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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, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van 
Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk 
Vercammen en Annick Van Trier, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam, 
gemeenteraadsleden 

 Annick Smeets, algemeen directeur 

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

Verontschuldigd: Geert Van Laer, Luc Verelst, gemeenteraadsleden 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

Er zijn twee verontschuldigingen nl. dhrn. Verelst L. en Van Laer G.. 

OPENBAAR 

Kosteloze grondafstand: Privateweg 1b: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan Marijn Palmans, zaakvoerder van landmetersbureau Bernaerts & 
Palmans met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, als gevolmachtigde 
van xxxxx, wonende te xxxxx een verkavelingsvergunning werd verleend in zitting van 
het schepencollege van 23 april 2018, voor gronden gelegen langsheen Privateweg nr. 1b 
te 2240 Zandhoven (Viersel), ten kadaster gekend afdeling 4, sectie B nr. 394L; -dat 
Marijn Palmans, voormeld, ter gelegenheid van de aflevering van voornoemde 
verkavelingsvergunning, een belofte van kosteloze grondafstand heeft ondertekend: -dat 
122m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, grond noodzakelijk om 
de genoemde weg - overeenkomstig de bestaande rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 12 juni 2018 en opgenomen in de databank 
van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10066, opgemaakt door Marijn 
Palmans, landmeter-expert en zaakvoerder van landmetersbureau Bernaerts & Palmans 
met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, waarop voornoemde 
inneming in het geel staat ingekleurd en benoemd staat als lot A. 

Gelet op de ondertekende belofte van gratis grondafstand gedagtekend op 29 december 
2017. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan; -dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 
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Overwegende dat deze kosteloze grondafstand administratief moet geregeld worden en 
dat daarvan ook een behoorlijke akte moet worden opgesteld, waarbij de overdracht van 
het eigendomsrecht van deze grond wettelijk wordt vastgesteld. 

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

Gelet op het ontwerp van notariële akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door 
meester Koen Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst. 

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

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het opmetingsplan, gedagtekend op 12 juni 2018 en opgenomen in de databank van de 
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 11046-10066, opgemaakt door Marijn 
Palmans, landmeter-expert en zaakvoerder van landmetersbureau Bernaerts & Palmans 
met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, waaruit blijkt dat in totaal 
122m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt 
goedgekeurd.  

Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Koen 
Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst,  wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 

De “Belofte van kosteloze grondafstand” opgesteld aan de hand van het in het vorige 
artikel goedgekeurde opmetingsplan en gedagtekend op 29 december 2017, wordt 
goedgekeurd en de gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 

Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester Koen 
Scheurweghs, notaris met standplaats te Ranst. 

Artikel 4. 

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

Artikel 5. 

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

Artikel 6. 

Afschrift van deze beslissing zal aan meester Koen Scheurweghs, notaris met standplaats 
te Ranst, worden overgemaakt. 
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De voorzitter vraagt aan de leden van de gemeenteraad of zij akkoord gaan om de 
punten 2, 3, 4, 5 en 6 samen te bespreken maar afzonderlijk hierover te stemmen, 
waarmee zij akkoord gaan. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een regeling voor het 
stilstaan en parkeren in een deel van de Dorpsstraat, ter hoogte 
van de Hof van de pastoor 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat kan verbeterd worden door het 
parkeren te regelen in de Dorpsstraat, ter hoogte van de hof van de pastoor; de 
verhoogde zichtbaarheid zal hier het oversteken van de Dorpsstraat voor voetgangers 
verbeteren. 

Overwegend dat de hierna voorziene maatregelen geen gemeenteweg bedoeld in artikel 
6 van het decreet betreft. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de gemeente Zandhoven, in de Dorpsstraat ter hoogte van de hof van de pastoor, 
tussen nr. 41 en 43, wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd. 

Artikel 2. 
Daartoe zullen verkeersborden E3, voorzien van de onderborden type Xa voor het begin- 
en Xb voor het einde van het verbod, worden aangebracht. 

Artikel 3. 
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 4. 
Dit aanvullend reglement wordt door het college van burgemeester en schepenen ter 
kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 
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Aanvullend politiereglement: invoeren van eenrichtingsverkeer in 
het deel van de Dorpsstraat tussen nr. 51 en 65 en in het deel van 
de Torenstraat tussen nr. 3 en 27: bekrachtigen van 
burgemeesterbesluit 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en in het bijzonder op artikelen 134 
en 135. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

Overwegende dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Dorpsstraat-Boudewijnlaan kan 
verbeterd worden door het invoeren van éénrichtingsverkeer in het voornoemde gedeelte 
van de Dorpsstraat. 

Overwegende dat de rijbaan in het voornoemde gedeelte van de Dorpsstraat en de 
Torenstraat te smal is om het verkeer in beide rijrichtingen vlot te laten verlopen. 

Overwegend dat de hierna voorziene maatregelen geen gemeenteweg bedoeld in artikel 
6 van het decreet betreft. 

Overwegende dat de burgemeester om die redenen op 9 juli 2018 bij hoogdringendheid 
beslist heeft om het aanvullend reglement goed te keuren;-dat deze beslissing werd 
genomen omdat de werkzaamheden aan het kruispunt Boudewijnlaan – Dorpsstraat 
beëindigd waren en bijgevolg de verkeerscirculatie aangepast diende te worden aan de 
nieuwe verkeerssituatie. 

Overwegende dat in het besluit van 9 juli 2018 vermeld werd dat voormelde beslissing 
ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester om het 
éénrichtingsverkeer in te voeren in de Dorpsstraat en Torenstraat. 

Artikel 2. 
In de gemeente Zandhoven, in het deel van de Dorpsstraat tussen nr. 51 en 65 wordt 
éénrichtingsverkeer ingevoerd: het verkeer mag enkel via de Boudewijnlaan de 
Dorpsstraat inrijden. 

Artikel 3. 
In de gemeente Zandhoven, in het deel van de Torenstraat tussen nr. 3 en 27 wordt 
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éénrichtingsverkeer ingevoerd: het verkeer mag enkel via de Dorpsstraat de Torenstraat 
inrijden. 

Artikel 4. 
Het verplichte éénrichtingsverkeer geldt niet voor bestuurders van fietsers en 
bromfietsers klasse A. 

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: invoeren van een regeling voor het 
parkeren in het deel van de Dorpsstraat tussen het kruispunt 
Dorpsstraat – Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat – 
Torenstraat: bekrachtigen van burgemeesterbesluit 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en in het bijzonder op artikelen 134 
en 135. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij het burgemeesterbesluit met betrekking tot 
het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat en Torenstraat werd bekrachtigd. 

