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Verslag gemeenteraad Zandhoven 
18 oktober 2018 

 

Aanwezig: Richard Bastanie, voorzitter 

 Luc Van Hove, burgemeester 

 Steven Van Staeyen, Rudy Willems, May Peeters, Hans Soetemans, 
Joris Geens, schepenen 

 Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, Bart 
Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, Oliver 
Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam, gemeenteraadsleden 

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

Verontschuldigd: Roel De Beuckeleer, gemeenteraadslid 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

Dhr. De Beuckeleer R. is verontschuldigd. 

Alvorens met de agenda te starten, betuigt de voorzitter namens de gemeenteraad de 
innige deelneming bij het overlijden van de schoonmoeder van Jef Oorts. 

OPENBAAR 

Aanpassing aan de onteigeningsplannen in het kader van de 
herinrichting N14 deel III A: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat in 2004 door het Vlaamse Gewest de eerste fase van de werken m.b.t. 
de herinrichting van de N14, namelijk het gedeelte tussen de E34 en de Goormansstraat, 
werd uitgevoerd. 

Overwegende dat in 2015 door het Vlaamse Gewest de tweede fase van de werken 
m.b.t. de herinrichting van de N14, namelijk het gedeelte tussen de Goormansstraat en 
de Kerkstraat, werd uitgevoerd. 

Gelet op zijn beslissing van 14 september 2017 waarbij de hernieuwde 
“Samenwerkingsovereenkomst betreffende de studie en de uitvoering van werken op de 
gewestweg N14 te Zandhoven tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg” betreffende de 
herinrichting van de Gewestweg N14 ‘Fase III’ werd goedgekeurd. 

Gelet op zijn beslissing van 22 februari 2018 waarbij de beslissing van 14 september 
2017 werd ingetrokken en waarbij een addendum werd goedgekeurd bij de initiële 
samenwerkingsovereenkomst van 6 september 2012. 

Overwegende dat in het kader van voormelde samenwerkingsovereenkomst het Vlaamse 
Gewest de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Herinrichting N14 te Zandhoven tussen Kerkstraat (24K850) en Nijlensesteenweg 
(22K150); 

- Aanpassing van het op- en afrittencomplex E313-Massenhoven; 
- Aanleg carpoolparking en bouw van 2 tunnels. 
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Overwegende dat Pidpa de volgende werken wenst uit te voeren (gekend als K-06-059 
Wegen- en rioleringswerken op de N14 tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg te 
Zandhoven): 

- Aanleg riolering op de N14, tussen Kanaalstraat en E313; 
- Aanleg dienstriolering op de Massenhovensesteenweg N116, grondgebied 

Zandhoven; 
- Aanleg riolering op de N14 tussen Massenhovensesteenweg en Nijlensesteenweg; 
- Bijkomend project K-17-019 Herinrichting N14 Fase 3a rotonde te Zandhoven: 
- Aanleg riolering t.h.v. N14-rotonde – aansluiting Vaartstraat i.h.k.v. RUP 

Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven. 

Overwegende dat Aquafin de volgende werken wenst uit te voeren: 

- OP-project 20.908 – aansluiting KMO-zone Massenhoven (studie- en bouwkost is 
ten laste van AWV, exploitatie is ten laste van Aquafin). 

Overwegende dat De Vlaamse Waterweg nv de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Bouwen van een nieuwe brug over het Albertkanaal (deze werken zitten vervat in 
het bestek WBK-BB1052, dat door De Vlaamse Waterweg nv werd aanbesteed); 

- Slopen van de bestaande brug over het Albertkanaal (deze werken zitten vervat in 
het bestek WBK-BB1052, dat door De Vlaamse Waterweg nv werd aanbesteed); 

- Voorzien van tijdelijke wegenis en tijdelijke maatregelen (bouw van de nieuwe 
brug op tijdelijke landhoofden naast de huidige brug) om het verkeer gedurende 
de werken te kunnen laten doorgaan; 

- De aanpassing van de opritten en de wegenis aan weerszijden van de nieuwe brug 
en het maken van de nodige aansluitingen op de openbare wegenis (deze werken 
zitten vervat in de gezamenlijke opdracht, zoals bedoeld in artikel 1, die door AWV 
worden aanbesteed). 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Aanleg wegenis, inclusief fietspad, en riolering ‘Nieuwe Vaartstraat’ in het kader 
van het RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven. 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 december 
2012 betreffende de princiepsgoedkeuring van de ontwerpopdracht voor deze 
overheidsopdracht aan Tractebel Engineering nv. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 betreffende de goedkeuring van de 
lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot de werken aan de N14 fase 3A. 

Overwegende dat voor de uitvoering van bedoelde werkzaamheden onteigeningen 
noodzakelijk zijn en dat een gedeelte van de onteigeningen ten laste zijn van de 
gemeente. 

Gelet op zijn beslissing van 19 december 2017 waarbij de onteigeningsplannen met 
kenmerk 1M3D8G G 28575 01, 1M3D8G G 28576 03 en 1M3D8G G 28577 01 opgemaakt 
door Tractebel Engineering op datum van 31 augustus 2017 in het kader van de 
herinrichting N14- deel IIIa, werden goedgekeurd. 

Overwegende dat op het onteigeningsplan 1M3D8G G 28576 03 een aantal 
perceelsgrenzen foutief zijn ingetekend:- dat het studiebureau Tractebel Engineering 
hiervoor nieuwe plannen diende op te maken. 

Gelet op voorliggende gecorrigeerde onteigeningsplan met kenmerk 1M3D8E G 28576 
04, opgemaakt door Tractebel Engineering op datum van 4 juli 2018. 

Gelet op het schrijven van Vastgoed Transacties van 23 oktober 2017 betreffende de 
raming voor bedoelde onteigeningen en dat de onteigeningskosten voor de gemeente zijn 
geraamd op 327.319 euro. 

Overwegende dat de eigenaar van inname nr. 36 zijnde vennootschap BLI gevestigd te 
Atealaan 8 te 2200 Herentals de vraag gesteld heeft aan de aangestelde schatter / 
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onderhandelaar aangesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer om het restperceel 
van inname nr. 36, zijnde perceel nr. 11027 5 A 194r met een restgrootte van 370 m² 
mee te onteigenen aangezien dit geen restwaarde meer heeft; - dat de aangestelde 
onderhandelaar een akkoord heeft kunnen bekomen met de eigenaar om het bedoelde 
restperceel mee te onteigenen tegen een waarde van 4.500 euro. 

