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De Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

Hij verontschuldigt schepen Hans Soetemans. 

OPENBAAR 

Verlenging van de kaderovereenkomst met IVEKA inzake rationeel 
energieverbruik 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de intercommunale Iveka, gevestigd te 2300 Turnhout, Koningin 
Elisabethlei 38, de gemeentebesturen energiediensten aanbiedt om het energiebeheer in 
gemeentelijke gebouwen alsook bij openbare verlichting te ondersteunen. 

Overwegende dat dit aanbod voor de gemeente de uitvoering betekent van een actief 
energiebeleid; -dat daardoor duurzame energiebesparingen en groene energieprojecten 
kunnen gerealiseerd worden; -dat daardoor de gemeentelijke energiefactuur wordt 
verlaagd en dat de gemeente een actieve rol speelt in het tegengaan van de 
klimaatopwarming. 

Gelet op zijn voorbeeldfunctie als overheid. 

Gelet op zijn beslissing van 20 mei 2010 waarbij de kaderovereenkomst tussen de 
gemeente Zandhoven en de intercommunale Iveka, gevestigd te 2300 Turnhout, Koning 
Elisabethlei 38 werd goedgekeurd; -dat voormelde overeenkomst de rechten en plichten 
van beide partijen omschrijft. 

Overwegende dat de huidige ‘Kaderovereenkomst’ vervalt op 1 juni 2018. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven in de toekomst beroep wil blijven doen op de 
energiediensten van Iveka. 

Gelet op het ontwerp van ‘Addendum kaderovereenkomst’ dat wordt voorgelegd waarbij 
de duurtijd van de ‘Kaderovereenkomst’ verlengd wordt tot 1 april 2019. 
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Overwegende dat het voorgelegde ontwerp geen aanleiding geeft tot op- of 
aanmerkingen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is afgevaardigden aan te duiden, die gerechtigd zullen 
zijn namens de gemeente Zandhoven op te treden en rechtsgeldig te handelen bij de 
ondertekening van de kaderovereenkomst. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgend ‘Addendum kaderovereenkomst’ tussen de 
gemeente Zandhoven en de intercommunale Iveka inzake de verlenging van de duurtijd 
van de ‘Kaderovereenkomst’ tot 1 april 2019:  

Addendum kaderovereenkomst 

Tussen 

Gemeentebestuur van Zandhoven 
Liersebaan 12 
2240 Zandhoven 

Vertegenwoordigde door de heer Richard Bastanie, voorzitter gemeenteraad en 
mevrouw Annick Smeets, algemeen directeur; hierna genoemd ‘Het lokaal 
Bestuur’ 

en 

Iveka, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, 
Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout 
met ondernemingsnummer BTW BE 0222.030.426 

vertegenwoordigd door 

Guy Cosyns, directeur klantwerking 

hierna genoemd ‘de DNB’ 

De DNB treedt op via Eandis System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 
Melle, BTW BE 0477.445.084), werkmaatschappij in de zin van artikel 1.1.3, 138° 
van het Energiedecreet. 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

Artikel 1 – Bepalingen 

Wij verwijzen naar kaderovereenkomst, getekend d.d. 20/05/2010 

De partijen komen in onderling overleg overeen dat de duurtijd van deze 
kaderovereenkomst verlengd wordt tot 1/4/2019.  Dit addendum wordt als bijlage 
toegevoegd bij de kaderovereenkomst. De overige bepalingen van de 
kaderovereenkomst blijven onverkort van kracht, cfr. artikel 7 uit bovenvermelde 
overeenkomst. 

Artikel 2. 

De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur, worden afgevaardigd om de gemeente Zandhoven 
bij het afsluiten van het ‘Addendum kaderovereenkomst’ te vertegenwoordigen en 
namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

Artikel 3. 
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Een exemplaar van ‘Addendum kaderovereenkomst’ en van onderhavige 
gemeenteraadsbeslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Iveka, 
alsmede aan de financieel directeur. 

Kosteloze grondafstand: Bruggestraat 18 a: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx en mevrouw xxxxx, 
wonende te xxxxx, xxxxx, een stedenbouwkundige vergunning werd verleend in zitting 
van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2018, voor grond gelegen 
langsheen Bruggestraat nr. 18 te 2240 Zandhoven, ten kadaster gekend afdeling 1, 
sectie C nr. 204F3: -dat 94m² 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 24 mei 2018, opgemaakt door de heer 
Marijn Palmans, landmeter-expert, handelend voor Bernaerts & Palmans bvba, met 
maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat nr. 6/1, waarop voornoemde 
inneming staat benoemd als Deel A. 

Overwegende dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd opmetingsplan; -dat alle gegevens van dit plan in overeenstemming zijn 
met de werkelijkheid. 

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

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd op 4 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 J. Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout. 

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 24 mei 2018, opgemaakt door de heer Marijn 
Palmans, landmeter-expert, handelend voor Bernaerts & Palmans bvba, met 
maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Schoolstraat nr. 6/1, waaruit blijkt dat in totaal 
94m² grond aan de gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt 
goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester J. Van 
Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout, wordt eveneens goedgekeurd. 

Artikel 2. 
De gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester J. 
Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout. 
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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 J. Van Ermengem, geassocieerde notaris te 
Meerhout, worden overgemaakt. 

Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bogaerevelden’: geen 
definitieve vaststelling en stopzetting 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 14 februari 2013 waarbij besloten werd om over te gaan tot 
de herziening van BPA ‘Bogaerevelden’, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 juni 
1975, voor het binnengebied ingesloten tussen de Bogaereweg, Kersenlaan en Sint – 
Jozefstraat. 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, houdende coördinatie 
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 
inzonderheid Titel II, Hoofdstuk II, afdeling 4 en de uitvoeringsbesluiten. 

Gelet op artikel 2.2.13 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 
die de procedure vastlegt voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (RUP). 

Gelet op artikel 2.2.14 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) die stelt 
dat de gemeenteraad binnen honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vaststelt. 

Gelet op het gewestplan Turnhout zoals goedgekeurd volgens het Ministerieel Besluit van 
14 oktober 1992. 

Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de Bestendige 
Deputatie op 31 augustus 2006 en is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 
oktober 2006. 

Overwegende dat het plangebied tijdens de procedure werd uitgebreid tot aan de Sint – 
Jozefstraat zodat ook de geldende voorschriften voor het nog niet gerealiseerde gedeelte 
van het BPA kunnen gemoderniseerd worden. 

Gelet op de volgende voorgelegde stukken, referentie ZAN01069, allen opgemaakt door 
I.G.E.A.N, gevestigd te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat nr. 60: 

- Plan nr. 1 : bestaande – en juridische toestand; 
- Plan nr. 2: grafisch plan; 
- Stedenbouwkundige voorschriften; 
- Toelichtingsnota (incl. MER – screening). 

Overwegende dat op 6 september 2016, via elektronisch schrijven, de MER – screening 
werd bezorgd aan de dienst MER: - dat deze op 6 oktober 2016 verstuurd werd naar de 
verschillende verplichte adviesinstanties die een termijn van 30 dagen hadden om te 
reageren. 

Overwegende dat op 16 oktober 2017, via elektronisch schrijven, aan de dienst MER een 
beslissing werd gevraagd over de opmaak van een plan – MER. 

Gelet op de beslissing van de MER – cel  van 23 oktober 2017, met ref 
Omg/MER/SCRPL16196, waarin medegedeeld werd dat het voorliggende plan geen 
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aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan MER 
aldus niet nodig is. 

Overwegende dat naar aanleiding van de plenaire vergadering van 24 november 2016 
advies werd gevraagd aan verschillende instanties. 

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 24 november 2016 en de 
bijhorende adviezen van: 

a) Dienst Ruimtelijke Planning Provincie Antwerpen, advies van 3 november 2016 
met ref. GemRUP-2016-0035; 

b) Agentschap Natuur & Bos, advies van 12 oktober 2016 met ref. 16-12568-AN. 
c) GECORO van Zandhoven van 14 november 2016; 
d) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, secretariaat - generaal,  advies van  

16 november 2016 met ref. RUP 16-191; 
e) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Veiligheidsrapportering, advies 

van 18 oktober 2016 met ref. RVR – AV – 0229; 
f) Sport Vlaanderen; advies van 11 oktober 2016 met ref. 