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

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen geen gemeenteweg bedoeld in artikel 
6 van het decreet betreft. 

Overwegende dat de burgemeester om die redenen op 9 juli 2018 bij hoogdringendheid 
beslist heeft om het aanvullend reglement goed te keuren;-dat deze beslissing wordt 
genomen omdat de werkzaamheden aan het kruispunt Boudewijnlaan – Dorpsstraat 
beëindigd waren en bijgevolg de verkeerscirculatie aangepast diende te worden aan de 
nieuwe verkeerssituatie. 

Overwegende dat in het besluit van 9 juli 2018 vermeld werd dat voormelde beslissing 
ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester om een regeling voor 
het parkeren in te voeren in de Dorpsstraat, tussen het kruispunt Dorpsstraat – 
Boudewijnlaan en het kruispunt Dorpsstraat – Torenstraat. 

Artikel 2. 
Een parkeerverbod in te voeren in het deel van de Dorpsstraat, tussen het kruispunt van 
de Dorpsstraat en de Boudewijnlaan en de Dorpsstraat nr. 112. 
Deze maatregel aan te duiden met een witte onderbroken lijn in het midden van de 
rijbaan. 

Artikel 3. 
Het parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en 
minibussen toe te laten in de Dorpsstraat, tussen nr. 102 en nr. 112 en tussen nr. 96 en 
het kruispunt van de Dorpsstraat en de Torenstraat. 
Deze maatregel aan te duiden met de verkeersborden E9b, aan beide zijden van de 
rijbaan. 

Artikel 4. 
Een parkeerverbod in te voeren in de Dorpsstraat ter hoogte van de inrit van de 
parkeergarages van nr. 53/2. 
Deze maatregel aan te duiden met een gele onderbroken lijn op de rand van de rijbaan. 

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: invoeren van éénrichtingsverkeer in 
de Kloosterstraat: bekrachtigen van burgemeesterbesluit 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en in het bijzonder op artikelen 134 
en 135. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

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 koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 
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Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Kloosterstraat kan verbeterd worden door 
het invoeren van éénrichtingsverkeer. 

Overwegende dat de aanwezigheid van de school en de daarbij horende verkeersstromen 
het moeilijk maken om het verkeer in beide rijrichtingen vlot en veilig te laten verlopen;-
dat de Kloosterstraat te smal is om het verkeer in beide rijrichtingen vlot en veilig te 
laten verlopen. 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen geen gemeenteweg bedoeld in artikel 
6 van het decreet betreft. 

Overwegende dat de burgemeester om die redenen op 1 augustus 2018 bij 
hoogdringendheid beslist heeft om het aanvullend reglement goed te keuren;-dat deze 
beslissing moest worden genomen, om bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 
september 2018, de nieuwe verkeerssituatie reeds toe te passen, latere invoering zou 
onnodig tot verwarring kunnen leiden. 

Overwegende dat in het besluit van 1 augustus 2018 vermeld werd dat voormelde 
beslissing ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester om het 
éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kloosterstraat. 

Artikel 2. 
In de gemeente Zandhoven, in de Kloosterstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd 
voor alle voertuigen, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsen klasse A. 
Het verkeer mag enkel via de Dorpsstraat de Kloosterstraat inrijden. 

Artikel 3. 
Hiertoe worden de verkeersborden F19 en C1 met onderbord M3 gebruikt. Het fietspad, 
rijdende in de richting van de Dorpsstraat, wordt aangeduide met het verkeersbord D9a. 

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

Aanvullend politiereglement: invoeren van een regeling voor het 
stilstaan en parkeren in de Kloosterstraat: bekrachtigen van 
burgemeesterbesluit 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en in het bijzonder op artikelen 134 
en 135. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 
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Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009. 

Gelet op de beslissing van heden waarbij het burgemeesterbesluit met betrekking tot het 
invoeren van éénrichtingsverkeer in de Kloosterstraat werd bekrachtigd. 

Overwegende dat de verkeersveiligheid in de Kloosterstraat kan verbeterd worden door 
het stilstaan en parkeren toe te laten, enkel in de rijrichting aan de rechterzijde van de 
rijbaan. 

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen geen gemeenteweg bedoeld in artikel 
6 van het decreet betreft. 

Overwegende dat de burgemeester om die redenen op 1 augustus 2018 bij 
hoogdringendheid beslist heeft om het aanvullend reglement goed te keuren;-dat deze 
beslissing moest worden genomen, om bij de start van het nieuwe schooljaar op 1 
september 2018, de nieuwe verkeerssituatie reeds toe te passen, latere invoering zou 
onnodig tot verwarring kunnen leiden. 

Overwegende dat in het besluit van 1 augustus 2018 vermeld werd dat voormelde 
beslissing ter bekrachtiging aan de gemeenteraad zou voorgelegd worden. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van de burgemeester om een regeling voor 
het stilstaan en parkeren in te voeren in de Kloosterstraat. 

Artikel 2. 
In de gemeente Zandhoven, in de Kloosterstraat het stilstaan en parkeren toe te laten, 
enkel in de rijrichting aan de rechterzijde van de rijbaan. 

Artikel 3. 
In de gemeente Zandhoven, in de Kloosterstraat het stilstaan en parkeren niet toe te 
laten, in de rijrichting aan de linkerzijde van de rijbaan. Voor de signalisatie zullen de 
verkeersborden E3 gebruikt worden. 

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

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

"Eenrichtingsverkeer Kloosterstraat – wordt al meer dan vijf jaar gevraagd vanuit 
oudercomité, goed dat het gebeurd is, maar wel laat. Veilige schoolomgevingen zijn een 
prioriteit." 
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Bij de verdere bespreking hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Helsen 
P. en Van den Bergh B.. 

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

Afschaffing voetweg nr. 14 in Massenhoven: voorlopige 
vaststelling 

De gemeenteraad, 

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

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

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

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

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

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

Gelet op de bijgevoegde stukken van beëdigd landmeter – expert Paul Verhaert van 
studiebureau Verhaert met referentienummer 2580, opgemaakt op 6 juli 2018: 

– Verzoekformulier; 
– Plan nr. 1-1 bestaande uit een titelblad, uittreksel van de atlas der buurtwegen, 

uittreksel kadastraal plan, uittreksel topografische kaart en het afschaffingsplan; 
– Foto’s; 
– Plan met aanduiding foto opname punten. 