Overwegende dat de uitgave voor deze onteigeningen voorzien wordt in het budget van 
2019:- dat de gemeente eveneens het maximaal te verkrijgen subsidies zal aanvragen 
bij het Vlaams Agentschap voor ondernemen in het kader van subsidies voor de 
(her)aanleg van bedrijventerreinen. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het aangepaste onteigeningsplannen 1M3D8E G 28576 
04 opgemaakt door Tractebel Engineering op datum van 4 juli 2018, dat het 
onteigeningsplan 1M3D8G G 28576 03 vervangt. 

Artikel 2. 
Goedkeuring wordt verleend aan de bijkomende inname van het restperceel van inname 
nr 36 zijnde perceel nr 11027 5 A 194r met een restgrootte van 370 m², eigendom van 
vennootschap BLI gevestigd te Atealaan 8 te 2200 Herentals voor een onderhandeld 
bedrag van 4.500 euro. 

Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien in het budget 2019. Het maximaal te 
verkrijgen subsidies zal aangevraagd worden bij het Vlaams Agentschap voor 
ondernemen in het kader van subsidies voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan alle betrokken partijen worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"In de mobiliteitsvisie middenkempen wordt er op termijn een snelbus voorzien die aan 
de verschillende bruggen / op en afritten stopt op de E313. Met dat dit punt op de 
agenda stond heb ik nog eens beter naar de plannen gekeken en op de huidige plannen 
wordt deze stop op de snelweg nog niet voorzien, er is dus ook geen verbinding tussen 
de carpoolparking en zo’n mogelijke halte. 

Is het aangewezen om tijdens deze werken ook ineens dat te voorzien? Moet dit nog 
besproken worden met AWV?" 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van den 
Bergh B. en Van Laer G.. 

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

De voorzitter stelt voor om de agendapunten 2 en 3 samen te behandelen maar er apart 
over te stemmen. 

Afbraak van 2 woningen, gestaan en gelegen, Amelbergastraat 36-
38 en de aanleg van een tijdelijke parking in steenslagverharding: 
princiepsbeslissing 
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De gemeenteraad, 

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

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

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92. 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

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 op de plaats van de woningen 
Amelbergastraat 34,36 en 38, allen in eigendom van de gemeente Zandhoven, het 
aangewezen is om een nieuwe parking in functie van de verschillende 
gemeenschapsvoorzieningen die daar aanwezig zijn, aan te leggen. 

Gelet op het masterplan dat aanbeveelt om een nieuw vrijetijdscentrum te bouwen, op 
de plaats van de huidige parochiezaal, waar zowel een bibliotheek, jeugdcentrum en 
gemeenschapscentrum in gehuisvest zijn, waardoor er nog een extra 
gemeenschapsvoorziening op deze plaats bijkomt. 

Overwegende dat reeds 2, Amelbergastraat 36 en 38, van de 3 woningen leegstaan en 
de woningen in slechte staat verkeren en niet meer voldoen aan de hedendaagse 
woonkwaliteit waardoor er opportuniteit is om reeds de bestaande woningen te slopen en 
een tijdelijke parking in steenslagverharding aan te leggen, in afwachting van een 
definitieve parking. 
Overwegende dat het nodig is om een overheidsopdracht op te starten met als voorwerp: 
‘Afbraak 2 woningen Amelbergastraat 36/38 en aanleg tijdelijke parking in 
steenslagverharding’. 

Overwegende dat de initiële raming van deze opdracht bij benadering 45.000,00 euro 
inclusief btw bedraagt. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 
van 2018, op budgetcode 0200-00/220100/IE-28 (actie OVERIG - CBS). 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Principieel akkoord te gaan met de overheidsopdracht voor werken ‘Afbraak 2 woningen 
Amelbergastraat 36/38 en aanleg tijdelijke parking in steenslagverharding’ voor een 
bedrag indicatief geraamd op 45.000,00 euro inclusief btw. 

Artikel 2. 
Opdracht wordt gegeven een externe ontwerper aan te stellen bij de aanvang van de 
procedure. 
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Artikel 3. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 0200-00/220100/IE-28 (actie OVERIG - CBS). 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur worden overgemaakt. 

Overeenkomst met betrekking tot de afbraak van 2 woningen, 
gestaan en gelegen, Amelbergastraat 36-38 en de aanleg van een 
tijdelijke parking in steenslagverharding: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van heden betreffende de principiële goedkeuring van de afbraak van 
2 woningen Amelbergastraat 36 en 38, beiden eigendom van de gemeente Zandhoven, 
en de aanleg van een tijdelijke parking in steenslagverharding. 

Overwegende dat voor de afbraak van de 2 woningen en de aanleg van een tijdelijke 
parking in steenslagverharding een architect dient aangesteld te worden die de gemeente 
bijstaat voor het opmaken van: 

1) het opmeten van de inplanting van de te slopen woningen; 
2) het opmaken van een aanvraagdossier voor een omgevingsvergunning 
3) het opmaken van het aanbestedingsdossier voor het slopen van de woningen, 

stabiliteitsstudie inbegrepen (in onderaanneming); 
4) de controle van de uitvoering der werken (algemeen nazicht, geen permanent 

toezicht) door middel van wekelijkse werfvergaderingen en werfverslagen; 
5) de coördinatie van de werken en het nazicht van de rekeningen; 
6) de bijstand bij de verrichtingen die nodig zijn voor de oplevering der werken. 

Gelet op het ereloonvoorstel van Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, Fruithoflaan 7 
te 2520 Emblem - Ranst;- dat voormeld architectenkantoor in het recente verleden reeds 
meerdere projecten voor de gemeente heeft uitgevoerd zoals dakwerken Huize Bruyneel, 
Bibliotheek van Pulderbos, de Gemeentelijke Basisschool, renovatie – en 
aanpassingswerken voormalig OCMW gebouw en de uitbreidingswerken van het 
gemeentehuis van Zandhoven en dat deze gebeurd zijn tot ieders tevredenheid;- dat, om 
voormelde reden, ons niets weerhoudt om de opdracht m.b.t. de afbraak van 2 woningen 
in de Amelbergastraat 36/38 en de aanleg van een tijdelijke parking in 
steenslagverharding te gunnen aan voormeld architectenkantoor. 

