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OPENBAAR 

Liersebaan 15: goedkeuring van het wegtrace en de belofte van 
kosteloze grondafstand. 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door David Rymenants en Kristof Rymenants, (Liersebaan 121 - 2240 
Zandhoven), een omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaand gebouw en het 
bouwen van een meergezinswoning met 12 entiteiten met ondergrondse parkeergarage 
werd ingediend op 9 oktober 2018, volledig en ontvankelijk verklaard op 29 november 
2018, voor een grond gelegen te Liersebaan 15 - 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend 
afdeling 1, sectie B, nrs. 312L, R, S:- dat de heer Kristof Rymenants, ter gelegenheid van 
de indiening van de omgevingsvergunning, een belofte van kosteloze grondafstand heeft 
bijgevoegd; - dat 33 m² grond, langsheen de Dr. August Sniedersstraat, kosteloos aan 
de gemeente zal worden afgestaan onder voorbehoud van het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning, grond om de genoemde weg – overeenkomstig de bestaande 
rooilijn, vastgelegd in BPA De Stevens 2A dat werd goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 6 april 2006 – te kunnen bouwen. 

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

Gelet op het plan grondafstand, opgemaakt door studiebureau Verhaert bvba 
(Kasteelstraat 9 – 2280 Grobbendonk) waarop voornoemde inneming in het geel staat 
aangeduid. 

Overwegende dat het gebied gelegen is binnen de grenzen van bijzonder plan van aanleg 
De Stevens 2A, herziening en uitbreiding, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 april 
2006. 

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, is gelegen 
in woongebied volgens het vastgestelde gewestplan. 



Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 9 januari 2019, waaruit blijkt dat geen 
bezwaren werden ingediend. 

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 wegtracé 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 het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 40. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het inplantingsplan, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt door studiebureau 
Verhaert bvba (Kasteelstraat 9 – 2280 Grobbendonk), waaruit blijkt dat in totaal 33 m² 
grond langsheen de Dr. August Sniedersstraat, 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 Liersebaan 15 (kant Dr. August 
Sniedersstraat), 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. 

Voorlopig vaststellen van de afschaffing voetweg nr. 36 in 
Zandhoven 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

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. 36 in de atlas van de buurtwegen van 
Zandhoven met een breedte van 1,60m. 
Gelet op de bestelbon van 12 april 2019 met nummer G/2019/604 waarbij aan 
studiebureau Verhaert, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Kasteelstraat 9, de opdracht 
wordt gegeven om een aanvraagdossier voor de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg 
nummer 36 te Zandhoven op te maken. 
Overwegende dat de aanvraag tot afschaffing betrekking heeft op het gedeelte van de 
voetweg nr. 36 met een lengte van ongeveer 300 meter, gelegen tussen de Bruggestraat 
en de Driehoekstraat, op percelen kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, nrs 157K, 
173D2, 173F2 en 198H2. 
Gelet op de bijgevoegde stukken van beëdigd landmeter – expert Paul Verhaert van 



studiebureau Verhaert met referentienummer 16057, opgemaakt op 15 april 2019 
- Plan nr. 1-1 bestaande uit een titelblad, uittreksel van de atlas der buurtwegen, 
uittreksel Grootschalig Referentiebestand met aanduiding van het gedeelte van de 
voetweg die zal worden afgeschaft en de aanduiding met de foto opnamepunten. 
- Foto’s 
Overwegende dat de voetweg in realiteit breder is dan 1,6 meter waardoor de buurtweg 
werd gewijzigd zonder de buurtweg in de atlas van de buurtwegen aan te passen: - om 
de realistische toestand in overeenstemming te brengen met de juridische toestand 
wordt de procedure gestart. 
Overwegende dat de huidige parochiezaal, gelegen te Amelbergastraat 15, achteraan 
grenst aan de voetweg. De gemeente heeft de intentie om een nieuw vrijetijdscentrum te 
bouwen op de huidige locatie van de parochiezaal waarbij de voetweg dient te worden 
ingetekend op het inplantingsplan van de toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag. 
Overwegende dat de voorkeur wordt gegeven aan een bredere voetweg op basis van het 
RUP en BPA, in tegenstelling tot een smallere voetweg bepaald door de atlas van de 
buurtwegen, gezien het gebruik ervan wordt vergemakkelijkt voor kruisende 
voetgangers, fietsers, … 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “De Hoven”, goedgekeurd door de 
bestendige deputatie op 12 februari 2009, waarin de voetweg is aangeduid als ‘openbare 
voet – en fietsweg met een breedte variërend van 3,5 meter tot 5 meter. 
Gelet op het bijzonder plan van aanleg “De Stevens 2A – herziening en uitbreiding”, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 april 2006, waarin de voetweg een gedeelte is 
aangeduid als ‘openbare voetweg’ met een breedte van 3 meter. 
Overwegende dat de percelen waarop de voetweg is gelegen niet in eigendom zijn van de 
gemeente maar wel deel uit maken van de openbare wegenis die publiekelijk 
toegankelijk is : -dat de voetweg plaatselijk werd verhard met steenslag of met klinkers 
en voorzien van verlichtingspalen. 
Overwegende dat de gemeente instaat voor het onderhoud van deze weg. 
Overwegende dat de afschaffing in realiteit niets zal veranderen en de doorgang blijft in 
functie van het algemeen belang en dit overeenkomstig het BPA en RUP voornoemd 
Gelet op de twee aansluitingen van De Linden en de aansluiting van de trage weg naast 
brasserie ’t Croonhof, Amelbergastraat 17/19: -dat de voetweg een belangrijk onderdeel 
is in het netwerk van openbare wegen wat het publiek karakter van de weg benadrukt. 
Overwegende de aanduiding in het BPA “De Stevens 2A – herziening en uitbreiding” en 
RUP “De Hoven” en ligging binnen de openbare wegenis wordt er gekozen voor de 
procedure van de afschaffing in plaats van de verlegging: - dat de afschaffing er niet toe 
zal leiden dat de voetweg niet meer gebruikt kan worden: - er is een publiekrechtelijke 
erfdienstbaarheid van publieke doorgang zodat deze voetweg open blijft waarbij de 
aanduiding van de voetweg in het BPA en het RUP de ligging van de voetweg weergeven. 
Gelet op de verankering van de voetweg in het geldende RUP “De Hoven” en BPA “De 
Stevens 2A” is er nog voldoende juridische zekerheid ingebouwd om te 
doorwaadbaarheid in het gebied te verzekeren. 
Overwegende dat er meer dan voldoende redenen voorhanden zijn om over te gaan tot 
de afschaffing van het bedoelde gedeelte. 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Pieter 
Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle 
Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Monique Suls), 1 onthouding (Jordi De 
Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Stelt de afschaffing van een gedeelte van de voetweg nr. 36, tussen Bruggestraat en 
Driehoekstraat, op de percelen kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, nrs. 157K, 173D2, 



173F2 en 198H2, voorlopig vast. 
Artikel 2. 
Voornoemd plan zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, volgens het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor 
de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Artikel 3. 
Aan het schepencollege wordt opdracht gegeven de nodige pleegvormen te vervullen. 
Artikel 4. 
Nadat de voorgeschreven pleegvormen zullen vervuld zijn, zal de Raad opnieuw over 
deze zaak beraadslagen. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een knip in de 
Naaldboomstraat en bekrachtigen van een burgemeesterbesluit 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40. 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 

Gelet op de klachten over sluipverkeer in de Naaldboomstraat;- dat voormelde straat niet 
ingericht is voor doorgaand verkeer. 

Overwegende dat de Naaldboomstraat een veelgebruikte fietsroute in beide richtingen is. 

Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Naaldboomstraat kan verbeterd worden 
door het invoeren van een knip. 

Overwegende dat de burgemeester om die redenen bij hoogdringendheid beslist heeft 
om het aanvullend reglement goed te keuren. 

Overwegende dat in het besluit van 25 maart 2019 vermeld werd dat voormelde 
beslissing ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 

Publieke stemming: 

Met 15 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Mieke 
De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, Jelle Lauwereys, Maria Van 
Rompaey), 4 onthoudingen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Ward Peeters, Monique 
Suls) 

BESLUIT: 



Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester om een knip in te 
voeren in de Naaldboomstraat. 