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

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

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

Overwegende dat de publiekrechtelijke erfdienstbaarheid die rust op de voetweg 14 
inmiddels reeds is uitgedoofd door verjaring wegens het onbruik ervan in de zin van art. 
12 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen gedurende meer dan 30 jaar; - dat 
uit de foto’s van het terrein blijkt dat de voetweg op het terrein waar het dorpspark zal 
gerealiseerd worden niet zichtbaar is en op het privéterrein is de voetweg zelfs 
afgesloten via omheiningen en woningen die op het tracé liggen en bijgevolg ook niet 
gebruikt wordt. 
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Overwegende dat in de bestaande toestand de groene ruimte, centraal in het dorp, waar 
een groot gedeelte van de voetweg op ligt, vrij toegankelijk en bereikbaar is via 
verschillende toegangswegen. 

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

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

Overwegende dat er meer dan voldoende redenen voorhanden zijn om over te gaan tot 
de afschaffing van het bedoelde gedeelte. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Stelt de afschaffing van het resterend gedeelte van de voetweg nr. 14, tussen Kerkstraat 
en Vogelzangstraat, op de percelen kadastraal gekend afdeling 5, sectie A, nrs. 69G2, 
74K, 69N, 69M, 69L, 69K, 69H, 69G, 69S2, 69R2 en kadastrale percelen zonder 
nummer, 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 college van burgemeester en schepenen 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. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van dhrn. 
Helsen P. en Stulens P.. 

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

Aanvraag omgevingsvergunning Venstraat 30: wegtracé en 
belofte van kosteloze grondafstand: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door xxxxx en xxxxx, beiden woonachtig te xxxxx, een 
omgevingsvergunning voor de afbraak van een woning en bouwen van een woning met 
carport en buitenberging werd ingediend op 30 mei 2018, volledig en ontvankelijk 
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verklaard op 28 juni 2018, voor een grond gelegen te 2240 Zandhoven, Venstraat 30, 
ten kadaster gekend afdeling 4, sectie A, nr. 243B2; -dat voornoemden, xxxxx en xxxxx, 
ter gelegenheid van de indiening van de omgevingsvergunning, een belofte van kosteloze 
grondafstand hebben bijgevoegd; -dat 26,20 m² grond kosteloos aan de gemeente zal 
worden afgestaan onder voorbehoud van het verkrijgen van de omgevingsvergunning, 
grond om de genoemde weg – overeenkomstig de bestaande rooilijn, goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 16 september 1988 – te kunnen bouwen. 

Gelet op artikel 31 van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevings-vergunning. 

Gelet op het inplantingsplan, opgemaakt door architect Breemans Karlien, gevestigd te 
Boomgaardstraat 34, 3670 Meeuwen – Gruitrode, waarop voornoemde inneming in het 
paars gearceerd staat aangeduid. 

Overwegende dat het gebied niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd 
bijzonder plan van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplan of niet vervallen verkaveling. 

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

Overwegende dat het voorstel van wegtracé en van kosteloze grondafstand eerst door de 
gemeenteraad dienen aanvaard te worden alvorens het college van burgemeester en 
schepenen een beslissing kan nemen over de omgevingsvergunning. 

Overwegende dat met het voorgelegd wegentracé akkoord kan gegaan worden. 

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

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het inplantingsplan, voor wat betreft de grondafstand, opgemaakt door architect 
Breemans Karlien, gevestigd te Boomgaardstraat 34, 3670 Meeuwen – Gruitrode, waaruit 
blijkt dat in totaal 26,20 m² grond langsheen de Venstraat 30 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 Venstraat 30, conform de 
goedgekeurde rooilijn, wordt definitief goedgekeurd. 

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

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

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

Nadat schepen Van Staeyen S. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de 
gemeenteraad over tot de bespreking van het volgend punt van de dagorde. 
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk: 
bezwaarschrift: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) betreffende 
de opmaak van de gemeentelijke structuurplannen, heden de gemeentelijke 
beleidsplannen ruimte conform artikel 2.1.11 van de VCRO. 

Gelet op het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Grobbendonk van 22 mei 2018 waarbij 
de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Grobbendonk voorlopig werd 
vastgesteld. 

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden wordt van 1 juli 2018 tot en met 29 
september 2018: - dat tijdens dit openbaar onderzoek de mogelijkheid bestaat om een 
bezwaar in te dienen. 

Overwegende dat in het voorlopig vastgesteld ontwerp van herziening gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan zaken zijn opgenomen die een nadelige impact hebben op de 
gemeente Zandhoven: - dat het aangewezen is om een goed onderbouwd bezwaarschrift 
in te dienen om het standpunt van de gemeente Zandhoven te verduidelijken. 

Gelet op de beslissing van 3 september 2018 van het college van burgemeester en 
schepenen waarin de heer Willem Slosse, advocaat, kantoorhoudende te 2018 
Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 201 wordt aangesteld als deskundige van de 
gemeente Zandhoven voor het opstellen van een bezwaarschrift in het kader van het 
openbaar onderzoek van het voorlopig vastgesteld ontwerp van herziening gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van de gemeente Grobbendonk. 

Gelet op het bezwaarschrift van 6 september 2018, opgesteld door de heer Willem 
Slosse, voormeld, en bijgevoegd als bijlage aan deze beslissing. 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10 september 
2018 waarbij goedkeuring wordt verleend aan het bezwaarschrift. 

Overwegende dat akkoord kan gegaan worden met voorgelegd bezwaarschrift. 

Overwegende dat de opdracht wordt gegeven aan de heer Willem Slosse om het 
bezwaarschrift uiterlijk 29 september te bezorgen aan de Gemeentelijk Commissie voor 
Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de gemeente Grobbendonk. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het bezwaarschrift, opgesteld door de heer Willem Slosse, advocaat, kantoorhoudende te 
2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 bus 201, in het kader van het openbaar 
onderzoek betreffende de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 
de gemeente Grobbendonk, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De opdracht wordt gegeven aan de heer Willem Slosse om het bezwaarschrift en de 
bijhorende goedkeuring door de gemeenteraad te bezorgen aan de GECORO van de 
gemeente Grobbendonk uiterlijk 29 september 2018. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad tussenkomsten van  

- dhr. Van den Bergh B., die het volgende verklaart: 
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"Het zou waanzin om het industriegebied Beverdonk, gelegen langs een autosnelweg, 
te ontsluiten langs de dorpskern van Viersel. Ik kan nog begrijpen dat deze piste 
móet onderzocht worden maar kan niet geloven dat dit voorstel het gaat halen. De N-
VA fractie zal daarom ook een bezwaarschrift indienen." 