Overwegende dat voor het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag en de 
bijhorende aansprakelijkheidsverzekering de architect een contract met de opdrachtgever 
moet afsluiten. 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, het noodzakelijk is om een ‘overeenkomst 
architect – opdrachtgevers’ af te sluiten voor de aanstelling van de architect. 

Gelet op het ontwerp van ‘overeenkomst architect - opdrachtgevers’ dat wordt 
voorgelegd. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de ‘overeenkomst 
architect - opdrachtgever’ 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: 
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Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende overeenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, gevestigd te Fruithoflaan 7, 2520 
Emblem – Ranst inzake de architectuuropdracht voor de afbraak van 2 woningen 
Amelbergastraat 36/38 en de aanleg van een tijdelijke parking in steenslagverharding. 

OVEREENKOMST ARCHITECT - OPDRACHTGEVERS 

Tussen de ondergetekenden: 

Gemeentebestuur Zandhoven, vertegenwoordigd door dhr. Richard Bastanie, 
voorzitter gemeenteraad gemeente Zandhoven en mevr. Annick Smeets, alg. 
dir. Gemeente Zandhoven, hierna genoemd <>, met adres Liersebaan 12 te 
2240 Zandhoven, 

aan de ene zijde, 

en Architectenkantoor Wouters-Doms bvba, hierna genoemd <>, 
vertegenwoordigd door Marijke Doms, zaakvoerder, gevestigd te Fruithoflaan 7 
te Emblem-Ranst,  ingeschreven op de tabel van de Orde der Architecten van de 
provincie Antwerpen (Rucaplein 104, 2610 Wilrijk), 

aan de andere zijde, 

is overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 Doel van de overeenkomst 

Het doel van deze overeenkomst is aan de architect, met betrekking tot het 
slopen van twee woningen en het aanleggen van een tijdelijke parking,  de 
opdracht te geven zoals nader bepaald in artikel 3. 

De architect is niet de gemandateerde van de opdrachtgever. 

Deze overeenkomst is een middelenverbintenis waarbij de architect zijn 
opdracht vervult door tijdig de nodige prestaties te leveren welke noodzakelijk 
zijn in functie van de aard en de belangrijkheid van de verschillende 
administratieve en constructieve uitvoeringen. 

Artikel 2 Bepaling van de bouwwerken 

De uit te voeren werken omvatten het volgende: het slopen van twee woningen 
gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 36 en 38 en de aanleg van een 
tijdelijke parking in steenslagverharding. 

Artikel 3 Opdracht en verplichtingen van de architect 

De architect is de ontwerper van het project en de raadgever bij de uitvoering 
ervan.  Hij dient de belangen van de opdrachtgever in vertrouwen en met ijver, 
in overeenstemming met de wet, het algemeen belang en zijn deontologie 
(reglement beroepsplichten Orde van Architecten : 
https://www.architect.be/nl/juridisch/wetteksten-aanbevelingen/reglement-van-
16-december-1983-van-beroepsplichten-door-de-nationale-raad-van-de-orde-
der-architecten-vastgesteld/). 

3.1 De aan de architect gegeven opdracht omvat : 

1) het opmeten van de inplanting van de te slopen woningen; 

2) het opmaken van een bouwaanvraagdossier voor een stedenbouwkundige 
vergunning; 

3) het opmaken van het aanbestedingsdossier voor het slopen van de woningen, 
stabiliteitsstudie inbegrepen (in onderaanneming); 

4) de controle van de uitvoering der werken (algemeen nazicht, geen permanent 
toezicht) d.m.v. wekelijkse werfvergaderingen en werfverslagen; 
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5) de coördinatie van de werken en het nazicht van de rekeningen; 

6) de bijstand bij de verrichtingen die nodig zijn voor de oplevering der werken 

3.2 Maken geen deel uit van de overeenkomst: plaatsbeschrijvingen, 
topografische opmetingen, bodemstudies, deskundige onderzoeken, 
muurovernames, archeologienota, sloopinventaris of sloopopvolgingsplan, epb- 
en ventilatieverslaggeving, veiligheidscoördinatie en kortom de niet in 3.1 
vermelde opdrachten. 

3.3 Bouwaanvraagdossier (digitaal, in het omgevingsloket): 

- inplantingsplan bestaande en nieuwe toestand; 

- foto’s bestaande toestand; 

- beschrijvende nota; 

3.4 Controle op de uitvoering: 

- de controle op de uitvoering van de werken bestaat in een algemene leiding 
met uitsluiting van bestendig toezicht op de aanwending van de materialen, 
waarvoor de aannemer volledig verantwoordelijk blijft. De architect zal de 
nodige werfbezoeken afleggen. 

- de controle op de werken omvat de algemene controle op de uitvoering, 
conform aan de goedgekeurde plannen en de regels van de kunst. 

- de architect kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat ten 
gevolge van zijn controle reeds uitgevoerde werken moeten afgebroken of 
gewijzigd worden. De architect is evenmin verantwoordelijk voor de gebeurlijke 
vertraging ten wijten aan of gevolgen van de weigering van de aannemer om 
zijn fouten te herstellen. 

- in principe per week en telkens als de opdrachtgever of de architect het nodig 
achten of vereist wordt door de vordering der werken, zal een werfvergadering 
plaatsvinden waarvan een genummerd verslag wordt gemaakt; 

Alle bevindingen, opmerkingen en voorstellen in verband met de uitvoering der 
werken worden door de architect of zijn afgevaardigde geacteerd in het 
werfverslag dat verspreid wordt onder alle betrokkenen, per e-post, uiterlijk 5 
werkdagen na de vergadering; 

- elke wijziging in de uitvoering evenals alle noodzakelijk  geachte bijkomende 
werken zullen, vooraleer aan de aannemers te worden besteld, voorgelegd 
worden aan de opdrachtgever met een omstandig verslag van de architect. Zij 
zullen enkel worden uitgevoerd na schriftelijke bestelling door de opdrachtgever 

- ten einde de architect toe te laten zijn controleopdracht uit te voeren, zal de 
opdrachtgever de architect tijdig op de hoogte brengen van de bouwpartner in 
kwestie en diens geplande tussenkomst. 