DVB/FP/TVDB_2016_690_R. 

Gelet op het verslag van het overleg van 6 april 2017 met de provincie Antwerpen Dienst 
Ruimtelijke Planning en Ruimte Vlaanderen om onduidelijkheden en moeilijkheden die 
besproken werden op de plenaire vergadering van 24 november 2016 te verhelpen. 

Overwegende dat het dossier werd herwerkt naar aanleiding van de bemerkingen van de 
plenaire vergadering, overleg van 6 april 2017 en de aanvullende adviezen naar de 
huidige versie. 

Gelet op zijn beslissing van 16 november 2017 houdende de voorlopige vaststelling van 
het RUP ‘Bogaerevelden’ en de bijhorende stukken, voornoemd. 

Gelet op het openbaar onderzoek van 15 december 2017 tot en met 12 februari 2018. 

Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek 8 schriftelijke bezwaarschriften 
werden overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen en de GECORO. 

Overwegende dat er 1 laattijdig bezwaarschrift werd ontvangen  op 13 februari 2018 en 
dat dit niet verder behandeld werd. 

Gelet op het gunstig advies, uitgebracht door de gemeente Vorselaar, van 18 december 
2017, naar aanleiding van het openbaar onderzoek. 

Gelet op het gunstig advies, uitgebracht door de provincie Antwerpen, departement 
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, Dienst Ruimtelijke Planning van 6 februari 2017 met ref. 
GemRUP-2016-0035-Poststuk PU-2018-00023357, naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek. 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de GECORO heeft verzocht 
deze bezwaarschriften en adviezen te behandelen in het kader van het advies van de 
GECORO betreffende de adviezen en bezwaarschriften aan de gemeenteraad. 

Overwegende dat voornoemde adviezen, ontvangen tijdens het openbaar onderzoek, 
gunstig waren en de GECORO ze niet verder heeft behandeld in zijn advies. 

Overwegende dat de volgende argumenten in de bezwaren werden aangehaald: 
1. De bestemmingswijziging van het binnengebied en het opleggen van sociale 

woningbouw zorgt voor een eigendomsbeperking en komt neer op een de facto 
onteigening van de projectzone aangezien sociale woningen enkel gerealiseerd 
kunnen worden door een sociale huisvestingsmaatschappij en niet door een privé 
ontwikkelaar. 

2. De noodzaak van de sociale woningbouw op de voorgestelde locatie is 
onvoldoende gemotiveerd en onderzocht. 

3. Schending van het rechtszekerheidsbeginsel omdat de bestemming van het 
binnengebied en de uitvoering ervan onduidelijk zijn. De uitvoering is afhankelijk 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 6 

van derden en er is geen beperking in tijd opgenomen waarbinnen de sociale 
woningen moeten gerealiseerd worden. 

4. Onduidelijkheid over de juridische toestand van het perceel in het binnengebied. 
5. De aanplakking ter plaatse werd tijdens het openbaar onderzoek weggehaald. 
6. Omvorming van de groene zone, zoals bestemd in het oorspronkelijk BPA, op de 

hoek Bogaereweg – Kersenlaan naar voortuinstrook en tuin. 
7. Tegen de komst van sociale woningen op Bogaerevelden. 
8. Voorstel om vrije beroepen als een complementaire functie tot 100m² toe te laten 

in de kelder van woningen en niet enkel op het gelijkvloers. 
9. Grens tussen de tuinstrook van de woningen in de Kersenlaan en de projectzone 

voor wonen opschuiven zodat de bezwaarhebbenden van hun huidig perceel een 
diepte van 50m behouden in plaats van 45m. 

10. Significante nadelige effecten te verwachten inzake water en mobiliteit. 

Gelet op het verslag van de GECORO van 16 april 2018,  dat de GECORO met betrekking 
tot de bezwaarschriften de volgende standpunten innam: 

1. De argumenten 5, 7 en 10 werden weerlegd en bijgevolg de bezwaren niet 
weerhouden. 

2. De GECORO is van oordeel dat vrije beroepen in de kelder (argument 8) geen 
hinder veroorzaken en dergelijke activiteiten weinig tot geen ruimtelijke impact 
hebben en bijgevolg kunnen worden toegestaan; -dat de opmaak van het RUP 
hiervoor niet noodzakelijk is en dat mits het bekomen van een 
verkavelingswijziging dergelijke activiteiten eveneens kunnen worden toegestaan. 

3. De GECORO vindt het aangewezen om het perceel openbaar domein dat dienst 
doet als speelplein (argument 6) op de hoek Kersenlaan – Bogaereweg te 
behouden als groene openbare ruimte zoals gevraagd in de bezwaren. 

4. De GECORO omtrent de omvorming van het binnengebied van oordeel is dat het 
opleggen van de sociale woningbouw onvoldoende gemotiveerd werd, zoals 
gesteld in het bezwaar (argument 2) en dat bijgevolg dit gedeelte van het 
bezwaar weerhouden wordt: -omwille van het weerhouden van dit bezwaar stelt 
de GECORO voor om het binnengebied uit het RUP te halen (argument 1 en 3) en 
het oude BPA van toepassing te laten blijven (argument 4). 

Overwegende dat de kern van het RUP de omvorming van het binnengebied omvatte; -
dat echter door het weglaten van het binnengebied er weinig veranderingen zijn ten 
opzichte van het geldende BPA; -dat het geldende BPA voldoende rechtszekerheid geeft 
aan de percelen in het plangebied, en met de huidige wetgeving de opmaak van het RUP 
niet meer noodzakelijk is om zowel tegemoet te komen aan vragen van burgers en om 
verdichting na te streven in het plangebied, met uitzondering van het binnengebied. 

Gelet op het ongunstig advies, uitgebracht door de GECORO in zitting van 16 april 2018, 
betreffende de behandeling van de adviezen en de bezwaarschriften die werden 
overgemaakt tijdens het openbaar onderzoek. 

Overwegende dat akkoord kan gegaan worden met de behandeling van de bezwaren en 
adviezen door de GECORO. 

Gelet op het schrijven van 7 juni 2018 van de heer Kristof Hectors, raadsman bij 
Schoups Advocaten, gevestigd te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 6-8 bus 5 en 
raadsman van de heer xxxxx en mevrouw xxxxx, beide wonende te xxxxx, xxxxx, de 
heer xxxxx, wonende te xxxxx xxxxx, mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx en 
mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx, eigenaars van gronden in het plangebied, 
voornamelijk het binnengebied, waarin zij de opmaak van het RUP ondersteunen en 
verduidelijken dat zij met hun bezwaarschrift, ingediend tijdens het openbaar onderzoek, 
nooit de intentie hebben gehad om het RUP in zijn geheel te bekritiseren, zij stelden zich 
enkel vragen bij de concrete draagwijdte van de modaliteiten van het RUP. 

Overwegende dat de eigenaars, voornoemd, het nastreven van het sociaal objectief 
ondersteunen en zij nog steeds voorstander zijn van een gecombineerd privaat – sociaal 
project; -dat zij nooit tegen de herbestemming geweest zijn en wensen zij ook 
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uitdrukkelijk afstand toe van de overige opmerkingen in de nota, ingediend tijdens het 
openbaar onderzoek. 

Overwegende dat zij voorstellen om de voorschriften van het RUP aan te passen met een 
beperking van 10 jaar om de sociale woningen te realiseren in het binnengebied. 

Overwegende dat met een dergelijke voorwaarde de bestemming als projectzone voor 
wonen nog steeds blijft gelden, ook al is de termijn van 10 jaar verstreken, en het 
gevaar bestaat, aangezien de gemeente geen grondeigenaar is en dus ook geen initiatief 
kan nemen, dat eigenaars deze termijn laten verstrijken. 

Overwegende dat het standpunt van de GECORO om het binnengebied uit het RUP te 
halen en het oude BPA van toepassing te laten blijven wordt bijgetreden en er wordt niet 
akkoord gegaan met het voorstel van eigenaars in voormeld schrijven. 

Overwegende dat het RUP Bogaerevelden, voorlopig vastgesteld in zitting van 16 
november 2017 niet definitief wordt vastgesteld en de procedure tot opmaak van het 
RUP wordt stopgezet. 

Overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
(Belgisch Staatsblad 14 november 2003) betreffende het algemeen waterbeleid dient de 
aanvraag getoetst te worden aan de doelstellingen en de beginselen van het integraal 
waterbeleid (de watertoets): -dat artikel 8 §1 van dit decreet als volgt luidt: 

“De overheid die over een vergunning, een plan of een programma moet beslissen, 

draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te 

weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste 

voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect 

ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 

schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie 

van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 

[…]. De beslissing die de overheid neemt in het kader van §1 wordt gemotiveerd, waarbij 

in elk geval de doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid worden 

getoetst.” 

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater van toepassing is op de latere stedenbouwkundige – en 
verkavelingsaanvragen. 

Overwegende dat het plangebied in het zuiden gedeeltelijk gelegen is in een effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Dat dit wordt veroorzaakt door technische problemen met 
de rioleringen en ondertussen werd verholpen. 

Overwegende dat door het niet definitief vaststellen van het RUP enkel de verhardingen 
en bebouwde oppervlakte voorzien in het geldende BPA en verkavelingen kunnen worden 
gerealiseerd. Door te voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater wordt de impact beperkt. In detail werd dit reeds 
gemotiveerd in de bijhorende MER-screening. 

Overwegende dat het RUP het BPA ‘Bogaerevelden’, goedgekeurd door koninklijk besluit 
op 3 juni 1975 gedeeltelijk opheft voor die percelen gelegen binnen de afbakening van 
het RUP. 

Overwegende dat het RUP de volgende goedgekeurde niet – vervallen verkaveling 
gedeeltelijk opheft voor het plangebied binnen de afbakening van het RUP, met 
uitzondering van de kavelindeling: 

1. Verkaveling ‘Bogaereweg – Kersenlaan’: gemeentelijk dossiernummer 871.2-
1994.05, goedgekeurd op 17 oktober 1994. 

2. Verkaveling ‘Oelegembaan – Kriekenlaan – Kersenlaan – Appellaan – Perenlaan – 
Sint – Jozefstraat’: gemeentelijk dossiernummer 871.2 – 1982.1, 
referentienummer stedenbouw 147/0164, goedgekeurd op 3 juni 1982. 
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Overwegende dat het RUP de volgende goedgekeurde niet – vervallen verkaveling 
volledig opheft aangezien ze volledig binnen het plangebied van het RUP liggen, met 
uitzondering van de kavelindeling: 

1. Verkaveling ‘Oegelembaan – Kriekenlaan – Kersenlaan – Appellaan – Perenlaan – 
Sint – Jozefstraat’:  referentienummer stedenbouw 147/0164(02) gemeentelijk 
dossiernummer 871.2-2000.2(1), goedgekeurd op 2 augustus 2001. 

2. Verkaveling ‘Kriekenlaan’: gemeentelijk dossiernummer 871.2-2000.2(2), 
referentienummer stedenbouw 147/0164(03) goedgekeurd op 17 september 
2004. 

3. Verkaveling Sint – Jozefstraat, gemeentelijk dossiernummer 871.2-2015.9, 
goedgekeurd op 15 juni 2016. 

Overwegende dat met de stopzetting van het RUP Bogaerevelden het BPA Bogaerevelden 
en de verkavelingen, voornoemd, blijven gelden. 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009, houdende coördinatie 
van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), 
inzonderheid Titel II, Hoofdstuk II, afdeling 4 en de uitvoeringsbesluiten. 

Publieke stemming: 

Met 12 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van 
Hecke, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 10 onthoudingen (Paul Stulens, 
Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, Pieter 
Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier, Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Het ontwerp RUP ‘Bogaerevelden’ genaamd met referentie ZAN01069, bestaande uit: 

- Plan nr. 1 : bestaande  - en juridische toestand; 
- Plan nr.2: grafisch plan; 
- Stedenbouwkundige voorschriften; 
- Toelichtingsnota (incl. MER screening). 

wordt niet definitief vastgesteld. 

Artikel 2. 

De opmaak van RUP Bogaerevelden wordt stopgezet. 

Artikel 3. 

Een afschrift van deze beslissing wordt door het college van burgemeester en schepenen 
per beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen en aan de 
Vlaamse Regering. 

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

a) dhr. De Vlam J., die het volgende verklaart: "We blijven dus gewoon bij hoe het is. 
Weinig potentieel voor verdichting nu, zeker weinig voor sociale woningen? Hoe gaan 
we vraagstuk van de bevolkingsgroei verder oplossen? 700 extra mensen in de 
komende 10 jaar in zandhoven. In groep van 65 + ongeveer 1000 
Vorige keer heb ik ook voorgesteld om enkele van de overbleven kavels van de 
bogaerevelden, bijvoorbeeld in de kriekenlaan open te stellen voor een sociaal 
project. Dit punt is nu terug zeer relevant. 
Het plan was ambitieus naar typologiën toe, kon interessant zijn, ook dit gaat 
momenteel verloren. 
Dit is een van de rijkste buurten van Zandhoven. Naar sociale mix zou deze buurt dus 
sociale woningen moeten aankunnen." 
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b) dhr. Stulens P., die het volgende verklaart: “Graag vernam ik van schepen Steven 
een duidelijk antwoord op wat de feitelijke gevolgen zullen of kunnen zijn van de 
stopzetting van dit RUP.”  

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

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. 

Verkavelingsaanvraag Fatimalaan: wegtracé en belofte van 
kosteloze grondafstand: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door studiebureau Verhaert, gevestigd te 2280 Grobbendonk, 
Kasteelstraat nr. 9, gevolmachtigde van: 

1. Mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx 
2. De heer xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx 
3. De heer xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx 

een verkavelingsaanvraag voor 3 loten, waarvan 2 halfopen en 1 gesloten bebouwing 
werd ingediend op 23 maart 2018 en, na ontvangst van bijkomende documenten, 
volledig en ontvankelijk verklaard op 30 april 2018, voor een grond gelegen te 2243 
Zandhoven (Pulle), Fatimalaan nrs. 5-7-9, ten kadaster gekend: afdeling 3, sectie B, nr. 
112W; -dat de heer Paul Verhaert, gezworen landmeter-expert wonende te 2280 
Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, ter gelegenheid van de indiening van de 
verkavelingsaanvraag, een belofte van kosteloze grondafstand heeft ondertekend; -dat 
20m² grond kosteloos aan de gemeente zal worden afgestaan, grond om de genoemde 
weg - overeenkomstig de ontworpen rooilijn - te kunnen aanleggen. 

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

Gelet op het plan ‘grondafstandsplan’, opgemaakt door studiebureau Verhaert, voormeld, 
waarop voornoemde inneming in het geel staat ingekleurd en aangeduid als lot A. 

Overwegende dat het gebied niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd 
bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. 

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

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 18 juni 2018, waaruit blijkt dat er geen 
schriftelijke en mondelinge bezwaren werden ingediend. 

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

Overwegende dat met het voorgelegd wegentracé akkoord kan gegaan worden. 

Overwegend dat de kosteloze grondafstand zal geschieden overeenkomstig de gegevens 
van voornoemd plan. 

Gelet op de ondertekende belofte van kosteloze grondafstand, gedagtekend op 13 april 
2018, gevoegd bij de verkavelingsaanvraag. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het plan ‘grondafstandsplan’, opgemaakt door studiebureau Verhaert, gevestigd te 2280 
Grobbendonk, Kasteelstraat nr. 9, waaruit blijkt dat in totaal 20 m² grond, aangeduid in 
het geel als lot A langsheen Fatimalaan nrs. 5-7-9 te 2243 Zandhoven (Pulle), aan de 
gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Het tracé van de weg, aan te leggen in de verkaveling Fatimalaan nrs. 5-7-9 te 2243 
Zandhoven (Pulle), wordt definitief goedgekeurd. 

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

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

 

Vermits agendapunten 5, 6 en 7 handelen over dezelfde materie, vraagt de voorzitter om 
deze punten samen te behandelen en ook samen te stemmen, waarmee de 
gemeenteraad eenparig akkoord gaat. 

Goedkeuring van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot 
Kerkstraat 45 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016 
waarbij de uitbreiding van de overheidsopdracht gegund aan studiebureau Omgeving, 
gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 390 met als voorwerp ‘Masterplan 
Gebouwen Zandhoven’ werd goedgekeurd. 

