schadevergoeding te 
beschikken over de lokalen. 

Artikel 10. 

Huidige gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, ingaande per 
1 september 2018. Beide partijen hebben het recht een einde te stellen aan deze 
overeenkomst en ze op te zeggen bij middel van een aangetekende brief die de 
andere partij moet bereiken tenminste één jaar voor de gewenste eindvervaldag. 

Artikel 2. 

De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Zandhoven. 

Artikel 3. 

Deze gebruiksovereenkomst vervangt de vorige gebruiksovereenkomst. 

Artikel 4. 

Afschrift van deze beslissing zal Sint-Sebastiaansgilde Zandhoven en aan de financieel 
directeur worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J. en mevr. Van Trier A.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

AGB Zandhoven: verslag werkingsjaar 2018: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 8 september 2011 houdende oprichting 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven alsmede goedkeuring van de statuten. 

Gelet op artikel 15/1 4de alinea van de statuten van het AGB Zandhoven dat stipuleert 
dat ‘telkens indien de gemeenteraad van Zandhoven hem daartoe verzoekt de Raad van 
Bestuur verslag uitbrengt over alle of sommige activiteiten van het autonoom 
gemeentebedrijf Zandhoven. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijkse evaluatie. De 
beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 
gemeenteraad’. 
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Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van het AGB Zandhoven van 29 
november 2018, waarbij de raad zijn goedkeuring verleent aan het ontwerp van ‘Verslag 
werkingsjaar 2018’. 

Gelet op het ontwerp van ‘Verslag werkingsjaar 2018’ dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van het ‘Verslag werkingsjaar 2018’ kan akkoord 
gegaan worden. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De raad neemt akte van het ‘Verslag werkingsjaar 2018’ van het AGB Zandhoven. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan het AGB Zandhoven worden overgemaakt. 

AGB Zandhoven: budget 2019: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 8 september 2011 houdende oprichting van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Zandhoven alsmede goedkeuring van de statuten. 

Gelet op de beslissing van 13 december 2011 van de Vlaams minister van 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende 
goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van Zandhoven van 8 september 
2011, waarbij het Autonoom Gemeentebedrijf van Zandhoven wordt opgericht en de 
statuten van het bedrijf zijn vastgesteld. 

Gelet op artikel 30 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven dat 
stipuleert dat het autonoom gemeentebedrijf een boekhouding, jaarrekening, budget en 
meerjarenplan opstelt overeenkomstig de toepasselijke, wettelijke bepalingen. 

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven van 29 
november 2018 waarbij het budget van het AGB Zandhoven voor het dienstjaar 2019 
wordt vastgesteld met een positief resultaat op kasbasis van 17.479,94 euro. 

Overwegende dat de gemeenteraad het ‘Budget 2019’ van het AGB Zandhoven dient 
goed te keuren. 

Overwegende dat met de inhoud van het ‘Budget 2019’ van het AGB Zandhoven kan 
akkoord gegaan worden. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Met 21 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Bart Van den Bergh, Werner Van 
Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick 
Van Trier, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 1 onthouding (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het ‘Budget 2019’ van het Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, zoals vastgesteld 
door de Raad van Bestuur in zitting van 29 november 2018, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Vlaamse Overheid, aan het AGB Zandhoven en 
aan de financieel directeur worden overgemaakt. 
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Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P. die het volgende verklaart: 

“Zoals onze vertegenwoordiger in het AGB zal ook ik mij hierbij onthouden gezien 
hetgeen hieromtrent in de geheime zitting zal besproken worden.”   

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. Helsen P.. 

Nadat schepen Willems R. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

OCMW: budget 2019: akteneming 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de raad van het OCMW van Zandhoven van 4 december 2018, 
waarbij het budget voor het dienstjaar 2019 werd vastgesteld. 

Overwegende dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 150 van het Decreet van 19 
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, in dit geval enkel kennis moet nemen van het budget. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van het budget voor het dienstjaar 2019 van het OCMW 
van Zandhoven. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en aan het OCMW 
worden overgemaakt. 

Meergemeente politiezone: vaststelling van de gemeentelijke 
politiedotatie 2019 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven behoort tot een meergemeentezone die 
samengesteld is uit de gemeenten Ranst en Zandhoven. 