3.5 In geval van de toekenning van een gedeeltelijke opdracht of verbreking van 
de overeenkomst door de opdrachtgever, erkent de opdrachtgever dat de 
architect hem heeft geïnformeerd dat de werken niet kunnen uitgevoerd worden 
zonder werfcontrole van een andere architect.  De opdrachtgever verplicht zich 
ertoe in voorgaand geval de coördinaten van deze laatste door te geven aan de 
architect. 

3.6 Elke wijziging van de bouwaanvraagplannen en/of lastenboek zal 
voorafgaandelijk tussen de partijen besproken worden.  Deze zullen opgenomen 
worden in een verslag dat aan de opdrachtgever zal toegestuurd worden per e-
mail.  De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging akkoord te gaan indien 
hij na ontvangst van het verslag hierop niet binnen 5 werkdagen op dezelfde 
wijze reageert. 
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Artikel 4 Verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 

De opdrachtgever tekent alle aanvragen nodig voor het bekomen van de 
vergunning en die betrekking hebben op de in artikelen 1 en 2 vermelde 
werken, en wendt in voorkomend geval persoonlijk alle rechtsmiddelen aan 
tegen de betrokken overheid of tegen derden. 

De opdrachtgever bezorgt onverwijld aan de architect alle administratieve of 
burgerrechterlijke stukken bestemd voor de conceptie of de uitvoering van de 
werken (o.a. eigendomstitels, juiste terreingegevens met afpalingen en 
terreinhoogten, erfdienstbaarheden, stedenbouwkundige voorschriften, melding 
indien perceel gelegen in vastgestelde archeologische zone, …).  

De opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van de grond/het te renoveren 
gebouw. Hij zal de juiste terreinbegrenzing aanduiden, indien nodig met een 
landmeter. 

De opdrachtgever gaat voorafgaandelijk na of er fiscale en/of sociale schulden in 
hoofde van de aannemer(s) bestaan. Bij elke betaling van een factuur zal de 
opdrachtgever het bestaan van fiscale en/of sociale schulden nagaan en in 
voorkomend geval de inhoudingen en doorstortingen betreffende deze factuur 
ten voordele van de RSZ en/of fiscus verrichten. 

De opdrachtgever meldt tijdig aan de architect het uitzetten van de werf en de 
start der werken zodat de nodige verplichtingen kunnen uitgevoerd worden en 
de controle op de werf mogelijk is. 

Artikel 5 Oplevering der werken 

Wanneer de architect de opdrachtgever bijstaat bij de oplevering van de 
werken, oordeelt hij of eventuele tekortkomingen dienen aanleiding te geven tot 
herstelling, prijsverlaging of weigering van aanvaarding.  De opdrachtgever kan 
de aldus verstrekte voorlichting slechts op eigen risico voorbijzien. 

Wanneer de sloopwerken zijn beëindigd wordt overgegaan tot de voorlopige 
oplevering ervan.  Hiervan wordt een proces-verbaal opgesteld. Deze voorlopige 
oplevering geldt als aanvangsdatum van de 10-jarige 
aansprakelijkheidsperiode.  Indien er geen voorlopige oplevering gebeurt geldt 
de ingebruikname zonder voorbehoud van de opdrachtgever als voorlopige 
oplevering. 

Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch 
verworven indien de opdrachtgever geen geschreven opmerking heeft gemaakt. 

Artikel 6 Ereloon van de architect 

De partijen komen overeen dat het ereloon wordt vastgesteld op de vaste som 
van: 

3.750,00  euro (excl. 21% BTW) . 

Dit ereloon zal als volgt betaald worden: 

1.750,00 euro (excl. BTW) bij het indienen bouwaanvraagdossier 

1.250,00 euro (excl. BTW) bij de opmaak aanbestedingsdossier 

   750,00 euro (excl. BTW) bij de voorlopige oplevering 

Het ereloon brengt verwijlinteresten op tegen de wettelijke van kracht zijnde 
rentevoeten vanaf de dertigste dag volgend op de datum van de ereloonstaat, 
en dit zonder aanmaning. 

Een geprotesteerde ereloonnota dient binnen de acht dagen per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht worden aan de architect, omvattende de reden 
van het protest. 
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Artikel 7 Verbreking van de overeenkomst 

De opdrachtgever kan ten allen tijde op eenzijdige wijze de overeenkomst 
beëindigen.  Dan betaalt hij aan de architect het ereloon van de uitgevoerde 
prestaties. 

Het laten aanvangen van de werken door de opdrachtgever zonder dat hij de 
architect hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld, het niet opvolgen door de 
opdrachtgever van de aanbevelingen van de architect of het begaan door de 
opdrachtgever van een overtreding van een wettelijke of een reglementaire 
bepaling van dwingend recht, zijn inbreuken op de vertrouwensrelatie tussen 
opdrachtgever en architect en geven de architect het recht de overeenkomst te 
verbreken zonder afbreuk te doen aan zijn recht op het ereloon van de 
uitgevoerde prestaties. 

In het geval van een verbreking van de overeenkomst na aanvang van de 
werken, vangt de tienjarige aansprakelijkheid van de architect alsook zijn 
aansprakelijkheidstermijn van 1 jaar voor de lichte verborgen gebreken die niet 
gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 BW, aan op de datum van de 
verbreking. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de architect 

De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de architect zijn bepaald 
door de van kracht zijnde wetten en de deontologie van de architect. 

Voor de toepassing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek 
zal de datum van de voorlopige oplevering van de werken het beginpunt zijn 
van de termijn van tienjarige aansprakelijkheid. 

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt 
tot een periode van  1 jaar na de voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering 
uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een 
termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of had 
moeten hebben van het gebrek.  

De geldelijke gevolgen van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid inbegrepen 
de tienjarige waarborg zijn gedekt door een verzekering bij de firma Protect 
(Jetse Steenweg  221 te 1080 Brussel, info@protect.be, tel. 02/411 41 14)  met 
polisnummer 00/A.4172. 

De architect neemt geen financiële lasten op zich wegens vergissingen en fouten 
van andere  te bouwers zoals van aannemers, van ingenieurs e.a. )  

Hij is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gebreken eigen aan de 
opvatting of vervaardiging van de materialen en/of leveringen. 

De architect kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige 
uitvoeringen, tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde. 