Gelet op de vele besprekingen in de stuurgroep en de debatten tijdens de 
bewonersavonden;- dat hieruit gebleken is dat met een aantal minimale ingrepen een 
uitgestrekt en aaneengesloten dorpspark kan worden ontwikkeld dat door het hart van 
de dorpskern snijdt; -dat het park een groene verbinding vormt tussen het Albertkanaal 
en het kasteel Montens en de omliggende functies en woonstraten worden aangesloten 
op een centraal parkpad; -dat op die manier een veilige en aangename routing doorheen 
het dorp ontstaat. 

Gelet op de opdracht aan studiebureau Omgeving (2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 
390) om een ontwerpplan op te maken voor het dorpspark te Massenhoven om de 
resultaten van het Masterplan tot uitvoering te brengen. 

Gelet op het opmetingsplan ‘GEMEENTE ZANDHOVEN 5de Afdeling Sectie A nrs. 69G2, 
78D, 73G2, 81G & deel van 75D2’ opgemaakt door Studiebureau Verhaert (kasteelstraat 
9, 2280 Grobbendonk), waarop de inname van openbaar domein door tuinen in het 
dorpspark zichtbaar is; -dat hiervoor destijds gebruiksovereenkomsten werden 
afgesloten met betrokkenen. 

Overwegende dat het echter voor de uitvoering en realisatie van de ontwerpplannen 
noodzakelijk is om over een gedeelte van het destijds in gebruik genomen openbaar 
domein opnieuw te beschikken. 

Overwegende dat het dienvolgens aangewezen is om een nieuwe gebruiksovereenkomst 
af te sluiten. 

Gelet op het ontwerp van ‘gebruiksovereenkomst’ dat wordt voorgelegd. 
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Overwegende dat de bedingen, vastgelegd in deze overeenkomst, door de gebruikers en 
de gemeente kunnen aanvaard worden. 

Overwegende dat het noodzakelijk is personen aan te stellen, die bij het ondertekenen 
van de bedoelde gebruiksovereenkomst, de gemeente zullen vertegenwoordigen en die 
gemachtigd zijn om namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

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

Publieke stemming: 

Met 21 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, 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, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk 
Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de heer en mevrouw xxxxx: 

Deel van dorpspark Massenhoven 

Gebruiksovereenkomst 

Tussen de ondergetekenden: 

1. De heer en mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx; hierna ‘gebruiker’ 
genoemd 
enerzijds 

en 

2. het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Richard 
Bastanie, voorzitter gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, algemeen 
directeur; hierna ‘gemeentebestuur’ genoemd 
anderzijds 

wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent aan de gebruiker de toelating om een perceel grond, 
ten kadaster gekend afdeling 5, sectie A, deel van perceelnummer 69G2, voor een 
oppervlakte van 85m² te gebruiken als private tuin, zoals deze in groen ingekleurd 
staat op bijgevoegd plan. Voor het gebruik wordt geen vergoeding betaald door de 
gebruiker. 

Artikel 2. 
Alle kosten met betrekking tot de aanleg, gebruik en onderhoud zijn ten laste van de 
gebruiker. 
De gebruiker verbindt zich er toe de tuin te onderhouden en in behoorlijke staat van 
netheid en zuiverheid te behouden. Het perceel grond mag enkel gebruikt worden als 
private tuin. 

Artikel 3. 
Beide partijen kunnen te allen tijde een einde stellen aan deze 
gebruiksovereenkomst door middel van een aangetekende brief. De gebruiker moet, 
drie maanden na verzending van deze aangetekende brief, de tuin terug in 
oorspronkelijke toestand ter beschikking stellen van het gemeentebestuur. 

Artikel 4. 
Deze gebruiksovereenkomst vervangt de vorige overeenkomst. 
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Artikel 5. 
De gebruiker is er toe gehouden deze overeenkomst te laten registreren. De kosten 
voor registratie van onderhavige overeenkomst vallen ten laste van de gebruiker. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst 
namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de heer en mevrouw xxxxx en de financieel directeur 
worden overgemaakt. 

Goedkeuring van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot 
Kerkstraat 47 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016 
waarbij de uitbreiding van de overheidsopdracht gegund aan studiebureau Omgeving, 
gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 390 met als voorwerp ‘Masterplan 
Gebouwen Zandhoven’ werd goedgekeurd. 

Gelet op de vele besprekingen in de stuurgroep en de debatten tijdens de 
bewonersavonden; -dat hieruit gebleken is dat met een aantal minimale ingrepen een 
uitgestrekt en aaneengesloten dorpspark kan worden ontwikkeld dat door het hart van 
de dorpskern snijdt; -dat het park een groene verbinding vormt tussen het Albertkanaal 
en het kasteel Montens en de omliggende functies en woonstraten worden aangesloten 
op een centraal parkpad; -dat op die manier een veilige en aangename routing doorheen 
het dorp ontstaat. 

Gelet op de opdracht aan studiebureau Omgeving (2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 
390) om een ontwerpplan op te maken voor het dorpspark te Massenhoven om de 
resultaten van het Masterplan tot uitvoering te brengen. 

Gelet op het opmetingsplan ‘GEMEENTE ZANDHOVEN 5de Afdeling Sectie A nrs. 69G2, 
78D, 73G2, 81G & deel van 75D2’ opgemaakt door Studiebureau Verhaert (kasteelstraat 
9, 2280 Grobbendonk), waarop de inname van openbaar domein door tuinen in het 
dorpspark zichtbaar is; -dat hiervoor destijds gebruiksovereenkomsten werden 
afgesloten met betrokkenen. 

Overwegende dat het echter voor de uitvoering en realisatie van de ontwerpplannen 
noodzakelijk is om over een gedeelte van het destijds in gebruik genomen openbaar 
domein opnieuw te beschikken. 

Overwegende dat het dienvolgens aangewezen is om een nieuwe gebruiksovereenkomst 
af te sluiten. 

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

Overwegende dat de bedingen, vastgelegd in deze overeenkomst, door de gebruikers en 
de gemeente kunnen aanvaard worden. 

Overwegende dat het noodzakelijk is personen aan te stellen, die bij het ondertekenen 
van de bedoelde gebruiksovereenkomst, de gemeente zullen vertegenwoordigen en die 
gemachtigd zijn om namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

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

Publieke stemming: 

Met 21 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-
Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Luc Verelst, Bart Van den 
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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. 

Goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de heer en mevrouw Patrick Snyders en Ann Kimpe: 

Deel van dorpspark Massenhoven 

Gebruiksovereenkomst 

Tussen de ondergetekenden: 

1. De heer en mevrouw xxxxx; wonende te xxxxx, xxxxx, hierna ‘gebruiker’ 
genoemd 
enerzijds 

en 

2. het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Richard 
Bastanie, voorzitter gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, algemeen 
directeur; hierna ‘gemeentebestuur’ genoemd 
anderzijds 

wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent aan de gebruiker de toelating om een perceel grond, 
ten kadaster gekend afdeling 5, sectie A, deel van perceelnummer 69G2, voor een 
oppervlakte van 600 m² te gebruiken als private tuin, zoals deze in groen ingekleurd 
staat op bijgevoegd plan. Voor het gebruik wordt geen vergoeding betaald door de 
gebruiker. 

Artikel 2. 
Alle kosten met betrekking tot de aanleg, gebruik en onderhoud zijn ten laste van de 
gebruiker. 
De gebruiker verbindt zich er toe de tuin te onderhouden en in behoorlijke staat van 
netheid en zuiverheid te behouden. Het perceel grond mag enkel gebruikt worden als 
private tuin. 

Artikel 3. 
Beide partijen kunnen te allen tijde een einde stellen aan deze 
gebruiksovereenkomst door middel van een aangetekende brief. De gebruiker moet, 
drie maanden na verzending van deze aangetekende brief, de tuin terug in 
oorspronkelijke toestand ter beschikking stellen van het gemeentebestuur. 

Artikel 4. 
Deze gebruiksovereenkomst vervangt de vorige overeenkomst. 

Artikel 5. 