Artikel 2. 
In de gemeente Zandhoven, in de Naaldboomstraat, wordt een knip ingevoerd. De 
Naaldboomstraat zal doodlopend zijn, de zachte weggebruiker kan de doorsteek maken. 

Artikel 3. 
De verkeersborden F45b zullen hiervoor gebruikt worden. 

Artikel 4. 
De gemeente dient de bewoners van de straten en plaatsen waar de genomen maatregel 
van toepassing is, voorafgaandelijk te verwittigen. 

Artikel 5. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 6. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Aanvullend politiereglement: aanpassen van een vroegere 
beslissing met betrekking tot het parkeren in het deel van de 
Dorpsstraat tussen het kruispunt Dorpsstraat - Boudewijnlaan en 
het kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968. 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en 
de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikel 
40. 

Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft. 

Gelet op zijn beslissing van 20 september 2018, betreffende het invoeren van een 
regeling voor het parkeren in het deel van de Dorpsstraat tussen het kruispunt 
Dorpsstraat - Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat. 

Gelet op de klachten over het parkeergedrag in de Dorpsstraat;- dat het huidige 
politiereglement het niet toelaat om te parkeren ter hoogte van nummer 100. 



Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat, tussen het kruispunt 
Dorpsstraat – Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat - Torenstraat, kan verbeterd 
worden door het parkeren aan te passen in de Dorpsstraat. 

Publieke stemming: 

Met 14 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Mieke 
De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 5 
onthoudingen (Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Jordi De Vlam, Ward Peeters, Monique 
Suls) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en 
minibussen toe te laten in de Dorpsstraat, aan de zijde met pare huisnummers, tussen nr 
112 en het kruispunt van de Dorpsstraat en de Torenstraat. 
Deze maatregel aan te duiden met de verkeersborden E9b. 

Artikel 2. 
Het parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en 
minibussen toe te laten in de Dorpsstraat, aan de zijde met onpare huisnummers, tussen 
nr 65 en nr 53/2. 
Deze maatregel aan te duiden met de verkeersborden E9b. 

Artikel 3. 
Een parkeerverbod in te voeren in de Dorpsstraat, aan de zijde met onpare 
huisnummers, tussen nr 53/2 en het kruispunt van de Dorpsstraat en de Torenstraat. 
Deze maatregel aan te duiden met de verkeersborden E3 met onderbord type Xa en Xb. 

Artikel 4. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging daarvan betreft en voor wat de aankoop 
en de plaatsing van de verkeersborden aanbelangt. 

Artikel 5. 
De gemeenteraadsbeslissing van 20 september 2018 betreffende het invoeren van een 
regeling voor het parkeren in het deel van de Dorpsstraat tussen het kruispunt 
Dorpsstraat - Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat, wordt integraal 
opgeheven. 

Artikel 6. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 

Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van het Regionaal Wijk-
Werk initiatief KINA p.v. 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst ”Regionaal Wijk-werk initiatief Kina p.v.” tussen gemeente 
& OCMW Zandhoven en KINA p.v. 

Gelet op het jaarverslag 2018 en het jaaractieplan 2019 die worden voorgelegd;- dat het 
jaarverslag als basis genomen wordt voor de jaarlijkse evaluatie van de samenwerking. 

Gelet op decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 

Publieke stemming: 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het jaarverslag 2018 en het jaaractieplan 
2019. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de dienst Secretariaat en 
Kina p.v. (Antwerpsesteenweg 503 - 2390 Malle). 

IVEKA: aanpassen van een vroegere beslissing 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven voor één of meerdere activiteiten aangesloten 
is bij de opdrachthoudende vereniging Iveka. 

Gelet op de princiepsnota die als documentatie aan de gemeente Zandhoven per brief 
van 19 november 2018 overgemaakt werd. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 432, alinea 3, waarbij 
bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een 
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit 
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene 
vergadering. 

Overwegende dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid 
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur. 

Overwegende dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in 
het punt 2 van het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt 
werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de 
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het 
regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de Raad van Bestuur. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2014;- dat de heren Luc Van Hove en Luc 
Verelst aangeduid werden als respectievelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2019 houdende de goedkeuring van de 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 en de 
voordracht van kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité West en voor de raad 
van bestuur;- dat de heer Luc Van Hove aangeduid werd als kandidaat-lid voor RBC. 

Gelet op de mail van 6 maart 2019 van de heer Lieven Ex waarin hij meedeelt dat er een 
onverenigbaarheid bestaat tussen de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
en kandidaat-lid voor IVEKA RBC. 

Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, noodzakelijk is om de 
gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van een 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2014 integraal te vervangen door een 
nieuwe beslissing. 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder 
artikelen 34 en 40. 

GAAT OVER, 



in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger van de gemeente voor alle algemene en 

(buitengewone) vergaderingen van IVEKA die vanaf het jaar 2019 georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor alle (buitengewone) algemene vergaderingen. 
Er nemen 19 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 19 stembrieven in de bus gevonden. 
De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Luc Verelst bekomt 12 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 7 stemmen. 
De heer Luc Verelst, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, is 
aangesteld tot vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergaderingen 
van IVEKA. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 

vergaderingen. 
Er nemen 19 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 19 stembrieven in de bus gevonden. 
De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 
- aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19; 
- aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 
- Steven Van Staeyen bekomt 12 stemmen; 
- Ward Peeters bekomt 7 stemmen. 
De heer Steven Van Staeyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen van IVEKA. 

Bij de twee voormelde stemopnemingen traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als 
getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 
De gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2019 houdende het aanwijzen van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van IVEKA vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 
wordt ingetrokken. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Iveka, ter attentie van het secretariaat (Brusselsesteenweg 
199 - 9090 Melle). 

Cvba Zonnige Kempen: aanwijzen van een kandidaat-bestuurder 
vanaf het jaar 2019 tot en met 31 december 2024 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 22 januari 2001 waarbij besloten werd toe te treden tot de 
cvba Zonnige Kempen (Grote Markt 29 - 2260 Westerlo). 



Overwegende dat de statuten van de cvba Zonnige Kempen stipuleren dat het mandaat 
van afgevaardigde van de gemeente in de algemene vergadering van de cvba Zonnige 
Kempen, van rechtswege eindigt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. 

Gelet op de statuten van de cvba Zonnige Kempen waarin bepaald wordt dat elke 
gemeente-deelnemer recht heeft op één bestuurder in de raad van bestuur van 
voormelde vennootschap en dat daartoe tijdig een voordracht van één kandidaat dient te 
gebeuren. 

Gelet op zijn beslissing van 21 maart 2019 houdende de aanwijzing van een 
vertegenwoordiger en diens plaatsvervanger voor de (buitengewoon) algemene 
vergadering en kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur vanaf het jaar 2019 tot en met 
31 december 2024. 

Gelet op het schrijven van Zonnige Kempen van 29 maart 2019 met referentie 19.0799 
waarin men meedeelt dat de genderverhouding niet behaald werd; - dat ze vragen om 
een tweede kandidatuur voor de Raad van Bestuur van het andere geslacht voor te 
dragen. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikelen 38 
en 40. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een kandidaat-
bestuurder. 

Er wordt een stemming gehouden voor het aanduiden van een kandidaat-bestuurder. 

Er nemen 19 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet overhandigd 
aan ieder lid. Er worden 19 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 

-  aantal geldig uitgebrachte stemmen: 19; 

-  aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 

-   Jef Oorts bekomt 11 stemmen; 

-   Oliver Vertruyen bekomt 7 stemmen; 

-   Mieke Maes bekomt 1 stem. 

De heer Jef Oorts, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen hebbende, wordt 
als kandidaat-bestuurder van de gemeente Zandhoven in de Raad van Bestuur van de 
cvba Zonnige Kempen voorgedragen. 

Bij de vermelde stemopneming traden dhr. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de cvba Zonnige Kempen (Grote Markt 39 - 
2260 Westerlo), worden overgemaakt. 

Informatieveiligheid: goedkeuring van de delegatie naar het 
college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de 
verwerkersovereenkomsten 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen; 
Emily Sterkmans, Gemeenteraadslid 

De gemeenteraad, 



Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikelen 
40 en 41; - dat de gemeenteraad bevoegd is voor het sluiten van overeenkomsten; - dat 
de gemeenteraad deze bevoegdheid kan delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Europese algemene verordening 
gegevensbescherming, afgekort als GDPR). 