De architect is tot geen enkele vorm van aansprakelijkheid gehouden indien de 
opdrachtgever afwijkt van de door de overheidsinstanties goedgekeurde plannen 
of tekeningen en kan de opdracht hierdoor verbreken (art. 11). De 
opdrachtgever zal de architect vrijwaren indien deze aansprakelijk zou worden 
gehouden in geval van overtredingen op de stedenbouwkundige wetgeving 
ingevolge een feit te wijten aan de opdrachtgever. 

Er is wederzijds aangenomen dat de architect geen enkele verantwoordelijkheid 
in solidum draagt met andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen 
heeft tegenover de opdrachtgever. 

Artikel 9 Diverse 
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Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn 
geregeld, zal toepassing gemaakt worden van de regels en gebruiken die door 
de Orde der Architecten zijn bekrachtigd. 

Artikel 10 Privacy 

Het ondertekenen van dit contract houdt in dat u instemt met het feit dat wij 
bepaalde persoonlijke gegevens nodig hebben en deze uitsluitend zullen 
gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten/taken m.b.t. deze 
overeenkomst. 

Artikel 2. 

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

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing zal aan Architectenkantoor Wouters-Doms bvba en aan de 
financieel directeur worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"Het is jammer dat er aan de princiepsbeslissing voor het aanleggen van de parking geen 
princiepsbeslissing gekoppeld wordt aan een princiepsbeslissing voor een andere regeling 
voor kortparkeren in de straat. De clusterparkings hebben ook de intentie om de auto 
zijn prominente plaats in het straatbeeld te doen afnemen. Hopelijk volgen deze 
beslissingen snel na de realisatie van de parking. 

Daarbij wil ik er ook op wijzen dat de parkings in het masterplan zijn ingetekend met 
veel bomen. Vorige keer werd mijn reactie dat er maar 4 bomen waren ingetekend op de 
parking aan het gemeentehuis weggelachen, maar in het masterplan staan er wel 
degelijk een stuk meer. Kunnen we het deze keer beter doen?" 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van Laer 
G., Van den Bergh B. en Helsen P.. 

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

Samenwerkingsovereenkomst met OLO vzw met betrekking tot 
opvoedingsondersteuning: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van 
opvoedingsondersteuning. 

Overwegende dat volgens voormeld decreet iedere burger, idealiter dicht bij huis, beroep 
moet kunnen doen op een aanbod ‘Opvoedingsondersteuning’. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven samenwerkt met Diensten- en 
Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (OLO) vzw, Miksebaan 264 in 2930 
Brasschaat, voor de organisatie van de Opvoedingswinkel en het plaatselijke 
opvoedingspunt teneinde een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning in de 
gemeente te organiseren. 

Gelet op de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen OLO vzw, CAW Antwerpen 
vzw en het Gemeentebestuur van Zandhoven betreffende het organiseren van 
opvoedingsondersteuning, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 10 december 
2009. 
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Overwegende dat de kostprijs waarvan sprake in de overeenkomst sinds 1 januari 2015 
gehalveerd werd van 50,00 euro naar 25,00 euro per uur, gezien 50% van de uren 
opvoedingsondersteuning via OLO worden gefinancierd vanuit de subsidie Huis van het 
Kind Voorkempen – dat sindsdien de aanrekening van uren aan de deelnemende 
gemeenten niet echt transparant is. 

Gelet op de verschillende besprekingen die hieromtrent gehouden werden in de 
stuurgroep en beleidsgroep van het Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Zandhoven-
Wijnegem-Schilde, waarbij werd voorgesteld om een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst op te maken met volgende uitgangspunten: 

• Opsplitsing tussen ondersteuningsaanbod ten aanzien van Huis van het Kind en de 
lokale besturen. 

• Lokale besturen sluiten een samenwerking af met OLO waarin lokale opdrachten 
geformuleerd worden. In dit pakket worden geen uren meer voorzien voor 
opdrachten binnen de intergemeentelijke samenwerking Huis van het Kind. Lokaal 
bestuur betaalt 100% vanuit eigen middelen. 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven bij het afsluiten van de 
samenwerkingsovereenkomst moet vertegenwoordigd worden:- dat het derhalve 
noodzakelijk is twee personen aan te stellen die bij de ondertekening van bedoelde 
overeenkomst de gemeente Zandhoven zullen vertegenwoordigen en gerechtigd zullen 
zijn rechtsgeldig te ondertekenen. 

Gelet op de artikels 42 en 43 §2 6° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende samenwerkingsovereenkomst tussen OLO 
vzw, CAW Antwerpen vzw en het Gemeentebestuur van Zandhoven betreffende het 
organiseren van opvoedingsondersteuning, ingaand op 1 januari 2019. 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN OLO VZW, CAW ANTWERPEN VZW EN HET 
GEMEENTEBESTUUR VAN ZANDHOVEN BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN 

OPVOEDINGSONDERSTEUNING 

Tussen het Gemeentebestuur Zandhoven, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven, 

vertegenwoordigd door de heer Richard Bastanie, respectievelijk voorzitter van 
de gemeenteraad en Annick Smeets, algemeen directeur: 

enerzijds 

en 

Diensten- en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding (OLO) vzw, Miksebaan 
264 te 2930 Brasschaat, 

vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Van Baelen, algemeen directeur, 

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Antwerpen (CAW Antwerpen) vzw, Lange 
Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, 

vertegenwoordigd door mevrouw Eva Mangelschots, algemeen directeur, 

anderzijds, 

wordt overeengekomen: 

Artikel 1. Algemene situering 
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De gemeente Zandhoven doet een beroep op het samenwerkingsverband tussen 
OLO vzw en CAW Antwerpen vzw voor de dienstverlening aan haar inwoners 
inzake opvoedingsondersteuning. 

Hiervoor stellen OLO vzw en CAW Antwerpen vzw professionele hulpverleners 
ter beschikking die de inwoners ondersteunen in hun opvoedingsvragen of –
problemen. Hierbij ondersteunen zij op een positieve manier de ouders in hun 
taak als opvoeder. 

Deze overeenkomst concretiseert de afspraken tussen beide partijen. 