- dhr. De Vlam J., die het volgende verklaart: 

"We zijn zeker voorstander om een bezwaarschrift in te dienen. 
In het bezwaarschrift ligt de nadruk op juridische argumenten, een suggestie maken 
naar een hogere overheid valt volgens mij niet echt buiten de bevoegdheid van een 
gemeente en aanpassingen aan een plan dienen net om terug te komen op beslist 
beleid. Hopelijk is het bezwaarschrift voldoende maar uit voorzorg dienen we vanuit 
onze fractie ook een bezwaarschrift in met een meer ruimtelijke en ecologische 
argumentering." 

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

Schoolreglement gemeentelijke basisschool van Massenhoven: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikel 30, 42 en 43. 

Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988 in het bijzonder artikel 104 en 119. 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in het bijzonder artikel 27, 28, 
33, 37, 54 en 172 quinquies. 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018. 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement 
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen 
regelt. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 waarbij het schoolreglement van de 
Gemeentelijke Basisschool van Massenhoven werd goedgekeurd; -dat het voormelde 
schoolreglement bij de aanvang van het nieuwe schooljaar aan actualisatie toe is. 

Gelet op het overleg in de schoolraad van de Gemeentelijke Basisschool van 
Massenhoven (Kerkstraat 37 – 2240 Massenhoven) van 6 september 2018. 

Overwegende dat meer specifieke afspraken na overleg in de schoolraad worden 
opgenomen in de infobrochure en goedgekeurd worden door het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op het model van het schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die het volgende verklaart: “Met mijn 
goed hart maar slecht karakter blijf ik op de zere teen staan kloppen en wens ik een 
amendement in te dienen voor beide schoolreglementen. Als Vlaams Belang wensen wij 
dat Art.42, dat handelt over een absoluut en permanent rookverbod, zou uitgebreid 
worden met een algemeen hoofddoekenverbod.” 

De heer Stulens P. wenst dit voorstel 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 daarop het door de heer Stulens P. ingediende amendement ter 
stemming aan de raad voor. 
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De stemming geeft de volgende uitslag: 
Aantal stemmen ten gunste van het amendement: één 
Aantal stemmen tegen het amendement: dertien  
Aantal onthoudingen: zeven 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 1 stem voor (Paul Stulens), 13 stemmen tegen (Richard Bastanie, Luc Van Hove, 
Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef 
Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam), 7 onthoudingen (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner 
Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

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

Gelet op de tussenkomst van mevrouw Van Den Heuvel C. die in artikel 42 van 
voorliggend schoolreglement een absoluut en permanent verbod van alle religieuze 
kenmerken (ook inclusief hoofddoek) wenst toe te voegen. 

Mevrouw Van Den Heuvel C. wenst dit voorstel als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van mevrouw Van Den 
Heuvel C. te beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt daarop het door mevrouw Van Den Heuvel C. ingediende amendement 
ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 
Aantal stemmen ten gunste van het amendement: zeven 
Aantal stemmen tegen het amendement: veertien 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 7 stemmen voor (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 14 stemmen 
tegen (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May 
Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam) 

Dhr. Stulens P. deelt mee dat het amendement van NVA dat de uitbreiding wil tot een 
verbod op alle religieuze kenmerken, een brug te ver is en hij dit dus niet kan 
goedkeuren. 

Het amendement van mevrouw Van Den Heuvel C. is derhalve verworpen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over het al of niet goedkeuren van 
het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool van Massenhoven. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 8 stemmen 
tegen (Paul Stulens, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het schoolreglement opgesteld door de Gemeentelijke Basisschool van Massenhoven, 
gevestigd te Massenhoven, Kerkstraat 37 wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 

Artikel 3. 
Dit schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool van Massenhoven vervangt het 
schoolreglement zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 12 oktober 2017. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Gemeentelijke Basisschool van Massenhoven 
overgemaakt worden. 

Schoolreglement gemeentelijke basisschool van Zandhoven: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder artikel 30, 42 en 43. 

Gelet op de gemeentewet van 24 juni 1988 in het bijzonder artikel 104 en 119. 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in het bijzonder artikel 27, 28, 
33, 37, 54 en 172 quinquies. 

Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het 
secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018. 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement 
moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen 
regelt. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 waarbij het schoolreglement van de 
Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven werd goedgekeurd; -dat het voormelde 
schoolreglement bij de aanvang van het nieuwe schooljaar aan actualisatie toe is. 

Gelet op het overleg in de schoolraad van de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven 
(Amelbergastraat 40 – 2240 Zandhoven). 

Overwegende dat meer specifieke afspraken na overleg in de schoolraad worden 
opgenomen in de infobrochure en goedgekeurd worden door het college van 
burgemeester en schepenen. 

Gelet op het model van het schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de 
Steden en Gemeenten. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die het volgende verklaart: “Met mijn 
goed hart maar slecht karakter blijf ik op de zere teen staan kloppen en wens ik een 
amendement in te dienen voor beide schoolreglementen. Als Vlaams Belang wensen wij 
dat Art.42, dat handelt over een absoluut en permanent rookverbod, zou uitgebreid 
worden met een algemeen hoofddoekenverbod.” 

De heer Stulens P. wenst dit voorstel 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 daarop het door de heer Stulens P. ingediende amendement ter 
stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 
Aantal stemmen ten gunste van het amendement: één 
Aantal stemmen tegen het amendement: dertien  
Aantal onthoudingen: zeven 

Volgens onderstaand stemgedrag: 
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Publieke stemming: 

Met 1 stem voor (Paul Stulens), 13 stemmen tegen (Richard Bastanie, Luc Van Hove, 
Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef 
Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, 
Jordi De Vlam), 7 onthoudingen (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner 
Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

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

Gelet op de tussenkomst van mevrouw Van Den Heuvel C. die in artikel 42 van 
voorliggend schoolreglement een absoluut en permanent verbod van alle religieuze 
kenmerken (ook inclusief hoofddoek) wenst toe te voegen. 

Mevrouw Van Den Heuvel C. wenst dit voorstel als amendement toe te voegen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over het amendement van mevrouw Van Den 
Heuvel C. te beraadslagen en het ter stemming voor te leggen. 

De voorzitter legt daarop het door mevrouw Van Den Heuvel C. ingediende amendement 
ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 
Aantal stemmen ten gunste van het amendement: zeven 
Aantal stemmen tegen het amendement: veertien 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 7 stemmen voor (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 14 stemmen 
tegen (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, May 
Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam) 

Dhr. Stulens P. deelt mee dat het amendement van NVA dat de uitbreiding wil tot een 
verbod op alle religieuze kenmerken, een brug te ver is en hij dit dus niet kan 
goedkeuren. 