De gebruiker is er toe gehouden deze overeenkomst te laten registreren. De kosten 
voor registratie van onderhavige overeenkomst vallen ten laste van de gebruiker. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst 
namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de heer en mevrouw xxxxx en de financieel directeur 
worden overgemaakt. 
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Goedkeuring van een gebruiksovereenkomst met betrekking tot 
Vogelzangstraat 63 

De gemeenteraad, 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2016 
waarbij de uitbreiding van de overheidsopdracht gegund aan studiebureau Omgeving, 
gevestigd te 2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 390 met als voorwerp ‘Masterplan 
Gebouwen Zandhoven’ werd goedgekeurd. 

Gelet op de vele besprekingen in de stuurgroep en de debatten tijdens de 
bewonersavonden; - dat hieruit gebleken is dat met een aantal minimale ingrepen een 
uitgestrekt en aaneengesloten dorpspark kan worden ontwikkeld dat door het hart van 
de dorpskern snijdt; -dat het park een groene verbinding vormt tussen het Albertkanaal 
en het kasteel Montens en de omliggende functies en woonstraten worden aangesloten 
op een centraal parkpad; -dat op die manier een veilige en aangename routing doorheen 
het dorp ontstaat. 

Gelet op de opdracht aan studiebureau Omgeving (2600 Berchem, Uitbreidingsstraat 
390) om een ontwerpplan op te maken voor het dorpspark te Massenhoven om de 
resultaten van het Masterplan tot uitvoering te brengen. 

Gelet op het opmetingsplan ‘GEMEENTE ZANDHOVEN 5de Afdeling Sectie A nrs. 69G2, 
78D, 73G2, 81G & deel van 75D2’ opgemaakt door Studiebureau Verhaert (kasteelstraat 
9, 2280 Grobbendonk), waarop de inname van openbaar domein door tuinen in het 
dorpspark zichtbaar is; -dat hiervoor destijds gebruiksovereenkomsten werden 
afgesloten met betrokkenen. 

Overwegende dat het echter voor de uitvoering en realisatie van de ontwerpplannen 
noodzakelijk is om over een gedeelte van het destijds in gebruik genomen openbaar 
domein opnieuw te beschikken. 

Overwegende dat het dienvolgens aangewezen is om een nieuwe gebruiksovereenkomst 
af te sluiten. 

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

Overwegende dat de bedingen, vastgelegd in deze overeenkomst, door de gebruikers en 
de gemeente kunnen aanvaard worden. 

Overwegende dat het noodzakelijk is personen aan te stellen, die bij het ondertekenen 
van de bedoelde gebruiksovereenkomst, de gemeente zullen vertegenwoordigen en die 
gemachtigd zijn om namens de gemeente rechtsgeldig te handelen. 

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

Publieke stemming: 

Met 21 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, 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, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk 
Vercammen, Annick Van Trier, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Goedkeuring te verlenen aan navolgende gebruiksovereenkomst tussen de gemeente 
Zandhoven en de heer en mevrouw xxxxx: 

Deel van dorpspark Massenhoven 

Gebruiksovereenkomst 

Tussen de ondergetekenden: 
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1. De heer en mevrouw xxxxx, wonende te xxxxx, xxxxx; hierna ‘gebruiker’ 
genoemd 
enerzijds 

en 

2. het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door de heer Richard 
Bastanie, voorzitter gemeenteraad en mevrouw Annick Smeets, algemeen 
directeur; hierna ‘gemeentebestuur’ genoemd 
anderzijds 

wordt het volgende overeengekomen: 

Artikel 1. 
Het gemeentebestuur verleent aan de gebruiker de toelating om een perceel grond, 
ten kadaster gekend afdeling 5, sectie A, deel van perceelnummer 69G2, voor een 
oppervlakte van 140 m² te gebruiken als private tuin, zoals deze in oranje 
ingekleurd staat op bijgevoegd plan. Voor het gebruik wordt geen vergoeding 
betaald door de gebruiker. 

Artikel 2. 
Alle kosten met betrekking tot de aanleg, gebruik en onderhoud zijn ten laste van de 
gebruiker. 
De gebruiker verbindt zich er toe de tuin te onderhouden en in behoorlijke staat van 
netheid en zuiverheid te behouden. Het perceel grond mag enkel gebruikt worden als 
private tuin. 

Artikel 3. 
Beide partijen kunnen te allen tijde een einde stellen aan deze 
gebruiksovereenkomst door middel van een aangetekende brief. De gebruiker moet, 
drie maanden na verzending van deze aangetekende brief, de tuin terug in 
oorspronkelijke toestand ter beschikking stellen van het gemeentebestuur. 

Artikel 4. 
Deze gebruiksovereenkomst vervangt de vorige overeenkomst. 

Artikel 5. 
De gebruiker is er toe gehouden deze overeenkomst te laten registreren. De kosten 
voor registratie van onderhavige overeenkomst vallen ten laste van de gebruiker. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en algemeen directeur worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst 
namens de gemeente Zandhoven te ondertekenen. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de heer en xxxxx  en de financieel directeur worden 
overgemaakt. 

Bij de bespreking van deze agendapunten hoort de gemeenteraad tussenkomsten van 

a) dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: "Grond is toch geld waard? Op een plaats 
waar iedereen een eigen tuin heeft zou je dit, onafhankelijk van de sociale functie van 
publieke ruimte kunnen toelaten, maar we zitten hier ook met de sociale woningen 
die niet over een tuin beschikken, de lagere school die van deze ruimte gebruik zou 
kunnen maken etc. 
Tuingrond = ½ waarde bouwgrond: in zandhoven rond de 180/m² 
(85+600+140)*90=825*90=74 250€ 
5,5% huurprijs op jaarbasis -> meer dan 4 000€ per jaar 
Welke overeenkomst voordien? Mondeling? Openbaarheid van bestuur, zou moeten 
bijgevoegd zijn" 

b) dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: “Ik wil hierbij opmerken dat Kerkstraat 45 
en 47 op het plan verkeerdelijk staan aangegeven als Vogelzangstraat.” 
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Bij de verdere behandeling hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van 
Laer G. en Helsen P.. 

Nadat schepen Geens J. geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over naar het volgende punt van de dagorde. 

Interlokale vereniging Bibburen: evaluatie van de 
samenwerkingsovereenkomst Bibburen: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op het Decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking en 
in het bijzonder hoofdstuk II artikel 7 m.b.t. houdende de jaarlijkse evaluatie door de 
gemeenteraad. 

Gelet op zijn beslissing van 22 januari 2015 houdende de goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale vereniging Bibburen’. 

Gelet op de evaluatie ‘Duizend bibburen en Granaten!’, het actieplan voor 2018 en het 
financieel verslag van de voormelde samenwerkingsovereenkomst die worden 
voorgelegd. 

Overwegende dat voormelde documenten op het beheerscomité bibburen 27 maart 2018 
besproken werden. 

Gelet op de bespreking in het beheersorgaan bibliotheek van 13 juni 2018. 

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeenteraad keurt de evaluatie ‘Duizend bibburen en Granaten!’, het actieplan voor 
2018 en het financieel verslag van de samenwerkingsovereenkomst Bibburen goed. 
Artikel 2. 
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het beheerscomité van de 
‘Interlokale vereniging Bibburen’ en aan de bibliothecaris. 

Aanpassing van een vroegere beslissing met betrekking tot de 
buurtbus Malle-Zandhoven-Zoersel 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat de Buurtbus Malle-Zoersel-Zandhoven van start is gegaan (eerste rit) 
in juni 2017; -dat dit initiatief voortkomt uit een partnerschap tussen enerzijds de 
gemeenten Malle, Zandhoven en Zoersel en anderzijds de zorginstellingen gevestigd op 
hun grondgebied, KINA pv en Handicar-Zoersel vzw met de steun van provincie 
Antwerpen (projectperiode loopt van maart 2016 tot en met februari 2019). 

Gelet op zijn beslissing van 24 mei 2018 houdende toekenning van een gemeentelijke 
toelage aan de gebruikers van de Buurtbus Malle-Zoersel-Zandhoven t.b.v. 0,30 euro per 
kilometer met ingang van 1 juni 2018, zodat de gebruikersbijdrage wordt verlaagd tot 
0,40 euro per kilometer; -dat in dezelfde beslissing werd goedgekeurd dat inwoners van 
Zandhoven met een vrijetijdspas vanaf 1 juni 2018 recht hebben op een korting van 25% 
op het lidgeld voor de Buurtbus, maar niet langer op de kilometervergoeding. 