Artikel 2. Opdrachten  

OLO vzw en CAW Antwerpen vzw voeren de volgende opdrachten uit : 

1. basisinformatie ter beschikking stellen over het opvoeden van kinderen in 
verschillende levensfasen 

2. algemene opvoedingsvragen beantwoorden 

3. een onderscheiden, vraaggerichte pedagogische adviesfunctie aanbieden bij 
specifieke opvoedingsvragen 

4. ontmoetingen tussen opvoedingsverantwoordelijken stimuleren met de 
nadruk op het creëren van sociale netwerken en het bespreekbaar maken van 
het opvoeden van kinderen bij brede groepen van 
opvoedingsverantwoordelijken 

5. voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten in verband met 
opvoeding binnen het bereik van opvoedingsverantwoordelijken brengen 

6. ondersteuning bieden bij opvoedingsproblemen, zowel in gezins- als in 
groepsverband 

7. zorgen voor een vroegtijdige detectie van opvoedingsonzekerheid of 
opvoedingsproblemen met, indien nodig, een gerichte doorverwijzing 

8. zorgen voor een gecoördineerde systematische en kwantitatieve 
gegevensverzameling 

Er wordt gebruik gemaakt van professionele methodes in het onthaal en het 
pedagogisch advies aan ouders met opvoedingsvragen. 

Artikel 3. Praktische modaliteiten 

§1 OLO vzw stelt voor 55u/jaar een medewerker ter beschikking van het 
antennepunt opvoedingsondersteuning in Zandhoven. De medewerker besteedt 
deze uren o.a. de bekendmaking van het opvoedingspunt en artikels 
aanleveren, het verlenen van pedagogisch advies op afspraak en het 
ondersteunen van de speelbabbel. 

Ieder jaar wordt er in samenspraak een concrete planning opgesteld. De 
gemeente krijgt regelmatig een overzicht van de activiteiten van de 
medewerker. 

§2 Het Gemeentebestuur voorziet een wachtruimte en een gesprekslokaal dat 
uitgerust is met telefoon, internet, PC, gepast meubilair. Deze lokalen zijn 
gelegen in het Huis van het Kind, Schriekweg 3 te Zandhoven. 

Artikel 4. Financiering 

§1 Het Gemeentebestuur zorgt voor de algemene communicatie met haar 
inwoners over de werking van het antennepunt. OLO vzw en CAW Antwerpen 
vzw zorgen voor leesbare artikels voor het gemeentelijk informatieblad, website 
en/of andere gemeentelijke communicatiekanalen. 
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§2 Het gemeentebestuur betaalt aan OLO vzw 50 euro per gepresteerd uur. De 
betalingen gebeuren maandelijks na ontvangst van een gedetailleerde factuur 
met overzicht van de gepresteerde uren. 

Artikel 5. Verzekeringen en verantwoordelijkheid  

Het Gemeentebestuur verklaart het gebouw te hebben verzekerd tegen brand, 
storm, waterschade en glasbreuk. In deze polis wordt een afstand van verhaal 
bedongen ten voordele van de verschillende verenigingen die gebruik maken 
van het verzekerde gebouw. 

De medewerkers van OLO vzw die voor dit project worden ingeschakeld, blijven 
onder gezag en verantwoordelijkheid van hun organisatie staan. OLO vzw sluitt 
voor deze werknemers de nodige verzekeringen af (onder andere een 
arbeidsongevallenverzekering met inbegrip van de verplaatsingen door de 
werknemers in het kader van dit project). 

Artikel 6. Duur van de overeenkomst 

§1 Duur 

Deze overeenkomst start op 1 januari 2019 en is daarna jaarlijkse stilzwijgend 
verlengbaar na een gunstige evaluatie van het project door beide partijen. 

§2 Opzegging 

Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen mits aangetekend schrijven 
drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag. 

Artikel 2. 

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

Artikel 3. 

Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt de vorige samenwerkingsovereenkomst. 

Artikel 4. 

Een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst en een afschrift van deze beslissing 
zal worden overgemaakt aan OLO vzw, CAW Antwerpen vzw en de financieel directeur. 

Retributiereglement met betrekking tot de voornaamswijziging: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 
bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van 
geschillenoplossing, inzonderheid de artikels 119 tot en met 136. 

Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende hogergenoemde wet, waarbij de 
bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen van de FOD Justitie 
naar de ambtenaar van de burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan 
wordt geregeld mits het volgen van enkele richtlijnen: 

• de retributie verschuldigd door transgenders mag niet meer dan 10% van het 
door de gemeente vastgestelde gewone tarief overschrijden; 

• personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van Belgische 
nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam hebben, zijn vrijgesteld van 
retributie. 
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Overwegende dat voor aanvragen vóór 1 augustus 2018 bij de FOD Justitie een 
registratierecht verschuldigd was ten bedrage van 490,00 euro ingeval de verandering 
van voornaam werd toegestaan. 

Overwegende dat de gemeente een retributie kan vragen voor de procedure tot 
voornaamswijziging. 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet. 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Na verdere bespreking. 

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, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, Bart Van 
den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, 
Annick Van Trier, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 1 stem tegen (Paul Stulens) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 geldt volgend 
retributiereglement inzake de procedure tot voornaamswijziging: 

a) een eerste aanvraag bij de gemeente Zandhoven: 0 euro; 
b) iedere volgende aanvraag bij de gemeente Zandhoven tot voornaamswijziging: 

490 euro; 
c) transgenders: 49 euro. 

Artikel 2. 
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging of door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger voor niet-ontvoogde minderjarigen. 

Artikel 3. 
De retributie wordt geïnd op het ogenblik van de aanvraag. De procedure tot 
voornaamswijziging wordt gestart na ontvangst van het te betalen bedrag. 

Artikel 4. 
Dit reglement wordt bekendgemaakt in overeenstemming met artikel 186 van het 
gemeentedecreet. 

Artikel 5. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden bezorgd aan de financieel directeur. 

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

"De overgang van FOD Justitie naar onze ambtenaar burgerlijke stand wordt geregeld 
mits het volgen van enkele richtlijnen. Zijn dit maar richtlijnen of wordt dit van 
hogerhand bindend opgelegd ? Bijvoorbeeld dat voor de transgenders niet meer dan 10% 
van het tarief mag gelden.”… 

"Indien het bindend wordt opgelegd, waarom zijn die maximum 10% voor transgenders 
wel in artikel 1 opgenomen, en niet dat personen van vreemde nationaliteit die een 
verzoek tot verkrijging van Belgische nationaliteit hebben ingediend en geen voornaam 
hebben zijn vrijgesteld van retributie ?”… 

“Indien ik het goed versta, en ik wil dus morgen mijn naam wijzigen in Mohamed, dan is 
dit gratis. Maar als ik dan toch niet gelukkig ben met deze naam, en ik verklaar dat ik 
terug Pol wil heten en transgender ben, dan kan dit voor slechts 49 euro ? Dan is dit is 
toch wel discriminatie en moet ik tegen stemmen”. 