Overwegende dat krachtens artikel 28 lid 3 van voormelde GDPR de verwerking door een 
verwerker (externe derde) wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst die de 
verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het 
onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het 
soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, alsook de rechten en 
verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. 

Overwegende dat de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens in de zin van voormelde GDPR noodgedwongen veelvuldig beroep doet 
op externe verwerkers;- dat hiertoe derhalve steeds een verwerkersovereenkomst tussen 
gemeente en verwerker dient afgesloten te worden. 

Overwegende dat delegatie van de bevoegdheid om verwerkersovereenkomsten in de zin 
van voormelde GDPR te sluiten met externe verwerkers aan het college van 
burgemeester en schepenen wenselijk is gelet op de veelheid van situaties waarin dit 
vereist is. 

Overwegende bovendien dat in de meeste gevallen gewerkt wordt vanuit een 
standaardmodel opgesteld door VVSG overeenkomstig de bepalingen van voormelde 
GDPR. 

Publieke stemming: 

Met 18 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc Verelst, Pieter 
Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle 
Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Monique Suls), 1 stem tegen (Jordi De 
Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De bevoegdheid met betrekking tot het al dan niet goedkeuren of wijzigen, en 
desgevallend afsluiten van verwerkersovereenkomsten in de zin van artikel 28 lid 3 van 
de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) te delegeren aan het college van burgemeester en 
schepenen. 

Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing wordt aan de dienst Secretariaat en de data protection 
officer bezorgd. 

Goedkeuring van de samenstelling van de GECORO 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, houdende coördinatie 
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
in het bijzonder Titel I, Hoofdstuk III, afdeling 3 en de uitvoeringsbesluiten. 



Overwegende dat de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) een 
adviesraad is voor de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau; - dat de GECORO 
advies moet uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening. 

Overwegende dat de GECORO opdrachten heeft die bepaald zijn door de VCRO en 
daarnaast advies kan geven, opmerkingen kan maken of voorstellen kan doen over alle 
aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, en dit op 
eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de 
gemeenteraad. 

Gelet op artikel 1.3.3. van de VCRO waarin gestipuleerd staat dat het aantal leden van de 
GECORO afhankelijk is van het inwonersaantal van de gemeente:- dat voor een 
gemeente met een inwonersaantal meer dan 10.000 en niet meer dan 30.000 inwoners, 
het aantal leden in de GECORO minstens uit 9 en maximum uit 13 dient te bestaan; - dat 
in het ledenaantal de voorzitter is inbegrepen:- dat minimum één vierde van de leden, 
waaronder de voorzitter, deskundigen zijn inzake ruimtelijke ordening:- dat de overige 
leden vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de 
gemeente dienen te zijn. 

Gelet op zijn beslissing van 22 maart 2001 waarbij de samenstelling van de GECORO 
namelijk 4 deskundigen en 8 vertegenwoordigers uit de maatschappelijke geledingen 
werd goedgekeurd. 

Gelet op zijn beslissing van 30 mei 2007 waarbij beslist werd om 9 vertegenwoordigers 
uit de maatschappelijke geledingen aan te duiden zodat de GECORO uit 13 leden bestaat. 

Overwegende dat de leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en 
schepenen geen stemgerechtigd lid van de GECORO kunnen zijn. 

Gelet op artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere 
regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale, 
intergemeentelijke en gemeentelijke commissie voor ruimtelijk ordening waarin staat 
opgenomen dat: 
a) in een gemeente met meer dan 10.000 inwoners en niet meer dan 30.000 inwoners 
minstens 4 verschillende maatschappelijke geledingen moeten opgeroepen worden om 
één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO; 
b) de volgende maatschappelijke geledingen als onderling verschillend worden 
beschouwd: 
- milieu- en natuurverenigingen; 
- verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van 
handelaars of landbouwers); 
- vereniging van handelaars; 
- vereniging van landbouwers; 
- vereniging van werknemers. 

Overwegende dat de hogervermelde opgegeven lijst van de voormelde maatschappelijke 
geledingen niet limitatief is en dat de gemeente meer en andere geledingen kan 
voorzien. 

Overwegende dat het tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om aan te 
duiden welke maatschappelijke geleding binnen de gemeente wordt opgeroepen om één 
of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO; - dat de 
maatschappelijke geledingen die een lid voordragen tevens een plaatsvervanger 
voordragen. 

Overwegende dat het onderwijs in de gemeente Zandhoven erg actief en aanwezig is:- 
dat er meerdere scholen gevestigd zijn in de gemeente Zandhoven zowel kleuter-, lagere 
scholen en een secundaire school; - dat er tevens ook naschools onderricht in de 
gemeente wordt verstrekt en er tevens een woord-, dans-, teken-, en muziekacademie 
bestaat. 



Overwegende dat de bevolking van de gemeente sportief is ingesteld en dat zowel de 
jeugd als de volwassenen de sport beoefenen; - dat veel verschillende disciplines en 
sporttakken vertegenwoordigd zijn in de gemeente. 

Overwegende dat de jeugd een grote bevolkingsgroep weergeeft:- dat er verschillende 
jeugdbewegingen zijn zoals chiro, scouts en KLJ en omdat ruimtelijke ordening een 
belangrijke impact heeft op lange termijn, is het ook aangewezen om de jongere 
bevolking van de gemeente te vertegenwoordigen. 

Overwegende dat het aangewezen lijkt om een representatieve vertegenwoordiging van 
de maatschappelijke geledingen te blijven waarborgen en te blijven vertegenwoordigen, 
de volgende maatschappelijke geledingen op te nemen in de lijst van de 
maatschappelijke geledingen die opgeroepen zullen worden om een lid en tevens 
plaatsvervanger voor te dragen: 
1) Milieu- en natuurverenigingen; 
2) Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van 
handelaars of landbouwers); 
3) Vereniging van handelaars; 
4) Vereniging van landbouwers; 
5) Vereniging van werknemers; 
6) Sociale- en culturele verenigingen; 
7) Sportverenigingen; 
8) Onderwijs; 
9) Jeugdverenigingen. 

Overwegende dat het aangewezen is om voormelde beslissingen van 22 maart 2001 en 
30 mei 2007 volledig op te heffen en te vervangen door een nieuwe beslissing. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van dhr. Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 

- aantal stemmen tegen het amendement: 12; 

- aantal onthoudingen: geen. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen-
stemmen 

Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Oorts J., Peeters M., 
Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., Lauwereys J. en Van 
Rompaey M.  

Het amendement van dhr. Stulens P. is derhalve verworpen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van de GECORO. 

Publieke stemming: 

Met 12 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk Vercammen, 
Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 7 stemmen tegen (Paul Stulens, 



Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Ward Peeters, Monique Suls, Emily 
Sterkmans), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan voor 
ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau, “GECORO” genaamd. 

Artikel 2. 
De GECORO is een raad met als doel het uitvoeren van opdrachten die bepaald zijn door 
de VCRO en daarnaast het advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over 
alle aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening, en dit op eigen initiatief of 
op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad. 

Artikel 3. 
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) zal uit 13 
stemgerechtigde leden bestaan, namelijk 9 vertegenwoordigers van de in artikel 4 
opgesomde maatschappelijke geledingen (en hun respectievelijke plaatsvervanger) en 4 
deskundigen, waaronder de voorzitter. 
De omgevingsambtenaar en schepen van ruimtelijke ordening nemen deel aan de 
vergaderingen maar zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 
De onderstaande maatschappelijke geledingen binnen de gemeente zullen worden 
opgeroepen om één vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen: 
1) Milieu– en natuurverenigingen; 
2) Verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van 
handelaars of landbouwers); 
3) Vereniging van handelaars; 
4) Vereniging van landbouwers; 
5) Vereniging van werknemers; 
6) Sociale – en culturele verenigingen; 
7) Sportverenigingen; 
8) Onderwijs; 
9) Jeugdverenigingen. 

De gemeenteraad zal 4 deskundigen aanduiden inzake ruimtelijke ordening. 
De deskundigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
• Vanuit werkervaring en/of engagement een bepaalde deskundigheid bezitten inzake 
ruimtelijke ordening. 
• Geen vertegenwoordiger zijn van een vereniging uit bovenstaande geledingen. 
• Minimum 18 jaar zijn en in de gemeente wonen. 