Het amendement van mevrouw Van Den Heuvel C. is derhalve verworpen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over het al of niet goedkeuren van 
het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool van Zandhoven. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Met 13 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, 
Jeanne-Marie Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi De Vlam), 8 stemmen 
tegen (Paul Stulens, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het schoolreglement opgesteld door de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven, 
gevestigd te Zandhoven, Amelbergastraat 40 wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
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Artikel 3. 
Dit schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven vervangt het 
schoolreglement zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 12 oktober 2017. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de Gemeentelijke Basisschool van Zandhoven 
overgemaakt worden. 

Verlenging duurtijd KINA p.v.: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 219 en volgende van het OCMW-decreet betreffende de oprichting van de 
OCMW-verenigingen. 

Overwegende dat bij notariële akte van 12 januari 1990 op basis van de bepalingen van 
hoofdstuk XII van de OCMW-wet van 8 juli 1976 de vereniging ‘Regionaal Instituut voor 
Dringende Hulpverlening Krisis-Info-Netwerk-Antwerpen’ (afgekort: KINA) werd 
opgericht. 

Overwegende dat het OCMW Zandhoven deelnemend lid is van deze vereniging. 

Overwegende dat de vereniging is opgericht voor een termijn van dertig jaar die 
verstrijkt in januari 2020. 

Overwegende dat op de algemene vergadering van de vereniging van 20 december 2017 
principieel werd beslist om de duur van de vereniging te verlengen. 

Gelet op de OCMW-raadsbeslissing van 3 juli 2018 waarbij er wordt ingestemd met de 
verlenging van de duur van de vereniging. 

Neemt kennis van het overzicht ’30 jaar KINA p.v.. 

Gelet op artikel 220 van het OCMW-decreet dat bepaalt dat voormelde beslissing 
onderworpen is aan de goedkeuring van de gemeenteraad. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Keurt de OCMW-raadsbeslissing van 3 juli 2018 inzake de aanpassing van de termijn 
zoals beschreven in artikel 5 van de statuten goed. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan KINA p.v., het OCMW van Zandhoven en de dienst 
secretariaat worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst 
van mevr. Van Trier A., die het volgende verklaart: 

"Uiteraard zijn wij voor de verlenging van de overeenkomst met KINA. 
Maar de termijn van de huidige overeenkomst verstrijkt pas in januari 2020, waarom 
wordt de verlenging nu al beslist?" 

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

Charter ‘Bibliotheek voor iedereen’ van VVBAD: goedkeuring 

De gemeenteraad 

Gelet op het schrijven van 26 april 2018 uitgaande van de Vlaamse Vereniging voor 
Bibliotheek, Archief en Documentatie (Statiestraat 179, 2600 Berchem) met betrekking 
tot het bibliotheekcharter. 
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Overwegende dat in dit schrijven gevraagd wordt het charter ‘Een bibliotheek voor 
iedereen’ te ondertekenen;-dat de VVBAD hiermee vraagt om het idee van een 
bibliotheek in iedere gemeente te ondersteunen. 

Gelet op het ontwerp van charter dat wordt voorgelegd:- dat door het ondertekenen van 
dit charter het gemeentebestuur erkent dat een bibliotheek een basisdienst is waarop 
iedere burger recht heeft; -dat bibliotheken meewerken aan een maatschappij waarin 
iedereen volwaardig kan participeren; -dat bibliotheken in deze multimediale tijden van 
onschatbare waarde zijn. 

Overwegende dat het noodzakelijk is een afgevaardigde aan te duiden, die gerechtigd zal 
zijn namens de gemeente Zandhoven op te treden en rechtsgeldig te handelen bij de 
ondertekening van het charter. 

Gelet op de artikel 43 §2 6° van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het ontwerp van charter ‘Bibliotheek voor iedereen’ wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De heer Luc Van Hove, burgemeester van de gemeente Zandhoven, wordt afgevaardigd 
om de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen bij het ondertekenen van het charter 
en namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 3. 
De gemeente Zandhoven engageert zich om in haar beleid de principes van het charter 
te eerbiedigen. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan VVBAD (Statiestraat 179-2600 Berchem) en de 
bibliothecaris bezorgd worden. 

Gebruiksovereenkomst ‘Consultatieruimte Kind en Preventie’: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 21 mei 2015 betreffende de principiële goedkeuring voor de 
opmaak van een masterplan voor de dorpskern van Zandhoven. 

Overwegende dat uit het masterplan gebleken is dat door een beperkte uitbreiding van 
het gemeentehuis de integratie van de OCMW-diensten in de gemeentelijke diensten 
realiseerbaar was. 

Gelet op het masterplan dat aanbeveelt om alle diensten van de Landelijke Kinderopvang 
Stekelbees te centraliseren aan de Beggard/Schriekweg: - dat de huidige kinderopvang 
van Stekelbees ondertussen verhuisde. 

Overwegende dat naar aanleiding van de verhuis van het kinderdagverblijf Stekelbees 
naar het voormalige OCMW-gebouw, het wenselijk was om alle diensten inzake 
opvoeding onderdak te geven in een “Huis van het Kind”. 

Gelet op de verschillende besprekingen die hieromtrent gehouden werden met Kind en 
Preventie;-dat ze ook voorstander zijn om deze clustering te realiseren. 

Gelet op zijn beslissing van 30 mei 1996 houdende de verhuring van een ruimte gelegen 
Amelbergastraat 28, 2240 Zandhoven aan Kind en Preventie VZW. 

Overwegende dat het aangewezen is een gebruiksovereenkomst af te sluiten voor het 
gebruik van de nieuwe lokalen in de Schriekweg 3-2240 Zandhoven:-dat deze 
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gebruiksovereenkomst voor een onbepaalde duur zal worden afgesloten met evenwel de 
mogelijkheid tot opzeg mits het verzenden aan de andere partij van een aangetekende 
opzegbrief, minstens één jaar voor de gewenste eindvervaldag. 

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

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

Gelet op de artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en Kind en Preventie inzake het gebruik van lokalen, gelegen aan de 
Schriekweg 3 -2240 Zandhoven. 

Gebruiksovereenkomst: Consultatieruimte Kind en Preventie 

Tussen de ondergetekenden: 

Gemeente Zandhoven 
Liersebaan 12 2240 Zandhoven 
BE 0207.539.220  

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

en 

VZW Kind en Preventie 
Paviljoenstraat 1-5  1030 Brussel 
Vertegenwoordigd door………………………………………………. 

werd volgende overeenkomst afgesloten: 

Artikel 1. 