 

Gemeentebestuur Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 15 

Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhr. Helsen P. 
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. 

Toetredingscontract ‘asbestovereenkomst gemeenten 2018’: 
goedkeuring en bekrachtiging van een beslissing van het college 
van burgemeester en schepenen 

De gemeenteraad, 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot de principiële 
goedkeuring aan de uitvoering en de coördinatie door de OVAM van een 
asbestafbouwbeleid in Vlaanderen, aan een doorstartfase tot en met 2017 en aan de 
streefdatum 2040 als beleidsdoelstelling voor de realisatie van het asbestafbouwbeleid. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot goedkeuring van het 
Actieplan Asbestafbouw en de daarbij horende goedkeuring van het principe om nieuwe 
maatregelen te nemen indien de voortgang van het asbestafbouwbeleid ontoereikend 
blijkt naar de doelstellingen 2034 en 2040. 

Gelet dat de Vlaamse Regering eenmalig in een budget van 9 miljoen euro voorziet voor 
de invulling op lokaal niveau van de Vlaamse milieudoelstellingen inzake asbestafbouw 
en een ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’, vastgesteld in artikel 40 §4 van het 
Uitgavendecreet van 27 juni 2018. 

Overwegende dat de eenmalige ondersteuning voor de gemeente Zandhoven 20 000 
euro bedraagt;- dat de afvoer- en verwerkingskosten voor asbestcement op het 
recyclagepark hoog oplopen;- dat een verhoogde aanvoer verwacht wordt op het 
recyclagepark zowel spontaan als naar aanleiding van het vernieuwde 
asbestafbouwbeleid van de Vlaamse Regering;- dat het gemeentebestuur de vrijstelling 
van 200 kg per gezin per jaar wil behouden ter ondersteuning van de inwoners. 

Overwegende dat het daarom aan te bevelen is om de subsidie aan te vragen en te 
gebruiken voor de dagelijkse werking van het recyclagepark en indien nodig de aankoop 
van een extra asbestcontainer voor de opvang van de verhoogde aanvoer. 

Overwegende dat de gemeente voor het ontvangen van de éénmalige subsidie een 
toetredingscontract moet ondertekenen tussen de gemeente en de Vlaamse Regering;- 
dat bij dit ondertekend toetredingscontract een gemotiveerde aanvraag moet bijgevoegd 
worden. 

Gelet op het ontwerp toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' en de 
bijhorende overeenkomst. 

Gelet op de gemotiveerde motivatiebrief die de dienst milieu opstelde voor de 
subsidieaanvraag. 

Overwegende dat het toetredingscontract samen met de gemotiveerde aanvraag voor 1 
oktober 2018 aan de Vlaamse Regering bezorgd moest worden. 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die reden op 24 
september 2018 bij hoogdringendheid het toetredingscontract ‘asbestovereenkomst 
gemeenten 2018’ heeft goedgekeurd. 

Gelet op artikel 2 van voormelde beslissing waarin vermeld stond dat deze beslissing ter 
bekrachtiging aan de gemeenteraad van oktober zou worden voorgelegd. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen waarin het toetredingscontract ‘asbestovereenkomst gemeenten 2018’ en de 
bijhorende gemotiveerde aanvraag werden goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan OVAM en de milieudienst worden overgemaakt. 

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

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

‘Meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014-2020’’ en ‘budgetwijziging nr. 
1/2018’: vaststelling 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, 
de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk werk zijn vastgesteld bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en alle latere wijzigingen. 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 waarin de modellen en nadere 
voorschriften worden vastgesteld van de beleidsrapporten en hun toelichting en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk werk, en alle latere wijzigingen. 

Overwegende dat het ontwerp van de ‘Meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014 – 2020’’ en de 
‘ontwerpbudgetwijziging nr. 1/2018’ tijdig werden overgemaakt aan de 
gemeenteraadsleden van de gemeente Zandhoven en dat de bijlagen aan de 
meerjarenplanning en de budgetwijziging 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 artikel 146 §1 van het Gemeentedecreet. 

Gelet op de bespreking. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De ‘Meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014 – 2020’’ van het gemeentebestuur Zandhoven 
wordt vastgesteld met een positief resultaat op kasbasis van 471.928,69 euro in 2020 en 
een positieve autofinancieringsmarge van 324.465,00 euro in 2020. 

Artikel 2. 
De ‘Budgetwijziging nr. 1/2018’ van het gemeentebestuur Zandhoven wordt vastgesteld 
met een positief resultaat op kasbasis van 435.836,69 euro in 2018 en een positieve 
autofinancieringsmarge van 617.051,00 euro in 2018. 

Artikel 3. 
Alle documenten van de toelichting, motiveringen en de verplichte bijlagen van de 
‘Meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014 - 2020’’ en de ‘Budgetwijziging nr. 1/2018’ maken 
integraal deel uit van deze beslissing. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid worden 
overgemaakt. 

Subsidies voor onthardingsprojecten 
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Dit punt werd op de dagorde geplaatst door dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: 

"De Vlaamse overheid heeft een projectoproep "Proeftuinen ontharding" gelanceerd. Er 
zijn drie types projecten die in aanmerking komen voor een subsidie tot 250 000€ en 
75% van het budget. 

Elke aanvrager kan 3 projecten indienen. Een gekozen project kan ook rekenen op 
communicatie en begeleiding. 

Kunnen we ons engageren om 3 projecten in te dienen? Mogelijk 1 van elk type? 

Willen we dit concretiseren en indien ja, hoe kunnen we dit concretiseren? 

'Type 1: je hebt een concrete ontharding voor ogen en wil die binnen de drie jaar 
uitvoeren 

We noemen dit 'onthardingsprojecten met quick-win'. 