Artikel 5. 
De omgevingsambtenaar wordt aangesteld als secretaris. 

Artikel 6. 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde 
maatschappelijke geledingen en de kandidaatstelling faciliteren. 

Artikel 7. 
De gemeenteraadsbeslissingen van 22 maart 2001 en 30 mei 2007 m.b.t. de 
samenstelling van de GECORO worden met ingang van heden volledig ingetrokken en 
vervangen door dit besluit. 

Artikel 8. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Omgeving bezorgd worden. 

Milieu- & Klimaatraad: goedkeuring van de samenstelling 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen 



De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 
304; - dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is;- dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Gelet op zijn beslissing van 22 maart 2001 houdende de oprichting van een milieuraad. 

Gelet op zijn beslissing van 7 september 2007 tot wijziging van de samenstelling. 

Overwegende dat de behandelde onderwerpen binnen de milieuraad sinds de oprichting 
geëvolueerd zijn naar allerhande thema’s rond milieu, klimaat, duurzaamheid en natuur; 
- dat de naam milieuraad niet meer geschikt is voor de uiteenlopende onderwerpen die in 
bedoelde raad behandeld moeten worden; - dat om diezelfde reden de doelstelling van 
deze raad uitgebreid moet worden. 

Overwegende dat sinds 2001 verschillende nieuwe initiatieven en verenigingen rond 
milieu en klimaat zijn ontstaan; - dat het daarom aangewezen is om het aantal 
vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen te verhogen. 

Overwegende dat inwoners meer en meer interesse en initiatief tonen rond energie en 
klimaat; dat het daarom aangewezen is om het aantal geïnteresseerde inwoners dat kan 
zetelen in deze raad eveneens te verhogen. 

Overwegende dat energie, klimaat en duurzaamheid ook belangrijke onderwerpen zijn 
voor jeugdige inwoners; - dat het daarom aangewezen is om jeugdverenigingen apart 
mee op te nemen binnen de samenstelling van deze raad. 

Overwegende dat, aangezien de afgevaardigden van politieke fracties geen 
stemgerechtigd lid zijn, het aantal afgevaardigden van politieke fracties best 
teruggebracht kan worden tot 1 per politieke fractie. 

Overwegende dat de benaming milieu- en klimaatraad de behandelde onderwerpen beter 
omschrijft. 

Overwegende dat het aangewezen is om de beslissingen van 22 maart 2001 en 7 
september 2001 volledig op te heffen en te vervangen door een nieuwe beslissing. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een gemeentelijke adviesraad 
rond milieu & klimaat, “Milieu- en Klimaatraad” genaamd. 

Artikel 2. 

De milieu- en klimaatraad heeft tot doel hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de 
gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, de gemeente te adviseren 
over het gemeentelijke beleid rond milieu, klimaat, duurzaamheid, afval, energie, 
groenbeheer, natuur, landbouw en gerelateerde thema’s. 

Artikel 3.  

De milieu- en klimaatraad zal uit 20 stemgerechtigde leden bestaan, namelijk 20 
vertegenwoordigers van de in artikel 4 opgesomde geledingen (en hun respectievelijke 
plaatsvervanger) en een afvaardiging per politieke fractie (niet-stemgerechtigd). 



De schepen van leefmilieu, natuur & klimaat en de gemeentelijke omgevingsambtenaar 
nemen deel aan de vergaderingen maar zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande geledingen binnen de gemeente, zullen worden opgeroepen om één of 
meerdere vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger voor te dragen overeenkomstig het 
aantal vermeld naast de naam van de betrokken geleding: 

Nummer  Naam van de culturele geleding Aantal voor te dragen 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te 
dragen 
plaatsvervangers 

1 Milieu- en natuurverenigingen 6 6 

2 Onderwijsinstellingen 2 2 

3 Jeugdverenigingen 2 2 

4 Beroepsgroepen- en organisaties 3 3 

5 Geïnteresseerde inwoners 7 7 

Artikel 5. 

De omgevingsambtenaar wordt aangesteld als secretaris. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde geledingen en 
de kandidaatstelling faciliteren. 

Artikel 7.  

De gemeenteraadsbeslissingen van 22 maart 2001 en 7 september 2001 worden met 
ingang van heden volledig ingetrokken en vervangen door dit besluit. 

Artikel 8. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Milieu bezorgd worden. 

Cultuurraad: goedkeuring van de samenstelling 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 
304; - dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is;- dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Gelet op zijn beslissing van 14 november 2002 waarbij beslist werd om een adviesorgaan 
‘ cultuurraad’ op te richten; - dat het aantal leden werd vastgesteld op 12 waarvan 10 
vertegenwoordigers uit culturele geledingen en 2 deskundigen. 

Gelet op zijn beslissing van 15 februari 2007 waarbij de samenstelling van de cultuurraad 
gewijzigd werd; - dat het aantal leden werd vastgesteld op 16 leden waarvan 12 
vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers en 4 deskundigen; - dat de 
vertegenwoordigers uit hierna vermelde culturele geledingen gekozen werden: 
Nummer Naam van de culturele geleding Aantal voor te dragen vertegenwoordigers 
Aantal voor te dragen plaatsvervangers 



Nummer  Naam van de culturele geleding Aantal voor te dragen 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te 
dragen 
plaatsvervangers 

1 Muziek-podiumkunsten ( toneel-
koren-harmonies) 

2 2 

2 Socio-culturele verenigingen 3 3 

3 Kunstkringen 1 1 

4 Academie 1 1 

5 Openbare bibliotheek 1 1 

Gelet op het advies van de cultuurambtenaar aan het college van burgemeester en 
schepenen na overleg met de cultuurraad over zijn werking; - dat het aantal 
deskundigen hetzelfde mag blijven maar het aantal vertegenwoordigers en 
plaatsvervangers uit de culturele geledingen mag verminderd worden voor een goede en 
efficiënte werking van de cultuurraad; - dat er eventueel onder de koepel van de 
cultuurraad werkgroepen kunnen worden samengesteld die rond een bepaald thema 
werken. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande het noodzakelijk is om de samenstelling aan 
te passen; - dat het derhalve aangewezen is om de gemeenteraadsbeslissingen van 14 
november 2002 en 15 februari 2007 in te trekken en te vervangen door een nieuwe 
beslissing. 

Overwegende dat de cultuurraad een overlegplatform is voor culturele verenigingen en 
instellingen met als doel het bevorderen van het integraal en duurzaam cultuurbeleid. 
De opdracht is het adviseren en evalueren van het gemeentelijk cultuurbeleid en het 
helpen bij uitvoering van het beleid. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 

- aantal stemmen tegen het amendement: 12; 

- aantal onthoudingen: geen. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen-
stemmen 

Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Oorts J., Peeters M., 
Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., Lauwereys J. en Van 
Rompaey M.  

Het amendement van de heer Stulens P. is derhalve verworpen. 

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van de cultuurraad. 



Publieke stemming: 

Met 12 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk Vercammen, 
Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 8 stemmen tegen (Paul Stulens, 
Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Jordi De Vlam, Ward Peeters, Monique 
Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1.  

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan voor cultuur, 
“Cultuurraad” genaamd.   

Artikel 2. 

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van het integraal en duurzaam 
cultuurbeleid, het adviseren en evalueren van het gemeentelijk cultuurbeleid en het 
helpen bij de uitvoering van het beleid. 

Artikel 3. 

De cultuurraad zal uit 12 stemgerechtigde leden bestaan, namelijk 8 vertegenwoordigers 
(en hun respectievelijke plaatsvervanger uit de culturele geledingen) en 4 deskundigen. 

De cultuurambtenaar en schepen van cultuur nemen deel aan de vergaderingen maar 
zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande culturele geledingen binnen de gemeente, zullen worden opgeroepen 
om één of meerdere vertegenwoordiger(s) en plaatsvervanger voor te dragen 
overeenkomstig het aantal vermeld naast de naam van de betrokken geleding: 

Nummer  Naam van de culturele geleding Aantal voor te dragen 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te 
dragen 
plaatsvervangers 

1 Muziek-podiumkunsten ( toneel-
koren-harmonies) 

2 2 

2 Socio-culturele verenigingen 3 3 

3 Kunstkringen 1 1 

4 Academie 1 1 

5 Openbare bibliotheek 1 1 

De gemeenteraad zal 4 deskundigen uit de culturele sector aanduiden. 

De deskundigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
• Vanuit werkervaring en/of engagement een bepaalde deskundigheid bezitten in de 

cultuursector; 
• Geen vertegenwoordiger zijn van een cultuurvereniging, cultuurorganisatie of 

cultuurinstelling; 
• Minimum 18 jaar zijn en in de gemeente wonen. 

Artikel 5. 

De cultuurambtenaar wordt aangesteld als secretaris. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde culturele 
verenigingen en de kandidaatstelling faciliteren. 



Artikel 7. 

De gemeenteraadsbeslissingen van 22 november 2002 en 15 februari 2007 worden met 
ingang van heden volledig ingetrokken. 

Artikel 8. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Secretariaat bezorgd worden. 

GROS – Fairtrade: goedkeuring van de samenstelling 

Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Mieke Maes, Vijfde schepen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 
304; - dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is; - dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Gelet op zijn beslissing van 10 oktober 1991 waarbij beslist werd om een gemeentelijke 
adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking op te richten. 

Gelet op zijn beslissing van 18 oktober 2007 waarbij de samenstelling van de 
gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking gewijzigd werd. 

Gelet op het advies van de ambtenaar van ontwikkelingssamenwerking aan het college 
van burgemeester en schepenen na overleg met de gemeentelijke adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking over zijn werking; - dat het opportuun is om de werkgroep 
fairtrade en de gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking samen te 
voegen. 

Overwegende dat de raad voor fairtrade en ontwikkelingssamenwerking een 
overlegplatform is met als doel het bevorderen van het integraal en duurzaam beleid 
inzake fairtrade en ontwikkelingssamenwerking en als opdracht heeft het adviseren en 
evalueren van het gemeentelijk beleid inzake fairtrade en ontwikkelingssamenwerking en 
het helpen bij de uitvoering van het beleid. 

Overwegende dat er bepaalde verenigingen niet meer bestaan en er bijgevolg een 
wijziging dient te gebeuren in de samenstelling van voormelde raad. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het noodzakelijk is om de samenstelling aan 
te passen; - dat het derhalve aangewezen is de gemeenteraadsbeslissingen van 10 
oktober 1991 en 18 oktober 2007 in te trekken en te vervangen door een nieuwe 
beslissing. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 

- aantal stemmen tegen het amendement: 12; 

- aantal onthoudingen: geen. 



Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen-
stemmen 

Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Oorts J., Peeters M., 
Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., Lauwereys J. en Van 
Rompaey M.  

Het amendement van de heer Stulens P. is derhalve verworpen. 

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van de raad voor fairtrade en ontwikkelingssamenwerking. 

Publieke stemming: 

Met 12 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk Vercammen, 
Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 8 stemmen tegen (Paul Stulens, 
Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Jordi De Vlam, Ward Peeters, Monique 
Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1.  

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan voor fairtrade 
en ontwikkelingssamenwerking “raad voor fairtrade en ontwikkelingssamenwerking” 
genaamd. 

Artikel 2. 

De raad voor fairtrade en ontwikkelingssamenwerking is een overlegplatform met als 
doel het bevorderen van het integraal en duurzaam beleid inzake fairtrade en 
ontwikkelingssamenwerking. 

De opdracht is het adviseren en evalueren van het gemeentelijk beleid inzake fairtrade 
en ontwikkelingssamenwerking en het helpen bij de uitvoering van het beleid.  

Artikel 3. 

De raad voor fairtrade en ontwikkelingssamenwerking zal uit 10 stemgerechtigde leden 
bestaan, nl. 6 vertegenwoordigers (en hun respectievelijke plaatsvervanger uit de hierna 
vermelde geledingen) en 4 deskundigen. 

De ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking en schepen van 
ontwikkelingssamenwerking nemen deel aan de vergaderingen maar zijn niet 
stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande geledingen binnen de gemeente, zullen worden aangeschreven om één 
(of meerdere) vertegenwoordiger(s) en diens plaatsvervanger voor te dragen 
overeenkomstig het aantal vermeld naast de naam van de betrokken geleding: 

Nummer  Naam van de culturele geleding Aantal voor te dragen 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te 
dragen 
plaatsvervangers 

1 Wereldwinkel 1 1 

2 Welzijnsschakel 1 1 

3 Wereldsolidariteit 1 1 

4 Missiekringen 2 2 



5 Oradea vzw 1 1 

De gemeenteraad zal 4 deskundigen aanduiden inzake fairtrade en 
ontwikkelingssamenwerking. 

De deskundigen moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 
• Vanuit werkervaring en/of engagement een bepaalde deskundigheid bezitten 

inzake fairtrade en ontwikkelingssamenwerking. 
• Geen vertegenwoordiger zijn van een vereniging inzake fairtrade en 

ontwikkelingssamenwerking. 
• Minimum 18 jaar zijn en in de gemeente wonen. 

Artikel 5. 

De ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking wordt aangesteld als secretaris van de 
raad. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde verenigingen 
en de kandidaatstelling faciliteren. 

Artikel 7. 

De gemeenteraadsbeslissingen van 10 oktober 1991 en 18 oktober 2007 worden met 
ingang van heden volledig ingetrokken. 

Artikel 8. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Secretariaat bezorgd worden. 

Seniorenraad: goedkeuring van de samenstelling 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 
304;- dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is; - dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Overwegende dat de seniorenraad een platform is met als doel de samenwerking en 
coördinatie te bevorderen inzake de seniorenwerking en als opdracht heeft het adviseren 
en evalueren van het gemeentelijk beleid inzake de seniorenwerking en de seniorenzorg 
en het helpen bij de uitvoering van het beleid. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het aangewezen is om een adviesorgaan 
“Seniorenraad” op te richten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 



- aantal stemmen tegen het amendement: 13; 

- aantal onthoudingen: geen. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen-
stemmen 

Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Maes M., Oorts J., 
Peeters M., Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., 
Lauwereys J. en Van Rompaey M.  

Het amendement van de heer Stulens P. is derhalve verworpen. 

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van de seniorenraad. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 8 stemmen tegen 
(Paul Stulens, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Jordi De Vlam, Ward 
Peeters, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan voor 
senioren, ook “Seniorenraad” genaamd. 

Artikel 2. 

De seniorenraad is een platform met als doel de samenwerking en coördinatie inzake 
seniorenwerking te bevorderen en als opdracht heeft het adviseren van het gemeentelijk 
beleid inzake seniorenwerking en het helpen bij de uitvoering van het beleid. 

Artikel 3. 

De seniorenraad zal uit maximum 24 stemgerechtigde leden bestaan, nl. 20 
vertegenwoordigers uit de in artikel 4 vermelde geledingen en 4 Zandhovense senioren 
die niet behoren tot een van de erkende seniorenverenigingen. 

De ambtenaar voor welzijn en schepen bevoegd voor senioren nemen deel aan de 
vergaderingen maar zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande verenigingen zullen worden aangeschreven om maximum 4 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers voor te dragen: 

Nummer Naam van de vereniging Maximum aantal 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te dragen 
plaatsvervangers 

1 Bond der Gepensioneerden 
Massenhoven 

4 4 

2 Bond der Gepensioneerden 
Viersel 

4 4 

3 OKRA-afdeling Zandhoven 4 4 

4 OKRA-afdeling Pulderbos 4 4 

5 OKRA-afdeling Pulle 4 4 



De gemeenteraad zal 4 Zandhovense senioren, niet behorende tot een van de erkende 
seniorenverenigingen, aanduiden inzake het adviseren van de seniorenwerking. 

Artikel 5. 

De ambtenaar voor welzijn wordt aangesteld als secretaris van de raad. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 7. 

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de secretaris van de 
seniorenraad. 

Lokaal Overleg Kinderopvang: goedkeuring van de samenstelling 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 
304;- dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen;- dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is;- dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 betreffende het lokaal 
beleid kinderopvang, in het bijzonder artikelen 3, 4, 5 en artikelen 9, 10;- dat het lokaal 
bestuur een Lokaal Overleg Kinderopvang inricht dat advies geeft over materies die 
relevant zijn voor kinderopvang; - dat er minstens een vertegenwoordiging van de lokale 
actoren, gebruikers en het lokaal bestuur aanwezig is. 