De gemeente Zandhoven geeft aan Kind en Preventie de toelating om ruimtes in het 
gebouw aan de Schriekweg 3 in 2240 Zandhoven te gebruiken als consultatieruimte. 

Ruimtes bestaande uit: 
• Inkom + wachtruimte 
• Bureau verpleegster 
• Bureau arts 
• Consultatieruimte 
• Wc 
• Keuken 

Kind en Preventie engageert zich om de gemeente Zandhoven (Dienst Mens & 
Welzijn) op de hoogte te houden van de consultatiemomenten en eventuele 
wijzigingen. 

Artikel 2. 

De gebruiksvergoeding voor de lokalen wordt vastgesteld op een maandelijks bedrag 
van 90 euro (verwarming, verlichting en waterverbruik zijn in dit bedrag begrepen). 
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De vergoeding zal trimestrieel betaald worden op rekeningnummer BE72 0910 0012 
4816 op naam van de gemeente Zandhoven en dit ten laatste 10 dagen na afloop 
van voornoemde periode met vermelding van “ consultatieruimte Kind en Preventie” 

De indexering gebeurt jaarlijks op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
huurovereenkomst, volgens de formule: 

basishuurprijs X nieuw indexcijfer 
aanvangsindexcijfer 

Het aanvangsindexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand vóór de sluiting 
van de gebruiksovereenkomst. Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer 
van de maand vóór de verjaardag van de inwerkingtreding van de 
huurovereenkomst. 

De belastingen van welke aard ook zijn ten laste van de verhuurder. 

Artikel 3. 

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

Artikel 4. 

Kind en Preventie zal de lokalen gebruiken met de zorg van een goede huisvader, 
zoals door de wet bedoeld en overeenkomstig de regels der moraal en fatsoen. 

De organisatie verbindt zich ertoe: 

• de lichten in de lokalen, gang en toiletten te doven onmiddellijk na het 
beëindigen van het gebruik; 

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

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

De gemeente Zandhoven verbindt zich er toe een poetshulp te voorzien die 
(uitgezonderd van ziekte- en vakantieperiodes) 4 uur per week de lokalen 
onderhoudt. 

Artikel 5. 

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

Kind en Preventie zal schade veroorzaakt door gebruikers en onderhoud aan lokalen, 
de installatie en sanitair zelf herstellen of vergoeden. 

Kind en Preventie verklaart de lokalen, installaties en sanitair in goede staat te 
hebben ontvangen en bevestigt geen gebreken of beschadigingen te hebben 
vastgesteld. 

Artikel 6. 

Kind en Preventie mag slechts veranderingen of verbouwingen uitvoeren, mits 
voorafgaande en schriftelijke toestemming van de gemeente Zandhoven. 

Artikel 7. 

Kind en Preventie zal voor de gehele duur van het gebruik een verzekering sluiten 
die zijn aansprakelijkheid als gebruiker dekt.  Ook de gemeente Zandhoven zal haar 
eigen aansprakelijkheid dekken. 

De gemeente Zandhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, 
ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van Kind en Preventie of van 
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personen die onder verantwoordelijkheid van Kind en Preventie van de lokalen 
gebruik maken. 

Artikel 8. 

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

Artikel 9. 

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

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

Artikel 10. 

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

Artikel 2. 

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

Artikel 3. 

Deze gebruiksovereenkomst vervangt de vorige gebruiksovereenkomst. 

Artikel 4. 

Afschrift van deze beslissing zal aan Kind en Preventie VZW en aan de financieel 
directeur worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst 
van mevr. Van Trier A., die het volgende verklaart: 

"Het is een goede zaak om ook Kind en Preventie onder te brengen in het Huis van het 
Kind. 
Maar het is niet duidelijk of er inhoudelijk een verschil is met de huidige 
gebruiksovereenkomst, want die zit niet in bijlage. Betreft het enkel een adreswijziging? 
Kind en Preventie is reeds verhuisd en die nieuwe overeenkomst gaat in op 22 juni 2018. 
Waarom komt dit nu pas op de gemeenteraad? 
Als het enkel een formaliteit is omwille van de adreswijziging, waarom kon dit dan niet in 
mei of juni geagendeerd worden? 
Wat zal de nieuwe bestemming zijn van het gebouw in de Amelbergastraat?" 

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

Pontes: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de 
buitengewone algemene vergadering van 4 juli 2018: bekrachtigen 
van een beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen 
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De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, 42 
en 195. 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in 
het bijzonder op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48. 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 1998 houdende de 
toetreding van de gemeente Zandhoven tot de intergemeentelijke vereniging voor het 
Crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen (I.V.C.A.); - dat in de loop van 2013 de 
naam van I.V.C.A. veranderd werd in PONTES. 

Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2018 waarbij de agendapunten en de vaststelling van 
het mandaat van de vertegenwoordiger van de algemene vergadering van PONTES op 13 
juni 2018; - dat er op 13 juni 2018 eveneens een buitengewone algemene vergadering 
geagendeerd stond; - dat ingevolge een materiële vergissing noch de agendapunten noch 
de vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering werden 
voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

Gelet op het mailbericht van 18 juni 2018 van de heer Wustenberghs, algemeen 
directeur van PONTES waarin hij meedeelt dat beide vergaderingen niet zijn doorgegaan 
op 13 juni 2018 omdat het statutair vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, en 
opnieuw gepland zijn op 4 juli 2018; -dat ingevolge dit uitstel alsnog de agendapunten 
en de vaststelling van het mandaat kan goedgekeurd worden; - dat hiervoor echter niet 
kan gewacht worden op de eerstvolgende gemeenteraad in september. 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die reden op 2 juli 
2018 bij hoogdringendheid de agendapunten en de vaststelling van het mandaat voor de 
buitengewone algemene vergadering van Pontes op 4 juli 2018 heeft goedgekeurd. 

Gelet op artikel 5 van voormelde beslissing waarin vermeld stond dat deze beslissing ter 
bekrachtiging aan de gemeenteraad van september zou worden voorgelegd. 

Publieke stemming: 

Met 20 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul 
Stulens, Jeanne-Marie Van Hecke, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner 
Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, 
Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen waarin akte wordt genomen van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van PONTES van 4 juli 2018, die bestaat uit het volgend agendapunt: 
1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring 

Artikel 2. 
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 

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

"onthouding, het is een besluit na de feiten – de stem is niets waard." 

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

Akteneming van de vaststelling van de jaarrekening per 
31.12.2017 van het OCMW van Zandhoven 
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De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Zandhoven van 5 
juni 2018, waarbij de jaarrekening 2017 van het OCMW werd vastgesteld. 

Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 174 § 2 van het Decreet van 
19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, kennis dient te nemen van de vaststelling van de jaarrekening. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van Zandhoven van 5 juni 2018, houdende vaststelling van de jaarrekening per 
31 december 2017. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal aan het OCMW en mevrouw de gouverneur worden 
overgemaakt. 

AGB Zandhoven: meerjarenplanaanpassing nr. 8 ‘2014 – 2020’ en 
budgetwijziging nr. 1/2018: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

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

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

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

Gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Zandhoven van 5 
september 2018 waarbij de meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014-2020’ en de 
budgetwijziging nr. 1/2018 werd vastgesteld. 

Overwegende dat de gemeenteraad de meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014-2020’ en de 
budgetwijziging nr. 1/2018 van het AGB Zandhoven dient goed te keuren. 

Overwegende dat met de inhoud van de meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014-2020’ en de 
budgetwijziging nr. 1/2018 van het AGB Zandhoven kan akkoord gegaan worden. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De meerjarenplanaanpassing 8 ‘2014-2020’ en de budgetwijziging nr. 1/2018 van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Zandhoven, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur in 
zitting van 5 september 2018, worden goedgekeurd. 

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

"Als het goed is moet dit ook gezegd worden. Ik stel vast dat zowel de 
autofinancieringsmarge als het resultaat op kasbasis van het AGB positief is. Dit verdient 
dan ook een proficiat." 

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

Watersportlaan (eerste gedeelte tussen de Herentalsebaan en de 
kanaaldijk): fietspad of geen fietspad 

Dit punt werd op de agenda geplaatst door dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: 

"Dit gedeelte van de Watersportlaan schept veel verwarring zowel voor de voetgangers 
als de fietsers. 
Thans is er geen fietspad meer. Het vroegere fietspad werd een voetpad. Doch wat zeer 
verwarrend is, is het feit dat het voetpad, en dit enkel ter hoogte van de nieuwe sociale 
woningen, werd aangelegd in rode klinkers, die echter typisch zijn voor aanliggende 
fietspaden. 

De ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen van Wegen en Verkeer vermelden 
duidelijk: “Aanliggende fietspaden kunnen in rode kleur uitgevoerd worden. Op deze 
wijze is het fietspad duidelijk herkenbaar voor de verschillende weggebruikers” en “Er 
dient ook vermeden te worden dat voetpaden aangelegd worden in een rode kleur die 
kan geïnterpreteerd kan worden als fietspadaanduiding". 

Duidelijkheid is dus dringend wenselijk: ofwel een voetpad, ofwel een fietspad, doch dan 
wel in niet-verwarrende kleuren. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om er ook op te wijzen dat, zoals men op één van 
de foto’s kan zien, er tegenwoordig ook dagelijks een autobus voor schoolvervoer 
geparkeerd staat. Vandaag stonden er zelfs twee autobussen. Daar parkeren is wel niet 
verboden, doch de straat is er al niet te breed en deze bussen nemen veel zicht weg. 
Bovendien werd er op de kanaaldijk een speciale parking voorzien. Met een aanbeveling 
zoals voor de vrachtwagen van de gasmaatschappij zou dit probleem opgelost zijn”. 

Schepens Willems R. antwoordt dat de aanbevelingen voor de kleuren niet altijd duidelijk 
zijn maar de bestemming op deze locatie is dat zeker wel nl. het is een voetpad. 

Wat het parkeren van de bus betreft, vindt er eerstdaags een vergadering plaats met 
Zonnige Kempen en daar zal via de wijkagent gevraagd worden om de bussen ook op de 
dijk te parkeren zoals de vrachtwagens. 

Hierop reageert dhr. De Vlam J. dat dit niet de enige onduidelijke situatie is, en dat het 
nodig is om ze allemaal in kaart te brengen om er structureel aan te werken. Ik stel voor 
om een kaart op te stellen via google maps waarop bewoners knelpunten kunnen 
indienen. 
Voorbeeld: 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=nl&mid=1z6lnYFkwdeHb8JdjrNsnn9u7499QwZJ
_&ll=51.21042982060046%2C4.6578815699690495&z=17". 

Schepen Willems R. verwijst hem door naar de Zandhovense App om dergelijke zaken 
door te geven. 

Motie voor het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor 
gans Groot-Zandhoven aangaande bebouwing 

Dit punt werd op de agenda geplaatst door dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: 
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“In alle deelgemeenten heerst er een groot ongenoegen omtrent de ongebreidelde en 
willekeurige bouw van appartementen. Namens Vlaams Belang wens ik dan ook volgende 
motie ter stemming voor te leggen aan de gemeenteraad: 

Motie: “De thans zetelende gemeenteraadsleden verbinden zich ertoe om, indien zij voor 
de volgende legislatuur worden herverkozen, tijdens de gemeenteraadszitting van 
februari 2019 de opdracht goed te keuren om een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de 
ganse gemeente te laten opstellen waarin voorschriften worden opgenomen om de 
ongebreidelde en willekeurige bouw van appartementen tegen te gaan.” 

Schepen Van Staeyen S. antwoordt hierop dat heel Vlaanderen met dezelfde 
problematiek kampt en dat het voor iedere partij belangrijk is om het landelijk groene 
karakter van onze gemeente te kunnen behouden. 

Uit de tevredenheidsenquête is gebleken dat het hier goed wonen is maar toch zullen we 
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan aanpassen. 

Dhr. De Vlam J. deelt mee dat de uitleg van de intentie zich beperkt tot een regelgeving 
voor appartementen. Als we dit soort RUP willen opstellen moeten we ook nadenken over 
andere typologieën en de verspreide bebouwing. 

Dhr. Bart Van den Bergh deelt mee: "Onze fractie zal deze motie mee ondersteunen 
omdat we een signaal willen geven dat het nog steeds de verkeerde kant uitgaat ivm de 
appartementsbouw in onze gemeente. Reeds in 2014 en 2015 hebben we deze 
problematiek op de agenda van de gemeenteraad gezet. Wij menen dat betere en 
strengere richtlijnen nodig zijn om het uitzicht van een Kempisch dorp te behouden en 
niet te evolueren naar een voorstedelijk gebied. Meer aandacht voor de schending van de 
privacy bij hoogbouw en meer creativiteit om het straatbeeld te beschermen kunnen 
perfect samen gaan met meer woongelegenheid en inbreiding. Er moet een manier 
ontwikkeld worden om al deze zaken te bewaken en zo een aanvaardbare mix in elk 
woongebied te ontwikkelen." 