Overwegende dat de omzendbrief BA.2009/09-4.3.3.1. stipuleert dat men er ter 
stelligste moet voor zorgen dat de gemeentelijke dotaties aan de politiezone worden 
vastgesteld in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit. 

Overwegende dat de begroting voor het dienstjaar 2019 van de politiezone ‘ZARA’ door 
de politieraad in zitting van 28 november 2018 werd behandeld en dat het bedrag van de 
gewone dotatie wordt vastgesteld op 1.650.427 euro. 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie in ‘concrete vorm’ dient vastgesteld te 
worden; - dat de gemeentelijke dotatie van Zandhoven zal bestaan uit een gewone 
dotatie aan de politiezone ten belopen van 1.650.427 euro, ingeschreven onder BI 0400-
00/AR 649330. 

Gelet op artikel 40 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, dat o.a. stipuleert dat elke 
gemeenteraad van de zone de dotatie stemt die aan het lokaal politiekorps moet worden 
toegekend en die aan de politiezone wordt gestort. 

Gelet op artikel 71 van de wet op de geïntegreerde politie dat voorschrijft dat de 
besluiten van de gemeenteraad en van de politieraad betreffende de begroting van de 
lokale politie en de erin aangebrachte wijzigingen - alsook de besluiten betreffende de 
bijdrage van de gemeente die deel uitmaakt van een meergemeentezone - aan de 
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politieraad en de erin aangebrachte wijzigingen aan de gouverneur ter goedkeuring 
dienen overgemaakt. 

Gelet op artikel 253 §1 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Een gewone dotatie wordt aan de politiezone ‘ZARA’ toegekend ten belope van 1.650.427 
euro, uitgetrokken onder BI 0400-00/AR 649330 van de exploitatieuitgaven van het 
budget 2019. 

Artikel 2. 
Deze beslissing zal, voor verder gevolg, aan mevrouw de gouverneur van de provincie 
Antwerpen en aan de politiezone ‘ZARA’ worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Helsen P.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Gemeentelijke bijdrage 2019: Brandweer Zone Rand: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Gemeentedecreet. 

Gelet op de wet van 15 mei 2007, inzonderheid artikel 68 dat stelt dat de gemeentelijke 
dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting. 

Gelet op de omzendbrief BB 2014 van het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, ABB, 
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel van 5 september 2014 waarbij gemeld wordt dat 
vanaf 1 januari 2015 de brandweerzones actief worden. 

Overwegende dat het jaarlijks te financieren saldo van de zone moet gefinancierd worden 
door de gemeenten van deze zone. 

Gelet op zijn beslissing van 16 oktober 2014 waarbij de overeenkomst tussen de 
hulpverleningszone Brandweer Zone Rand in oprichting en de gemeenten inzake de 
financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten werd goedgekeurd. 

Overwegende dat het volgende goedgekeurd werd: 
• de dotatie per gemeente vast te stellen op basis van volgende criteria: 
• 75 % inwonersaantal; 
• 25 % kadastraal inkomen; 
• Deze invoering van de dotatie zal op een termijn van 3 jaar gebeuren; het verschil 
tussen de huidige uitgaven en de toekomstige uitgaven, op basis van de verdeelsleutel 
zoals weergegeven, zal in het eerste jaar 50% doorgerekend worden, in het tweede jaar 
aan 75% om dan in het derde jaar de volledige verdeelsleutel door te rekenen. 

Overwegende dat de zoneraad van 30 november 2018 de begroting 2019 heeft 
goedgekeurd. 

Gelet op de e-mail vanwege de Brandweer Zone Rand van 3 oktober 2018 waarin de 
gemeentelijke dotaties worden opgenomen; dat het gemeentelijk aandeel voor 
Zandhoven voor het dienstjaar 2019 372.912 euro bedraagt: - dat het gemeentelijk 
aandeel 2,99% bedraagt van het te financieren saldo voor het dienstjaar 2019 van de 
Brandweer Zone Rand. 

Publieke stemming: 
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Voor het dienstjaar 2019 zal een gemeentelijke bijdrage van 372.912 euro overgemaakt 
worden aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand. 

Artikel 2. 
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder beleidsitem 0410-00 AR 649332 
van de exploitatiekosten van het budget 2019. 