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van 
baby’s en peuters en in het bijzonder hoofdstuk 4 – Lokaal loket kinderopvang – artikel 
13 waarin vermeld staat dat het lokaal loket kinderopvang gestalte krijgt binnen het 
Lokaal Overleg Kinderopvang o.a. door een initiatiefnemer aan te wijzen of een structuur 
te creëren om voormeld loket vorm te geven. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het aangewezen is om een adviesorgaan 
“Lokaal Overleg Kinderopvang” op te richten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 

- aantal stemmen tegen het amendement: 13; 

- aantal onthoudingen: geen. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen- Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Maes M., Oorts J., 



stemmen Peeters M., Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., 
Lauwereys J. en Van Rompaey M.  

Het amendement van de heer Stulens P. is derhalve verworpen. 

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van het adviesorgaan “Lokaal Overleg Kinderopvang”. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 8 stemmen tegen 
(Paul Stulens, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Jordi De Vlam, Ward 
Peeters, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan rond het 
welzijn en opvang van jonge kinderen, ook “Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)” 
genaamd. 

Artikel 2. 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een netwerkplatform met als opdrachten: 

- advies geven over materies die relevant zijn voor kinderopvang; 

- gestalte geven aan het lokaal loket kindervang; 

- advies geven in verband met het lokaal sociaal beleid inzake jonge kinderen; 

- het contact, overleg, de coördinatie en de samenwerking te bevorderen tussen het 
lokaal bestuur enerzijds en de plaatselijke voorzieningen en welzijnsorganisaties rond 
kinderzorg. 

Artikel 3. 

Het Lokaal Overleg Kinderopvang zal uit stemgerechtigde leden bestaan van de in artikel 
4 opgesomde geledingen (en hun respectievelijke plaatsvervanger). 

De schepen van sociale zaken, de ambtenaar bevoegd voor welzijn en de consulent van 
Kind & Gezin nemen deel aan de vergaderingen maar zijn niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande lokale actoren en gebruikers zullen worden opgeroepen om één 
vertegenwoordiger (en een plaatsvervanger) voor te dragen: 

Nummer   Maximum aantal 
vertegenwoordigers 

Vertegenwoordigers voorzieningen en welzijnssectoren 

1 Schooldirecties van de basisscholen 1 

2 Dienst Opvanggezinnen 1 

3 Kind & Gezin 1 

4 Jeugddienst Zandhoven 1 

5 Landelijke Kinderopvang kinderdagverblijf 1 

6 IBO Stekelbees 1 

7 Zelfstandige opvanginitiatieven 1 



8 Zelfstandige onthaalouders 1 

9 Opvoedingswinkel 1 

10 Politie Cel Jeugd & Gezin 1 

11 Vrij Technisch Instituut Zandhoven 1 

12 Huis van het Kind   1 

13 Mutualiteiten met dienst “opvang zieke 
kinderen” 

1 

Vertegenwoordigers van de gebruiker 

14 Gezinsbonden 1 

15 Ouderraden basisscholen 1 

Artikel 5. 

De ambtenaar voor welzijn wordt aangesteld als secretaris. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde geledingen en 
de kandidaatstelling faciliteren. 

Artikel 7. 

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de secretaris van het 
Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Jeugdraad: goedkeuring van de samenstelling 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 
304; - dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is; - dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Overwegende dat de jeugdraad een overlegplatform is met als doel het bevorderen van 
het jeugdbeleid en als opdracht heeft het adviseren en evalueren van het gemeentelijk 
jeugdbeleid en het helpen bij de uitvoering van het beleid. 

Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, aangewezen is om een adviesorgaan 
“Jeugdraad” op te richten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die de toevoeging van een artikel vraagt 
dat zegt dat elke politieke fractie één niet stemgerechtigde vertegenwoordiger kan 
afvaardigen. 

De heer Stulens P. wenst voormelde vraag als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van de heer Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt het amendement ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

- aantal stemmen ten gunste van het amendement: 8; 



- aantal stemmen tegen het amendement: 13; 

- aantal onthoudingen: geen. 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Ja-
stemmen 

De Vlam J., Stulens P., De Moor M., Helsen P., Peeters W., Sterkmans E., 
Suls M. en Vertruyen O. 

Tegen-
stemmen 

Geens J., Van Staeyen S., Soetemans H., Willems R., Maes M., Oorts J., 
Peeters M., Verelst L., Vercammen D., Bossaerts B., Henderickx P., 
Lauwereys J. en Van Rompaey M.  

Het amendement van de heer Stulens P. is derhalve verworpen. 

 
Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over de goedkeuring van de 
samenstelling van de jeugdraad. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans 
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey), 8 stemmen tegen 
(Paul Stulens, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Jordi De Vlam, Ward 
Peeters, Monique Suls, Emily Sterkmans) 

BESLUIT: 

Artikel 1.  

De gemeente Zandhoven gaat over tot de oprichting van een adviesorgaan voor jeugd 
“Jeugdraad” genaamd. 

Artikel 2. 

De jeugdraad is een overlegplatform met als doel het bevorderen van het jeugdbeleid. 
De opdracht is het adviseren en evalueren van het gemeentelijk jeugdbeleid en het 
helpen bij de uitvoering van het jeugdbeleid.   

Artikel 3. 

De jeugdraad zal uit max. 19 stemgerechtigde leden bestaan, nl. 14 vertegenwoordigers 
(en hun respectievelijke plaatsvervanger uit de hierna vermelde geledingen) en max. 5 
Zandhovense jongeren, die geen functie in het bestuur van een hiernavermelde 
jeugdvereniging opnemen. 

De consulent jeugd en schepen van jeugd nemen deel aan de vergaderingen maar zijn 
niet stemgerechtigd. 

Artikel 4. 

De onderstaande geledingen binnen de gemeente, zullen worden aangeschreven om 
twee vertegenwoordigers en diens plaatsvervanger voor te dragen overeenkomstig het 
aantal vermeld naast de naam van de betrokken geleding: 

Nummer  Naam van de jeugdbeweging Aantal voor te dragen 
vertegenwoordigers 

Aantal voor te 
dragen 
plaatsvervangers 

1 KLJ Zandhoven 2 2 

2 KLJ Pulderbos 2 2 

3 Chiro Zandhoven 2 2 

4 Chiro Viersel 2 2 



5 Chiro Massenhoven 2 2 

6 Scouts en Gidsen Pulle 2 2 

7 Jeugdhuis ‘t Licht 2 2 

De gemeenteraad zal max. 5 Zandhovense jongeren aanduiden die geen functie in het 
bestuur opnemen van een hiervoor vermelde jeugdvereniging maar wel interesse hebben 
in de jeugdwerking. 

Artikel 5. 

De consulent jeugd wordt aangesteld als secretaris van de raad. 

Artikel 6. 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
Het zal de verenigingen aanduiden die behoren tot de in artikel 4 bedoelde verenigingen 
en de kandidaatstelling faciliteren. 

Artikel 7. 

Een afschrift van deze beslissing zal aan de dienst Jeugd bezorgd worden. 

P.O.B. Beheersorgaan: goedkeuring van de samenstelling 

De gemeenteraad, 

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder artikel 
304; - dat lokale besturen een lokaal participatiebeleid moeten voeren; - dat ze inspraak 
moeten organiseren van inwoners en doelgroepen, maar vrij zijn om te kiezen op welke 
manier en over welke onderwerpen; - dat ten hoogste twee derde van de leden van de 
raden en de overlegstructuren van hetzelfde geslacht is; - dat gemeenteraadsleden en 
leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen 
zijn van de raden en de overlegstructuren. 

Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2007, waarbij het beheer van de gemeentelijke 
plaatselijke openbare bibliotheek overeenkomstig de bepalingen van artikel 9b van de 
wet van 16 juli 1973 (cultuurpactwet), toevertrouwd wordt aan de vereniging van 
afgevaardigden van de betrokken overheid of overheden met vertegenwoordigers van de 
gebruikers en de strekkingen en dat bij zijn beslissing van 18 oktober 2007 het aantal 
leden van het beheersorgaan als volgt werd vastgesteld: 
- een afvaardiging van de betrokken overheid:“elke politieke fractie vertegenwoordigd in 
de gemeenteraad à rato van één vertegenwoordiger per drie gemeenteraadsleden een lid 
afvaardigt, zonder stemrecht. Iedere fractie kan minstens één vertegenwoordiger – 
zonder stemrecht – afvaardigen”; 
- twaalf vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen. 