Overwegende dat na overleg en afstemming met de stuurgroep van de Buurtbus een 
aanpassing van hogervermelde beslissing zich opdringt zodat vanaf 1 juni 2018 ook een 
eenvormig tarief en korting wordt toegepast voor de gebruikers met een vrijetijdspas bij 
de deelnemende gemeenten Malle-Zandhoven-Zoersel nl. gebruikers met een 
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vrijetijdspas hebben recht op een korting van 25% op de kilometervergoeding na 
tussenkomst gemeente en niet op het lidgeld. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Artikel 3 van de gemeenteraadsbeslissing van 24 mei 2018 wordt opgeheven en 
vervangen door volgende : 

Artikel 3. 
De inwoners van Zandhoven met een vrijetijdspas hebben recht op een korting van 
25% op de kilometervergoeding bij gebruik van de Buurtbus Malle-Zoersel-
Zandhoven. De korting wordt toegekend op het tarief na aftrek van de gemeentelijke 
toelage. 

Artikel 2. 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan Handicar-Zoersel vzw, aan de 
financieel directeur en ter kennis worden gebracht van de gemeenten Malle en Zoersel. 

Reglement met betrekking tot het gebruik van de parochiezaal 
Sint-Jozef in Zandhoven: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op zijn beslissing van 22 maart 2018, waarbij de ruil en opleg werd goedgekeurd 
om de woning gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 22 (= pastorie), ten kadaster 
gekend, sectie B, nummer 251 E, groot 948 m² en eigendom van de gemeente 
Zandhoven te ruilen voor het eigendom, gelegen Amelbergastraat 15 (= parochiezaal 
Sint-Jozef), ten kadaster gekend, sectie C, nummer 174 H, groot 1283 m² en eigendom 
van het Dekenaat Rupel-Nete mits een opleg te betalen van 120.000 euro. 

Overwegende dat ingevolge het verlijden van de notariële akte het gemeentebestuur met 
ingang van 1 juli 2018 bevoegd zal zijn voor het gebruik van de parochiezaal Sint-Jozef. 

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt een reglement in te voeren waaraan zowel het 
college van burgemeester en schepenen als de gebruikers van de lokalen zich zullen 
moeten houden bij het toekennen van de toelating tot gebruik en bij het eigenlijk gebruik 
van de bedoelde lokalen. 

Gelet op de inhoud en de bewoordingen van het ontwerp van gebruiksreglement dat 
wordt voorgelegd; -overwegende dat niets zich lijkt te verzetten tegen de goedkeuring 
van dit reglement; -dat dit reglement een willekeurig optreden van een der betrokken 
partijen moet uitsluiten; -dat het duidelijkheid zal scheppen met betrekking tot de 
rechten en de plichten van iedere partij. 

Gelet op artikel 42 §3 van het Gemeentedecreet. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Publieke stemming: 

Met 14 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-
Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 7 
stemmen tegen (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van Nuffelen, 
Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 1 onthouding 
(Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 

Zijn goedkeuring te verlenen aan het hiernavolgend gebruiksreglement m.b.t. het 
gebruik van de parochiezaal Sint-Jozef: 

Parochiezaal Sint-Jozef 

Reglement gebruik lokalen 

1. AANVRAGEN TOT GEBRUIK. 

1.1.    Enkel meerderjarige personen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de  
gemeente Zandhoven en verenigingen of groepen, gevestigd op het grondgebied van 
de gemeente Zandhoven, kunnen een aanvraag indienen voor het gebruik van de 
parochiezaal Sint-Jozef, gestaan en gelegen te 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 
15.  Wijken of gehuchten van de gemeente worden met verenigingen gelijkgesteld. 

1.2.    Niet-inwoners van de gemeente of verenigingen en groepen vreemd aan de 
gemeente Zandhoven, kunnen in uitzonderlijke gevallen een aanvraag indienen tot 
gebruik van parochiezaal. 

1.3.   Perso(o)n(en) of vereniging(en) die gebruik wensen te maken van de 
parochiezaal, zullen daartoe een schriftelijke aanvraag indienen bij het 
gemeentebestuur van Zandhoven via het gemeentesecretariaat. 

1.4.   De aanvraag tot gebruik dient op het gemeentebestuur toe te komen uiterlijk 
vijftien dagen voor de dag waarop men gebruik wenst te maken van het/de 
loka(a)l(en). 

De hierboven bedoelde aanvragen mogen echter maximum één jaar op voorhand 
ingediend worden. 

1.5.   De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Zij moet minstens de volgende 
inlichtingen verstrekken: 

a) Indien de aanvraag uitgaat van een vereniging: 

- Naam van de vereniging; 
- Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke van de 

vereniging; 
- Datum en duur van de afhuring (begin en einde); 
- Opgave en aanduiding van de parochiezaal; 
- Omschrijving van de festiviteit of activiteit (op uitnodiging of toegankelijk 

voor iedereen); 
- Verwacht aantal deelnemers of bezoekers. 

b) Indien de aanvraag uitgaat van een persoon of personen: 

- Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager(s); 
- Datum en duur van de afhuring (begin en einde); 
- Aanduiding van de parochiezaal; 
- Doel waartoe de parochiezaal zal gebruikt worden. 

2.TOELATING. 

2.1.   Het college van burgemeester en schepenen van Zandhoven is bevoegd 
toelating te verlenen tot gebruik  van de parochiezaal Sint-Jozef. 

In spoedeisende gevallen echter kan de burgemeester die toelating verlenen. De 
aanvrager zal evenwel moeten bewijzen dat het werkelijk gaat om een spoedeisend 
geval. 

2.2.    Het college van burgemeester en schepenen mag de parochiezaal niet ter 
beschikking stellen voor het geven van een bal, een fuif, een instuif of gelijkaardige 
activiteiten. Hetzelfde geldt voor partijpolitieke doeleinden. 
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2.3.   Indien voor het gebruik van de parochiezaal op dezelfde datum of dezelfde 
data meer dan één aanvraag zou worden ingediend, dan zal de volgende 
voorrangsregeling worden toegepast (rekening houdende met de reeds vroeger 
afgesloten overeenkomsten): 

a) Onder de aanvragen is er een die betrekking heeft op een festiviteit 
georganiseerd door het gemeentebestuur zelf: in dit geval geniet deze 
aanvraag de absolute voorrang; 

b) Onder de aanvragen is er een die betrekking heeft op een festiviteit die 
georganiseerd wordt met de medewerking of met de steun van het 
gemeentebestuur: in dit geval geniet deze aanvraag de voorrang; 

c) De aanvragen van activiteiten die werden vastgelegd in de activiteitenkalender 
van de deelgemeente Zandhoven; 

d) Onder de aanvragen is er geen zoals bedoeld onder (a), (b) of (c) hierboven: 
in dit geval zal de datum waarop de aanvraag tot gebruik op het 
gemeentebestuur werd ontvangen, bepalend zijn. De aanvraag die het eerst 
werd ontvangen krijgt de voorrang op aanvragen die later werden ontvangen. 

2.4.   Het college van burgemeester en schepenen zal aan de aanvrager(s) 
schriftelijk mede delen of de aanvraag al dan niet werd ingewilligd. Het zal bij 
positief antwoord de “Gebruiksovereenkomst” in twee exemplaren aan de 
aanvrager(s) overmaken. De aanvrager zal een exemplaar van de 
gebruiksovereenkomst behoorlijk ondertekend binnen de acht dagen aan het 
gemeentebestuur terug bezorgen. 

3.GEBRUIKSVOORWAARDEN. 

3.1.   De aanvrager zal, nadat hij een schriftelijke machtiging tot gebruik heeft 
bekomen, contact opnemen met de persoon vermeld in de gebruiksovereenkomst. 

Deze persoon zal toezicht uitoefenen op de naleving van de voorwaarden vermeld in 
de ‘gebruiksovereenkomst’. Hij zal tevens als begeleider optreden en een degelijk 
gebruik van de lokalen bevorderen. 

De aanvrager (gebruiker) dient de ‘gebruiksovereenkomst’ stipt na te leven. Hij zal 
zich tevens schikken naar de richtlijnen van de begeleider/toezichter. 

Het college van burgemeester en schepenen zal deze begeleider/toezichter 
aanduiden en dit onder het statuut van ‘vrijwilliger’. Hij zal vanwege het 
gemeentesecretariaat een kopij van de gebruiksovereenkomst tijdig ontvangen. 