Burgemeester antwoordt dat er wel reeds regels bestaan nl. de RUP's; die leggen heel 
veel vast waardoor niet alles mogelijk is. Als je daarentegen de visie van het Vlaams 
Gewest en de Vlaamse Bouwmeester erop naleest, stel je vast dat zij een gebouw met 10 
verdiepingen niet hoog vinden; en zij zijn ook diegenen die de Gemeentelijke 
structuurplannen en RUP's moeten goedkeuren. 

Dhr. De Vlam J. vraagt zich nog af of het juridisch wel mogelijk is om hierover te 
stemmen, waarop dhr. Stulens P. antwoordt dat je over een motie altijd mag stemmen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is over deze motie van dhr. Stulens P. te 
beraadslagen en het ter stelling voor te leggen. 

De voorzitter legt daarop de motie ter stemming aan de raad voor. 

De stemming geeft de volgende uitslag: 

Aantal stemmen ten gunste van de motie: acht 
Aantal stemmen tegen de motie: twaalf 

Aantal onthoudingen van de motie: één 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 8 stemmen voor (Paul Stulens, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner 
Van Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 12 
stemmen tegen (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf Willems, 
May Peeters, Hans Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie 
Van Hecke, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

Vragenuurtje 
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1. De Vlam J. die meedeelt: 

"Op 1 september kregen de bewoners van de Fruithoflaan in Zandhoven de melding dat 
hun straat op 5 september aangelegd zou worden. De inwoners werden hiervoor niet op 
voorhand geraadpleegd en het grootste deel van de inwoners gaat dan ook niet akkoord 
met deze beslissing. 
De werken werden aangevat op 5 september en tot ongenoegen van de bewoners ligt er 
ondertussen een nieuwe laag asfalt. De klinkers - mooi passend in het straatbeeld - die 
er voordien lagen, waren op sommige plaatsen licht verzakt. Was een heraanleg van de 
klinkers te duur? 
Het asfalt zou net als de tegels waterdoorlatend zijn. Is dit zo? Als test kapten we twee 
emmers water gelijktijdig uit op de nieuwe en de oude bestrating, waaruit bleek dat het 
water bij asfalt sneller afstroomt naar de riolering en dus hoogstwaarschijnlijk minder 
infiltreert. 

Voor deze straat is het te laat. Volgen er nog straten in de wijk? Met Groen willen we 
ernaar streven om dit soort conflicten in de toekomst te vermijden, door op tijd in 
dialoog te gaan met de bevolking." 

Schepen Willems R. antwoordt hierop dat de bewoners reeds vele jaren geleden kloegen 
over wateroverlast na regenval; een mogelijk oplossing was het optrekken van de 
klinkers maar dit werd niet weerhouden wegens te duur of asfalt te leggen; ieder jaar 
worden de straten die in aanmerking komen voor onderhoudswerken door de mensen 
van de technische dienst opgelijst, waaronder ook de Fruithoflaan dit jaar. 

Op de vraag of het de bedoeling is om de volledige wijk op die manier te asfalteren, 
antwoordt hij ontkennend.  

Op de vraag van dhr. Helsen P. wat er aan de fundering gebeurd is, antwoordt de 
burgemeester dat er een aantal centimeters zijn afgefreesd zodat de asfalt er op kon. 

2. Van Trier A. die meedeelt: 

"De huisdierstickers liggen aan de balie van het gemeentehuis en vorige week zagen we 
de stickers ook al aangekondigd op de website van de gemeente. 
De eerste prioriteit blijft uiteraard brandpreventie waar rookmelders een grote rol spelen. 
Maar als het toch brandt, kan je maar beter zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk levende 
zullen uit de brandhaard redden. De huisdiersticker is een eenvoudig en indicatief 
hulpmiddel voor de brandweer, kosteloos voor de gemeente. 
Ik peilde er al naar op de GR van juni en kreeg toen te horen dat de gemeente eens 30 
en daarna nog eens 100 huisdierstickers besteld had, een bijbestelling op vraag van een 
dierenarts. 130 stickers dus, voor 5.300 huishoudens (volgens de gemeentemonitor). 
Gemiddeld heeft in Vlaanderen 1 op de 5 huishoudens een hond en 1 op de 4 een kat. In 
minstens 1 / 4 gezinnen loopt dus een huisdier rond. Dat betekent dit dat er in groot 
Zandhoven minstens 1.325 gezinnen zijn die een huisdier houden. We hebben dus 
minder dan 1 sticker per 100 huisdieren ... 
Wegens groot succes is de actie van minister Weyts van dierenwelzijn verlengd. Nog tot 
15 december 2018 kan de uniforme huisdiersticker bijbesteld worden. 
Vandaar een aantal vragen hierover: 
Hoeveel stickers zijn er reeds verspreid en hoeveel stock is er over? 
Is de gemeente van plan om extra stickers bij te bestellen? 
Zal de gemeente hierover nog extra communicatie voeren?" 

3. Stulens P. die  

- een vraag heeft voor de burgemeester: "Bij beslissing van 11 juni werd een 
uitbatingsvergunning afgeleverd voor mijn geburen van Diamond Palace. Binnen de drie 
maanden dienden er echter nog een aantal zaken in orde gebracht te worden, onder 
meer een zevental keuringsattesten, de parkeerinrichting, situatieplannen, 
veiligheidsregister, enz. Aangezien de drie maanden intussen verstreken zijn, werd er 
reeds controle uitgevoerd om na te gaan of deze zaken inmiddels in orde gebracht 
werden?” 
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Burgemeester antwoordt dat hij tot op heden geen klachten van de buren heeft gekregen 
en dat hij vooraf melding krijgt van de geplande festiviteiten; of de nodige attesten 
binnen gebracht zijn, antwoordt de burgemeester dat hij dit zal navragen bij de 
betrokken diensten. 

- zich verontschuldigt: "Inderdaad, bij de vorige verkiezingen heb ik een oproep gedaan 
aan alle partijen om niet reeds in augustus te beginnen met het plaatsen van 
verkiezingsborden. Vlaams Belang als enige heeft zich toen daaraan gehouden, en ook 
deze keer zal je voor volgende week van ons geen borden zien. Ik wil me dus ten zeerste 
verontschuldigen dat ik deze oproep ditmaal vergeten ben, waardoor het straatbeeld 
weeral reeds sinds vorige maand ontsierd wordt door de vele borden met mooie en lelijke 
gezichten. Maar ja, misschien zit de schrik er ditmaal zwaar in.”   

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