Artikel 3. 
Afschrift van dit besluit voor verder gevolg over te maken aan de financieel directeur en 
aan de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Budget voor dienstjaar 2019: vaststelling 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- 
en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk werk en latere wijzigingen. 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk werk en latere wijzigingen. 

Gelet op de omzendbrief BB 2018/2, uitgaande van het Kabinet van de Vlaamse Minister 
van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke kansen en Armoedebestrijding, 
gevestigd te 1000 Brussel, Arenbergstraat 7 met betrekking tot de budgetten en de 
éénjarige meerjarenplannen 2019. 

Overwegende dat het ontwerp van budget 2019 tijdig werd overgemaakt aan de 
gemeenteraadsleden van de gemeente Zandhoven en dat de bijlagen aan dit budget 
beantwoorden aan het besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit tot 
vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de 
toelichtingen ervan. 

Gelet op het ontwerp van budget 2019 dat wordt voorgelegd. 

Gelet op artikel 148 en 149 van het Gemeentedecreet. 

Gelet op de bespreking. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 7 stemmen 
tegen (Paul Stulens, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De 
Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 2 onthoudingen (Geert Van Laer, Jordi 
De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het budget 2019 van de gemeente Zandhoven wordt vastgesteld met een positief 
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resultaat op kasbasis van 629.005,69 euro en positieve autofinancieringsmarge van 
536.469,00 euro. 

Artikel 2. 
Alle documenten van de toelichting en de verplichte bijlagen van het budget 2019 maken 
integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 3. 
Het budget 2019 zal digitaal worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Stulens P. die het volgende verklaart: 

“Na zorgvuldige lezing heb ik toch een vijftal opmerkingen of vragen: 

1)    Het nieuwe decreet lokale besturen dat vanaf 1 januari 2020 volledig operationeel 
wordt, voorziet dat er heel wat meer documenten ter beschikking moeten worden gesteld 
van de burgers via de webtoepassing. Maar in het beleidsdomein 20, informatisering, zie 
ik geen extra voorziene middelen. Zijn we reeds voldoende voorzien en hebben we geen 
extra middelen hiervoor nodig? 

2)    In de investeringsenvelop 56 wordt er 300.000 € voorzien voor de aankoop van de 
woning gelegen Liersebaan 153. Vermits het huisnummer is aangegeven neem ik aan dat 
het inderdaad de bedoeling is om deze woning aan te kopen, maar dan vind ik dit een 
zeer hoog bedrag, vermits er onlangs enkele naastgelegen en vergelijkbare woningen 
werden verkocht voor minder dan 180.000 €. Ik hoop dan ook dat u bij een eventuele 
aankoop eerst beroep zult doen op een de gemeente gunstig gezinde schatter, zodat het 
aankoopbedrag zeker niet zo hoog zal zijn. 

3)    Een jaarlijks terugkerend pijnpunt zijn de nominatieve subsidies. Volgens de 
cultuurpactwetgeving moeten de subsidies in principe volgens objectieve criteria worden 
toegekend, en moeten de nominatieve uitzondering zijn. Toch moet ik toegeven dat door 
ons voortdurend gehamer er toch al heel wat frappante discriminaties zijn weggewerkt. 
Maar thans stel ik vast dat voetbalclub Massenhoven nog steeds 870 € subsidies 
ontvangt, alhoewel de club meer dan gehalveerd werd. En dat hockey Massenhoven nu 
ook 870 € ontvangt. Is dit te verklaren ? 

4)    Ik moet toegeven dat het budget met voorzichtigheid werd opgesteld en dat, 
niettegenstaande er voor 2,6 miljoen € nieuwe investeringen werden voorzien, het 
financieel evenwicht wordt behaald. Toch zal de schuldenlast licht toenemen: tegenover 
1,1 miljoen € aflossingen staan immers 1,5 miljoen € nieuwe leningen. 

5)    Wat betreft de inschatting van de risico’s stel ik vast er hierbij niets is opgenomen 
van het punt dat in geheime zitting zal worden besproken. 