3.2.   De gebruiker dient de parochiezaal te ontruimen uiterlijk op het tijdstip 
bepaald    in de ‘gebruiksovereenkomst’. 

Uitzonderingen dienen besproken met de begeleider/toezichter. 

3.3    De parochiezaal wordt ter beschikking gesteld onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat de vereniging of de perso(o)n(en) die de lokalen huurt/huren, deze 
inricht en uitrust overeenkomstig het doel waarvoor het gebruik wordt toegestaan. 

Het is niet toegelaten gebruik te maken van andere voorzieningen dan deze die in de 
‘gebruiksovereenkomst’ staan vermeld. Het is strikt verboden de kelder, het lokaal 
met de technische installaties (centrale verwarming), het parochiesecretariaat en het 
vergaderlokaal van de parochie te betreden. 

3.4.   De parochiezaal zal tijdig door de begeleider/toezichter worden opengesteld. 

3.5.   Geen enkele sleutel, noch een duplicaat ervan, mag in handen van de 
vereniging  of van een persoon blijven. 

Bij het einde van ieder gebruik dient de sleutel onmiddellijk afgegeven aan de 
begeleider/toezichter. 

3.6.   De parochiezaal dient in dezelfde toestand verlaten als deze waarin het zich bij 
de ingebruikname bevond. 
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De begeleider/toezichter is verantwoordelijk voor het reinigen van de parochiezaal. 
De huurder/gebruiker zal de nodige afspraken maken met de begeleider/toezichter 
voor wat deze reiniging aangaat. 

3.7.   Het is uitdrukkelijk verboden muren, deuren of ramen te gebruiken als 
publiciteitsborden of aanhechtingspunten. Gebruik van welkdanig hechtingsmateriaal 
is verboden. Het uithangen van affiches of versieringen op de daartoe voorziene 
plaatsen geschiedt in overleg met de begeleider/toezichter. 

3.8.   Het is uitdrukkelijk verboden aan de muren opgehangen schilderijen of 
kunstvoorwerpen te verplaatsen of te verwijderen, de kasten te verplaatsen of de 
inhoud ervan te wijzigen, te verwijderen of ze te doen verdwijnen. Zonder 
toestemming van de begeleider/toezichter mogen er geen wijzigingen gebracht 
worden aan het roerend cultureel erfgoed dat zich bevindt in de parochiezaal Sint-
Jozef. 

3.9.   Eventuele beschadigingen, toegebracht aan lokalen en/of uitrusting, tijdens 
het gebruik, moeten onmiddellijk door en op kosten van de gebruiker worden 
hersteld of vergoed. 

De begeleider/toezichter dient zonder uitstel zowel van het ene als van het andere 
verwittigd. 

3.10  Bij alle activiteiten kan enkel zachte muziek gedoogd worden. 

3.11  Een algemeen rookverbod geldt in de parochiezaal. 

3.12  Het is aan de gebruiker(s) van de parochiezaal verboden tijdens of ter 
gelegenheid van dit gebruik enige partijpolitieke activiteit of enige politieke 
propaganda te voeren. 

3.13  De vereniging of de perso(o)n(en) aan wie toelating wordt verleend gebruik te 
maken van de parochiezaal  is/zijn verantwoordelijk voor de goede naleving  van 
voorgaande verplichtingen. 

3.14  Elke gebruiker is verplicht alle voorschriften na te leven die betrekking hebben 
met de auteursrechten (Sabam), de ‘Billijke vergoeding’, de provinciale en/of 
gemeentelijke taksen en de bestaande politiereglementen. 

3.15  De gebruiker verbindt zich ertoe: 

a) de lichten in de lokalen, de gangen, als in de toiletten te doven, onmiddellijk 
na het beëindigen van het gebruik; 

b) de verwarming een half uur voor het beëindigen van de activiteiten af te 
zetten via de themostaten geplaatst op de verwarmingsradiatoren. 

3.16  De gebruiker mag - om veiligheidsredenen - geen groter aantal plaatsen 
aanbieden dan er zich mensen in de parochiezaal mogen bevinden. 

Alle uitgangen, nooduitgangen en trappen dienen steeds vrij gehouden. 

3.17  De huurder - die de tapinrichting en/of de keuken gebruikt of het gebruik aan 
een derde toevertrouwt - is verplicht deze na gebruik grondig te reinigen en al het 
gebruikte materiaal zoals keukengerief, glazen, tassen, schenkborden, etc... af te 
wassen. 

3.18  Er mogen uitsluitend gewone dranken worden geschonken die door het 
gemeentebestuur ter beschikking worden gesteld tegen courante prijzen die door het 
college van burgemeester en schepenen zullen worden vastgesteld. 

Met de begeleider/toezichter dient er afgesproken welke dranken bij de aanvang van 
de activiteit dienen aanwezig te zijn. Met hem dient tevens de grootte of de 
hoeveelheid van de voorraad geregeld te worden. Aangestoken en niet ledige vaten 
worden als volledig verbruikt aangerekend. Er dient met de begeleider/toezichter 
afgesproken omtrent het opbergen van het leeggoed na de activiteit. 
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3.19  Bij het einde van de activiteit wordt een document opgesteld waaruit het 
verbruik van de dranken kan worden afgeleid en dat de dag nadien door de 
gebruiker aan de begeleider/toezichter ter beschikking wordt gesteld. De 
begeleider/toezichter controleert het document op de juistheid ervan en maakt het 
op zijn beurt over aan het secretariaat van de gemeente Zandhoven. Deze dienst 
maakt een onkostennota op die aan de gebruiker ter betaling zal worden voorgelegd. 

3.20  Wenst de gebruiker andere dranken dan diegene die bedoeld zijn in punt 3.18., 
aan te bieden (b.v. wijnen, sterke dranken, cocktails) dan dient hij deze zelf aan te 
schaffen en dit aan de begeleider/toezichter kenbaar te maken en met deze een 
regeling te treffen voor wat het verwijderen van de lege flessen betreft. 

3.21  Gebroken glazen of verdwenen bestekken worden aangerekend aan de 
geldende prijzen. 

3.22  Geschillen en betwistingen zullen beslecht worden door de 
begeleider/toezichter in samenspraak met het college van burgemeester en 
schepenen. 

3.23  Bij duidelijke kwaadwillige overtredingen van dit reglement, bij misleidende 
aanvragen, kan het college van burgemeester en schepenen aan de betrokken 
vereniging of persoon elk gebruik van om het evenwelk lokaal ontzeggen. 

4. VERGOEDING. 

4.1.   Voor het gebruik van de parochiezaal wordt een vergoeding gevraagd. Deze 
vergoeding wordt door de gemeenteraad vastgesteld. 

Deze vergoeding zal worden verrekend en opgenomen in de onkostennota, bedoeld 
onder punt 3.19 hoger vermeld. 

4.2.   Voor het gebruik van de keuken en de tapplaats wordt geen vergoeding 
gevraagd. 

4.3.   Wanneer een vereniging, die uitsluitend mindervaliden als leden telt, de 
parochiezaal wenst te gebruiken, dan wordt de vergoeding die aan de gemeente 
dient betaald, tot 50% van het normale bedrag herleid. 

5. VERANTWOORDELIJKHEID. 

5.1.   Het gemeentebestuur wijst iedere verantwoordelijkheid af voor lichamelijke 
en/of stoffelijke schade die aan de gebruikers en/of aan derden zou kunnen 
veroorzaakt worden door ongevallen die tijdens of ter gelegenheid van de 
georganiseerde activiteit(en) zou kunnen voorkomen. 

Wanneer het aan de gebruiker toegestaan wordt voorwerpen die aan hem, aan zijn 
leden en/of aan zijn genodigden toebehoren, op te bergen in een of meerdere 
lokalen, dan kan het gemeentebestuur niet aansprakelijk gesteld worden voor 
verlies, diefstal of beschadiging van deze voorwerpen. 

5.2.   De gebruiker is aansprakelijk voor elke schade die door hem, door zijn leden 
en/of door zijn genodigden, zou worden aangericht en die haar oorsprong zou vinden 
in de activiteit, waarvoor hij, over de parochiezaal mocht beschikken, of die naar 
aanleiding daarvan zou kunnen ontstaan. 