Voorbeelden: 

een school of bedrijf wil een parkeerterrein of speelplaats ontharden (--> Basisschool 
Pulle, gemeenteschool Zandhoven, lagere school Massenhoven, ...) 

een gemeente wil een weg of plein ontharden (--> centrum Zandhoven tussen 
Schildebaan en Liersebaan, overgedimensioneerde straten zoals bv Korenbloemstraat 
Massenhoven) 

een grondeigenaar wil een gebouw van zijn perceel verwijderen zodat deze plek weer 
doorlaatbaar wordt 

herbestemmen van bouwgrond / uitbreidingsgebied naar een openruimtebestemming (--
> afbouwen van verdere verlinting en verkaveling - onderzoek nodig) 

een gemeente die een eigen subsidieregelement organiseert rond kleinere quick-win-
onthardingsprojecten  

... 

Type 2: je wil samen met anderen een concreet gebied ontharden en hiervoor een 
concreet pilootproject opzetten voor realisatie op middellange termijn 

We noemen dit 'coalitievormende onthardingsprojecten'. 

Voorbeelden: 

bewoners willen samen het binnengebied van hun bouwblok of straat ontharden  

gemeenten willen samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen 
versterken 

een school wil samen met de ruime buurt een groenere schoolomgeving realiseren 

een Regionaal Landschap wil samen met de grondeigenaars een cultuurlandschap 
ontharden 

bewoners willen zich organiseren om te ontharden over de perceelsgrenzen heen. 

bewoners van een bouwblok willen samen het binnengebied ontharden en collectief 
maken (--> combinatie met op termijn herlocalisatie zonevreemde bedrijven?) 

... 

Type 3: je wil op grote schaal ontharden en voor de realisatie ervan een visie uitwerken 

We noemen dit 'systemische onthardingsprojecten'. 

Voorbeelden: 

een gemeente of provincie wil een onderzoek voeren naar het schrappen van wegen en 
infrastructuur 
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een intercommunale wil een visie ontwikkelen op het herstructureren van verkavelingen, 
zodat ontharding ontstaat 

een bedrijf wil een circulaire benadering uitwerken die hergebruik van ontharde materiaal 
omvat 

een gemeente wil een onderzoek voeren naar het efficiënter wegnemen van 
zonevreemde bebouwing 

een bedrijvengroep wil uitwerken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar 
verschillende terreinen 

…' 

Meer info op: https://www.omgevingvlaanderen.be/ontharden" 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt hierop dat hijzelf en enkele mensen vanuit de 
administratie de infosessie hierover zullen volgen. 

Vragenuurtje 

1. Van Laer G. die een opmerking heeft bij de recente realisatie aan het wegdek van de 
Molenheide: 

De riooldeksels liggen te diep en er zouden putten zijn; hij vraagt of dit nog kan 
besproken worden met de aannemer? 

Schepen Willems R. antwoordt hierop dat deze werken nog niet werden opgeleverd 
dus deze opmerkingen kunnen zeker meegedeeld worden. 

2. Stulens P. die het volgende meedeelt:  

“Voorzitter, ik heb geen vragen maar wil wel een mededeling doen, vooral gericht 
aan de burgemeester en zijn partij. 
Wij hebben u niet gefeliciteerd met uw verkiezingsuitslag en met het feit dat een 
bijkomende zetel werd veroverd. 
Waarom zouden wij ook, want zelf ontvingen wij immers ook geen felicitaties van u. 
U behaalde wel 49,5% van de geldige stemmen, hetgeen met het Imperiali-
kiessysteem, dat de grote partijen steeds bevoordeligd, 14 zetels oplevert. Volgens 
een echt democratisch kiessysteem zou dit echter slechts recht geven op 11 zetels. 
Maar goed, het zij zo. 
Voor ons blijft u dus nog steeds een minderheidsburgemeester, want iets meer dan 
de helft van de kiezers heeft ook nu niet voor u of uw partij gestemd.  
Nu zal u wel zeggen dat we slechte verliezers zijn, u doet maar.  
Wij hebben steeds moeite gehad met uw dikwijls arrogante houding tegenover de 
oppositie die toch nog steeds meer dan de helft van de kiezers vertegenwoordigt. Wij 
hopen dat dit niet nog erger zal worden, maar we vrezen ervoor. 
Want de manier waarop u campagne hebt gevoerd is ronduit schandalig, een 
zogenaamde christendemocratische partij onwaardig. Enkele feiten op een rij: 
-De Vlaams Belang afdelingen van Zandhoven en Zoersel planden voor 29 september 
een familienamiddag in de St.Elisabethschool in Zoersel en tekenden een 
huurovereenkomst met de schooldirectie. Maar zodra dit bekend werd heeft CD&V de 
Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar onder druk gezet, zodat de 
schooldirecteur voor de keuze werd gesteld: ofwel de huurovereenkomst annuleren, 
ofwel zelf aan de deur vliegen. Maar we vonden nadien toch wel onderdak in zaal 
St.Maarten in Halle en hadden een mooie en gezellige namiddag. 
-Leden van het gemeentepersoneel werd de niet mis te verstane hint gegeven om 
niet langer tweets van Vlaams Belangers op facebook te liken, zo niet zouden ze wel 
eens met jobverlies te maken kunnen krijgen. 
-Nog meer dan 6 jaar geleden werden ook nu zeer vele mensen mentaal onder druk 
gezet om toch maar een bord van CD&V in hun voortuin toe te laten. Opvallend was 
hierbij het aantal mensen die onlangs een bouwvergunning hebben verkregen. 
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Trouwens, volgens het aantal borden zou u niet 49,5%, maar wel minstens 70 à 80% 
van de stemmen hebben moeten behalen. 
-U hebt bovendien ook een Vlaams Belang-lid, lid sedert begin 2010, onder druk 
gezet om op uw kandidatenlijst te figureren en voor CD&V stemmen te ronselen 
aangezien hij verbonden is aan een liefdadige vereniging. Gezien de 
onverenigbaarheid hebben wij hem dan ook laten schrappen als lid van Vlaams 
Belang. 
Ik zou u dan ook persoonlijk ten stelligste willen aanraden om in de toekomst uw lijst 
“Lijst van de Burgemeester” of zoiets te willen noemen, maar zeker niet meer CD&V 
want u vertegenwoordigt geen enkele van de 3 initialen meer.” 

GOEDKEUREN VERSLAG 

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 20 september 2018, 
overeenkomstig art. 36 §3 2° van het huishoudelijk reglement, zijn de notulen van 
bedoelde zitting, goedgekeurd. 