Ik kan dan ook dit budget niet mee goedkeuren." 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. Helsen P.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 

Verslaggeving over de uitoefening van zijn mandaat en het 
verstrekken van een toelichting bij het beleid van de 
intercommunale IGEAN Dienstverlening en IGEAN Milieu & 
Veiligheid door de heer Geens Joris, bestuurder 
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Verslaggeving over de uitoefening van zijn mandaat en het 
verstrekken van een toelichting bij het beleid van de 
intercommunale IKA door burgemeester Van Hove Luc bestuurder 

 

Verslaggeving over de uitoefening van zijn mandaat en het 
verstrekken van een toelichting bij het beleid van de 
intercommunale IVEKA door burgemeester Van Hove Luc 
bestuurder 

 

Verslaggeving over de uitoefening van zijn mandaat en het 
verstrekken van een toelichting bij het beleid van de 
intercommunale PIDPA door de heer Willems Rudy, bestuurder 

GOEDKEUREN VERSLAG 

Vragenuurtje 

1. De voorzitter deelt mee dat de burgemeester morgen de eed gaat afleggen bij de 
gouverneur. 

2. Dhr. Van Laer G. die geen vraag heeft maar eerder iets wil zeggen als afscheid: "hij 
wenst het bestuur en de nieuwe oppositie veel succes en hoopt dat zij zich blijven 
inzetten op de verschillende dossiers met name: 

- het sociale beleid waar de verenigingen belangrijk zijn maar ook het OCMW is een 
belangrijke factor in de gemeente opdat we een warme samenleving kunnen creëren 

- mobiliteit 

- ondernemen 

- ruimtelijke ordening 

en tot slot bedankt hij iedereen voor de samenwerking. 

3. Mevr. Van Trier A. die vragen heeft over huisje Regina: de restauratiepremie werd 
goedgekeurd maar staat niet op de prioriteitenlijst van de Vlaamse Overheid; zij vraagt 
zich af waarom andere dossiers voorrang hebben en waarom het dossier niet bij 
hoogdringendheid werd ingediend. 

De burgemeester antwoordt hierop dat de woning inderdaad op instorten staat maar de 
criteria van de Vlaamse Overheid zijn hiervoor anders. Destijds bestond 
"hoogdringendheid" nog niet; nu wel, maar het kost veel geld en wetende dat het dossier 
waarschijnlijk niet aanvaard wordt. 

Wij hopen stilaan dat de Vlaamse Overheid met patrimonium als een goede huisvader zal 
omgaan maar zelfs de toestemming om verder te werken zonder subsidies, wordt niet 
toegestaan. 

Mevr. Van Trier A. vindt het eigenaardig dat hoogdringendheid niet zou goedgekeurd 
worden. 

4. Dhr. Helsen P. die verwijst naar de mail die naar de fracties werd verstuurd met 
betrekking tot het gunstig advies met voorwaarden voor het GRUP in Ranst; hij vindt het 
eigenaardig dat er 2 maanden geleden een zeer negatief advies werd gegeven met 
betrekking tot de brug in Grobbendonk en in dit dossier gunstig en met voorwaarden, 
terwijl Ranst een negatief advies geeft met allerlei argumenten. 
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Burgemeester antwoordt hierop dat in Grobbendonk ondertussen de aanvraag voor 
verlenging van het structuurplan werd ingetrokken. 

En waarom gunstig in dit dossier? Dit GRUP is reeds een langlopend dossier waar 
Zandhoven niet bij betrokken is; het gaat vooral over het dempen van de zwaaikom om 
daar industrie te maken en er is vooral veel aandacht voor de ontsluiting in het plan en 
NIET via Massenhoven of Zandhoven want er wordt een vrachtwagensluis voorzien en 
dat is voor ons een versterking van hetgeen we willen realiseren. 

Tijdens de plenaire vergadering werd geopperd om het knooppunt rond te maken maar 
AWV heeft laten weten dat hiervoor geen geld is. 

Dhr. Helsen P. antwoordt hierop dat het tegenover de inwoners beter was geweest om 
negatief te adviseren en hij een groene reflex mist. 

Tot slot vraagt hij om de oppositie hierin te betrekken. 

GEHEIME ZITTING 

Dhrn. Helsen P. en Stulens P. stellen enkele vragen over de financiële toestand van 't 
Croonhof. 

Verslag vorige zitting. 

Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt 
over de redactie van de notulen van de gemeenteraad van 22 november 2018, 
overeenkomstig art. 36 §3 2°  van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad, 

in opdracht 

 

 

 

 

 
Annick Smeets  Richard Bastanie 
Algemeen directeur  Voorzitter 

 