Overwegende dat, aangezien de afgevaardigden van politieke fracties geen 
stemgerechtigd lid zijn, het aantal afgevaardigden van politieke fracties best 
teruggebracht kan worden tot 1 per politieke fractie. 

Overwegende dat aan het openstaan van bedoelde kandidaturen voor de 
vertegenwoordigers van de gebruikers de nodige ruchtbaarheid zal gegeven worden 
door: 
a) een bericht te plaatsen in "Onze Gemeente", de website en de gemeentelijke kanalen 
waarbij de personen die zich geroepen voelen om deel uit te maken voor het 
beheersorgaan, verzocht worden zich kandidaat te stellen; 
b) een schrijven te richten aan de leden van de verschillende leesclubs; 
c) de leden van het vorig beheersorgaan aan te schrijven. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 



BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het P.O.B. beheersorgaan zal uit 12 stemgerechtigde leden bestaan nl. 
vertegenwoordigers van de gebruikers en de strekkingen. 

De schepen van cultuur en de bibliothecaris nemen deel aan de vergaderingen maar zijn 
niet stemgerechtigd. 

Artikel 2. 
Aan het openstaan van de kandidaturen voor de vertegenwoordigers van de gebruikers 
zal de nodige ruchtbaarheid gegeven worden door: 
- een bericht te plaatsen in “Onze Gemeente”, de website en de gemeentelijke kanalen; 
- een schrijven te richten aan de leden van de verschillende leesclubs; 
- de leden van het vorig beheersorgaan aan te schrijven. 
Artikel 3. 
Iedere politieke fractie kan één vertegenwoordiger afvaardigen (niet stemgerechtigd). 

Artikel 4. 
De bibliothecaris wordt aangesteld als secretaris. 

Artikel 5. 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 6. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de Bibliotheek en het Secretariaat bezorgd 
worden. 

Bosgroep Antwerpen zuid vzw: herbevestigen van het 
lidmaatschap en aanwijzen van een vertegenwoordiger van de 
gemeente en diens plaatsvervanger van de gemeente voor de 
(buitengewone) algemene vergaderingen vanaf het jaar 2019 tot 
en met 31 december 2024 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 12 november 2009 houdende de toetreding van de gemeente 
Zandhoven - als werkend lid - aan de “vzw Bosgroep Antwerpen Zuid” (’s 
Gravenwezelsteenweg 59-61 - 2110 Wijnegem). 

Gelet op de brief van 11 april 2019, uitgaande van de vzw “Bosgroep Antwerpen Zuid”, 
waarbij de gemeente Zandhoven uitgenodigd wordt om zijn lidmaatschap van de 
“Bosgroep Antwerpen Zuid vzw” te herbevestigen en over te gaan tot de aanduiding van 
een afvaardiging in de (buitengewone) algemene vergadering. 

Overwegende dat de “Bosgroep Antwerpen Zuid vzw” in eerste instantie een pakket 
gratis dienstverlening aanbiedt aan zijn leden en anderzijds een neutraal forum aanreikt 
waar met kennis ter zake wordt gediscussieerd over thema’s aangaande de bossen 
binnen het werkgebied. 

Gelet op het herbevestigingsformulier dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat niets zich tegen een herbevestiging van het lidmaatschap van de 
vermelde bosgroep lijkt te verzetten:- dat het aangewezen lijkt als werkend lid in de vzw 
te fungeren. 

Overwegende dat het dienvolgens noodzakelijk is een afgevaardigde en diens 
plaatsvervanger aan te stellen, gerechtigd om de gemeente Zandhoven te 
vertegenwoordigen op de (buitengewone) algemene vergadering van de vzw Bosgroep 
Antwerpen Zuid. 

Gelet op het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikelen 38 en 40. 



Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zich akkoord te verklaren met de herbevestiging van het lidmaatschap van de gemeente 
- als werkend lid - aan de vzw “Bosgroep Antwerpen Zuid” (’s Gravenwezelsteenweg 59-
61 - 2110 Wijnegem), met haar boseigendommen gelegen in het werkingsgebied van 
vermelde vzw. 

Artikel 2. 

Mevrouw Paula Henderickx, voorzitter van de gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, 
algemeen directeur, te machtigen om namens de gemeente het herbevestigingsformulier 
te ondertekenen. 

GAAT OVER, 

in openbare zitting en bij geheime stemming tot de aanduiding van een 
vertegenwoordiger van de gemeente en diens plaatsvervanger voor de (buitengewone) 
algemene vergaderingen van de vzw “Bosgroep Antwerpen Zuid” die vanaf 2019 
georganiseerd worden tot en met 31 december 2024. 

A. Er wordt een eerste stemming gehouden voor het aanduiden van de 
vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene vergadering. 

Er nemen 21 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 21 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 

-          aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21; 

-          aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 

-          Steven Van Staeyen bekomt 13 stemmen; 

-          Pieter Helsen bekomt 8 stemmen. 

De heer Steven Van Staeyen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot vertegenwoordiger van de gemeente. 

B. Er wordt een tweede stemming gehouden voor het aanduiden van de 
plaatsvervanger van de vertegenwoordiger voor de (buitengewone) algemene 
vergadering. 

Er nemen 21 leden aan de stemming deel. Er wordt een blanco stembiljet 
overhandigd aan ieder lid. Er worden 21 stembrieven in de bus gevonden. 

De voorzitter leest de stembrieven af en de uitslag luidt als volgt: 

-          aantal geldig uitgebrachte stemmen: 21; 

-          aantal blanco of ongeldige stembrieven: geen; 

-          Dirk Vercammen bekomt 13 stemmen; 

-          Pieter Helsen bekomt 8 stemmen. 

De heer Dirk Vercammen, de volstrekte meerderheid der stemmen bekomen 
hebbende, is aangesteld tot plaatsvervanger van de vertegenwoordiger van de 
gemeente. 

Bij de vermelde stemopneming traden dhrn. De Vlam J. en Lauwereys J. als getuigen op. 

BESLUIT VERDER, 

Artikel 1. 



Een afschrift van deze beslissing zal aan de vzw “Bosgroep Antwerpen Zuid”  (’s 
Gravenwezelsteenweg 59-61 - 2110 Wijnegem), worden overgemaakt. 

Aanstellen schepen van dierenwelzijn 

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Helsen P. die het volgende verklaart: 

"Zandhoven is nog steeds een landelijke gemeente waar veel mensen dieren houden en 
huisvesten. 

De N-VA Fractie stelt voor om binnen het schepencollege een schepen van dierenwelzijn 
aan te stellen. 

In 2018 kwam Zandhoven met 25% bekaaid uit het rapport van GAIA over de lokale 
overheden betreffende het lokale dierenwelzijnsbeleid. 

Met enkele simpele ingrepen zouden we in Zandhoven meer kunnen doen voor onze 
dieren." 

Schepen Van Staeyen S. repliceert hierop dat hij sinds januari aangesteld is als schepen 
van dierenwelzijn. 

Aansluiten tot european disability card (edc) 

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. Peeters W. die het volgende verklaart: 

"N-VA-fractie stelt voor dat gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven zich aansluiten 
bij het initiatief van de European Disability Card. 

In het verleden stonden personen met een beperking soms in de koud, wanneer zij bij 
aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. 
Hierdoor liepen personen met een beperking – onterecht - toegangskortingen andere 
voordelen mis. 

Om komaf te maken met deze pijnlijke situaties, heeft voormalig staatssecretaris voor 
Personen met een beperking Zuhal Demir een kaart voorgesteld, waardoor personen met 
een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op 
bepaalde voordelen. 

Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking 
verschillende voordelen: 

• Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker 
voor bepaalde groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze 
kaart een meer dan welgekomen hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, 
doven of personen met autisme. 

• Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het 
geval: medische bewijsstukken vermelden net wel de beperking. 

• Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere 
Europese landen (Cyprus, Estland, Finland, Italie ̈, Malta, Roemenië en Slovenië). 

• De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, 
een voordelen toe te kennen aan personen met een beperking. 

• Gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven laten aansluiten bij het initiatief van 
de European Disability Card, draagt bij aan een inclusiever beleid." 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het gebruik en de promotie van de European 
Disabilty Card goed. 

Artikel 2. 
Gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven aanvaarden de European Disabilty Card 
binnen de eigen OCMW- en gemeentelijke diensten. Hierdoor kunnen de kaarthouders 



voortaan eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde 
voordelen. 

Artikel 3.                                                                                                            

Gemeente Zandhoven en OCMW Zandhoven stimuleren en promoot bij lokale 
ondernemingen de toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de 
European Disability Card. 

Schepen Soetemans H. antwoordt hierop dat dit concept kan bekendgemaakt worden via 
het gemeenteblad maar hij voegt er aan toe dat de gemeente reeds zeer laagdrempelig 
werkt en hierop sterk wordt ingezet, bv. bij de grabbelpas is er aparte begeleiding voor 
kinderen met autisme. 

Schepen Maes M. vraagt naar wat hij exact bedoelt met voormelde vraag tot aansluiting 
m.a.w. wat wij als gemeente moeten aanbieden. 

Dhr. Peeters W. antwoordt dat hij hierbij denkt aan o.a. voorbehouden plaatsen, extra 
korting, ... waardoor een aanzet vanuit de gemeente gegeven wordt zodat de 
middenstanders en ondernemers het goede voorbeeld kunnen volgen. 

Drugspreventiebeleid in Zandhoven 

Dit punt werd op de dagorde geplaatst door mevr. Suls M. die het volgende verklaart: 

"Rond deze periode wordt in het politiecollege het zonale veiligheidsplan voorbereid. 
De voorbije jaren kwamen drugs gerelateerde items verschillende keren naar voren in de 
pers. 
Recent nog : 
29/11/2018 : Plantage in de Beemdweg Pulderbos. 
09/02/2019 : Brand in hoeve in Zandhoven, met plantage. 

Plantages ontdekt ZARA : 
2015 : 2 
2016 : 3 
2017 : 1 (?) 
2018 : 3 

PV’s inzake verdovende middelen ZARA : 
2014 : 70 (11 minderjarigen betrokkenen) 
2015 : 77 (5 minderjarige betrokkenen) 
2016 : 60 (7 minderjarige betrokkenen) 
2017 : 59 (9 minderjarige betrokkenen) 

Heeft het gemeentebestuur samenwerkingsverbanden met professionele organisaties? 
Wordt er actief gezocht naar plantages? 
Wat gebeurt er op vlak van preventie? 
Wat gebeurt er op vlak van preventie en begeleiding binnen het OCMW? 
Welke aandachtspunten schuift het gemeentebestuur van Zandhoven naar voor in het 
kader van het Zonaal veiligheidsplan?" 

Schepen Maes M. antwoordt dat dit een agendapunt is voor de politieraad waar ook 
iedere politieke fractie vertegenwoordigd is; Zij voegt hieraan toe dat er preventief naar 
de scholen gegaan wordt maar dat er lang geleden ook infoavonden voor de ouders 
werden gegeven; ze heeft reeds doorgegeven aan de desbetreffende ambtenaar om dit 
opnieuw te organiseren. 

Mevr. Suls M. vraagt of wij ook de preventieve brochures hebben zoals in andere 
gemeenten. 

Dhr. Stulens P. voegt hier nog het volgende aan toe:  

“Ik wil hier toch doen opmerken dat er in Zandhoven wel degelijk actief wordt gezocht 
naar drugplantages, maar misschien wel toch wat te ijverig en onbezonnen. Inderdaad, 



vandaag werd ik erover ingelicht dat er enkele dagen geleden vlak in mijn buurt een 
plotse huiszoeking is gebeurd door vier personen in burger met een huiszoekingsbevel, 
op zoek naar een cannabisplantage. Neen, niet in de Diamond Palace, maar wel in de 
buurt. Ik ga hier geen naam of straat noemen, maar het is toch zeer verwonderlijk dat 
men bij een dame van notabene 86 jaar plots letterlijk binnenvalt, niets vindt en dan nog 
zonder boe of ba, laat staan verontschuldigingen, weer verdwijnt. Ik zal dit verder 
onderzoeken.”  

Vragenuurtje 

1. Pieter Helsen die een vraagt heeft over: 

a) Diesels bij bouwwerven 

"We vragen de gemeente om te bekijken of er een mogelijkheid is om op 
gemeentelijk niveau een reglement uit te werken waarbij de aannemer pas met de 
werken kan starten als de stroomvoorziening conform is om de werken aan te 
vatten. Zodat storingen/overlast door dieselgroepen en niet aangepaste 
elektrische installaties tot het verleden behoren." 

Hij voegt er nog aan toe dat deze situaties niet te vermijden zijn in de toekomst 
door de inbreiding maar liefst in de zo best mogelijke omstandigheden voor de 
buurtbewoners. 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt hierop dat er nog zelden zulke dieselmotoren 
gebruikt worden bij droogzuigingen. 

Schepen Geens J. antwoordt dat we zullen bekijken of het juridisch mogelijk is om 
dergelijk reglement op te maken. 

b) de lichten op de N14 ter hoogte van de werken aan de brug in Massenhoven: hij 
vraagt aan schepen Willems R. om op de volgende werfvergadering aan te 
dringen op  een betere oplossing voor de files die er nu dagelijks staan. 

c) Het maaibeleid in Zandhoven 

"Na 6 jaar hard werken in de milieuraad is er eigenlijk op 6 jaar niets veranderd. 
Wilde bloemen worden tijdens dev bloei nog gewoon gemaaid. Aanplantingen 
gebeuren nog steeds niet doordacht en de aanbevelingen van de milieuraad, zoals 
concreet in het geval van de heraanplanting van bomen in de Schildebaan, werden 
niet gevolgd. 

In Zandhoven zit een zeer geëngageerde imkervereniging met 4 leden in de 
milieuraad. En nog slaagt het schepencollege er niet in om op een 
bijenvriendelijke manier te werken in Zandhoven. De imkers, maar bovenal de 
bijen hebben het moeilijk. Sociale media, de lectuur en de media staan er vol van, 
maar het is echt 5 voor 12 en op gemeentelijk vlak kan men zoveel doen. De 
schuld ligt niet bij onze werkmensen die hun job uitvoeren zoals gevraagd. 

Het is het beleid dat dringend stappen moet ondernemen en als het niet weet hoe, 
eindelijk eens medewerking vragen van mensen met kennis. 

Ik heb vorig jaar 10.000 bloembollen aangeplant in mijn eigen tuin, kostprijs 
200€. Ik daag de gemeente uit hetzelfde te doen, op eenzelfde schaal!" 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt dat hij deze vraag ter harte zal nemen. 

2. Paul Stulens die het volgende vraagt: 

“Voorzitter, ik heb slechts twee puntjes. Ten eerste wil ik zeggen dat ik gisterenavond 
hier aanwezig was op de voor de inwoners georganiseerde ideeënavond. Ik schat dat er 
toch wel een kleine honderd inwoners zijn komen opdagen, zij het meestal ouderen, doch 
de jeugdigen zullen zich nog wel digitaal laten horen. Ik heb hierbij kunnen vaststellen 
dat onze mensen van de administratie met veel zorg en enthousiasme voor een heel 



grote en degelijke voorbereiding hebben gezorgd. Ik vind dat dit wel mag gezegd worden 
en dat zij hiervoor een grote pluim verdienen. Ten tweede heb ik wel een ernstige vraag. 
Eergisteren heb ik een groot bord gefotografeerd aan het jaagpad bij het oprijden vanuit 
de Watersportlaan. Een bord van de waterskiclub, u weet wel, de club die u tijdens de 
voorbije legislatuur drievoudig hebt gesubsidieerd, en waarop als titel staat 
‘Camping/Mobilhome site’ en verder een plannetje en verdere instructies. Bij mijn weten 
is er in Viersel slechts één toegelaten camping, nl. vooraan links in de Watersportlaan, 
maar toch niet aan weerszijden van het jaagpad. 

Vermits niemand van u hier weet van heeft, zal ik zoals gevraagd de foto met vraag om 
uitleg doorsturen aan schepen Rudy en de Technische Dienst.”    

Schepenen Willems R. en Geens J. antwoorden dat ze dit verder zullen nakijken.    

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 21 maart 2019, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 

Namens de gemeenteraad, 

 
Annick Smeets  Paula Henderickx 
Algemeen directeur  Voorzitter 

 