Ingeval van schade aan het eigendom van de gemeente, kan het college van 
burgemeester en schepenen de schade ramen en een vergoeding vorderen 

Artikel 2. 

Dit reglement zal per 1 juli 2018 van toepassing zijn. 

Artikel 3. 

Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur en de dienst secretariaat 
worden overgemaakt. 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 22 

Bij de bespreking van deze agendapunten, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: "2.2.    Het college van burgemeester en 
schepenen mag de parochiezaal niet ter beschikking stellen voor het geven van een bal, 
een fuif, een instuif of gelijkaardige activiteiten. Hetzelfde geldt voor partijpolitieke 
doeleinden. Waarom deze verandering vanaf het eigendom is van de gemeente? Waarom 
geen bal, fuif, ... meer? Op termijn zou het toch wel kunnen in het 
gemeenschapscentrum?"  

Bij de verdere behandeling hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van 
Laer G. en Stulens P.. 

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over naar het volgende punt van de dagorde. 

Retributiereglement voor het gebruik van de parochiezaal Sint-
Jozef in Zandhoven: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente. 

Gelet op zijn beslissing van heden waarbij de gebruiksovereenkomst m.b.t. het gebruik 
van de parochiezaal Sint-Jozef, gelegen te 2240 Zandhoven, Amelbergastraat 15 werd 
goedgekeurd. 

Overwegende dat het aangewezen is om verschillende tarieven op te leggen voor 
verenigingen of privaat personen gevestigd of wonende in de gemeente Zandhoven en 
voor verenigingen en privaat personen die niet gevestigd zijn en niet wonen in de 
gemeente Zandhoven; -dat het verschil in tarieven wordt gemotiveerd omwille van het 
feit dat enerzijds personen gedomicilieerd in de gemeente Zandhoven reeds hebben 
bijgedragen tot de instandhouding van de culturele infrastructuur door hun bijdrage in de 
aanvullende personenbelasting en anderzijds dat verenigingen gevestigd op het 
grondgebied van de gemeente Zandhoven zich reeds hebben ingezet voor de 
ontwikkeling van het culturele leven in de gemeente. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 

Gelet op de bepalingen van de artikels 42 §3 en 43 §2 15° van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005. 

Publieke stemming: 

Met 15 stemmen voor (Richard Bastanie, Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, Rudolf 
Willems, May Peeters, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Paul Stulens, Jeanne-
Marie Van Hecke, Geert Van Laer, Luc Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts, Jordi 
De Vlam), 7 stemmen tegen (Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Werner Van 
Nuffelen, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

Voor het gebruik van de parochiezaal Sint-Jozef zullen de volgende vergoedingen moeten 
worden betaald: 

Voor vergaderingen (of lezingen en voordrachten): 

a)  Verenigingen of private personen gevestigd of wonende in de gemeente Zandhoven. 

Zaal: 8 euro 

b)  Verenigingen of private personen niet gevestigd of wonende in de gemeente 
Zandhoven en verenigingen gevestigd in Zandhoven met commerciële doeleinden. 

Zaal: 80 euro 
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Voor feesten: 

a) Verenigingen of private personen gevestigd of wonende in de gemeente Zandhoven. 

Zaal: 150 euro 

b) Verenigingen niet gevestigd in de gemeente Zandhoven en private personen niet 
wonende in de gemeente Zandhoven. 

Zaal: 300 euro 

Artikel 2. 

De retributie wordt gevestigd op het ogenblik van het gebruik van de parochiezaal Sint-
Jozef.  De retributie zal betaald worden binnen de 30 dagen volgend op de verzending 
van de factuur. 

Artikel 3. 

De retributie wordt geheven met ingang van 1 juli 2018 en eindigend op 31 december 
2019. 

Artikel 4. 

Deze beslissing zal aan de toezichthoudende overheid en de dienst secretariaat worden 
overgemaakt. 

Betaling van een woonstvergoeding voor de bedienaar van de 
eredienst: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 92, 2° van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de 
kerkbesturen waarbij aan de gemeente de verplichting wordt opgelegd om aan de 
pastoor of kerkbedienaar een pastorie te bezorgen, of bij gebreke daarvan, een woonst 
of bij gebreke van pastorie en woonst, een geldelijke vergoeding te betalen; -dat 
voormelde verplichting werd overgenomen in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, en in het bijzonder in 
artikel 52 § 1, 3° lid. 

Gelet op zijn beslissing van 22 maart 2018, waarbij de ruil en opleg werd goedgekeurd 
om de woning gelegen te Zandhoven, Amelbergastraat 22 (= pastorie), ten kadaster 
gekend, sectie B, nummer 251 E, groot 948 m² en in eigendom van de gemeente 
Zandhoven te ruilen voor het eigendom, gelegen Amelbergastraat 15 (= parochiezaal 
Sint-Jozef), ten kadaster gekend, sectie C, nummer 174 H, groot 1283 m² en in 
eigendom van het Dekenaat Rupel-Nete regio Zandhoven mits een opleg te betalen van 
120.000 euro. 

Overwegende dat sinds het verlijden van de notariële akte het Dekenaat Rupel-Nete 
regio Zandhoven eigenaar is van de woning, gelegen Amelbergastraat 22, gekend als de 
dekenij. 

Gelet op de besprekingen met de pastoor en afgevaardigden van het bisdom en het 
dekenaat; -dat hieruit gebleken is dat de pastoor bij voorkeur in voormelde woning blijft 
wonen. 

Gelet op het voorstel om een maandelijkse woonstvergoeding te betalen ten belope van 
500 euro en dit met ingang van 1 juni 2018. 

Overwegende dat het Dekenaat Rupel-Nete regio Zandhoven plannen heeft om de 
voormelde woning te verbouwen; -dat de mogelijkheid bestaat dat de pastoor in deze 
periode tijdelijk elders zal moeten wonen met als gevolg dat er een marktconforme 
woonstvergoeding zal moeten betaald worden. 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen. 
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Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Een woonstvergoeding ten belope van 500 euro te betalen voor de woning gelegen te 
2240 Zandhoven, Amelbergastraat 22, die dienst doet als woonst voor de bedienaar van 
de eredienst. 

Artikel 2. 
Na overleg de woonstvergoeding te herbekijken en tijdelijk aan te passen aan een 
marktconforme woonstvergoeding voor de periode waarbinnen voormelde woning zal 
verbouwd worden. 

Artikel 3. 
De woonstvergoeding zal maandelijks gestort worden op rekeningnummer BE31 4052 
0342 1155 op naam van het Dekenaat Rupel-Nete regio Zandhoven parochiale werken 
Sint-Amelberga. 

Artikel 4. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel directeur en het Dekenaat Rupel-Nete 
regio Zandhoven worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
mevr. Van den Heuvel C.. 

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

Ontwerp van notariële akte met betrekking tot erfpacht K. 
Massenhoven VC. en Hockeyclub Blackbirds vzw: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat Hockeyclub Blackbirds vzw, met maatschappelijke zetel te 2240 
Zandhoven, Zandbeekstraat 37, werd opgericht in 2015 en reeds 220 leden telt; -dat zij 
sinds de opstart van de club drie jaar geleden hun activiteiten ontwikkelden op het C-
terrein, wat zij gemeenschappelijk gebruikten met voetbal, chiro en atletiekclub. 

Overwegende dat hockey normaliter op kunstgras wordt gespeeld; -dat hockeyclub 
Blackbirds graag een eigen kunstgrasterrein wenst aan te leggen om de uitbouw van de 
club te garanderen en ervoor te zorgen dat de leden ook op technisch vlak kunnen 
evolueren. 

Overwegende dat een geschikte locatie werd gevonden op de terreinen waar voetbal 
Massenhoven gelegen is aan de Kerkstraat, ten kadaster gekend, sectie A, nummers 44P, 
44M en 42F omdat K. Massenhoven V.C. vanaf volgend seizoen (2018-2019) zich enkel 
zal toespitsen op het damesvoetbal waardoor zij slechts gebruik zullen maken van één 
terrein, en het tweede terrein vrijkomt voor de Hockeyclub Blackbirds vzw. 

Overwegende dat de volledige site in eigendom toebehoort aan de gemeente Zandhoven. 

Overwegende dat de gemeente Zandhoven een erfpacht dient te verlenen zowel aan K. 
Massenhoven VC. als aan Hockeyclub Blackbirds vzw m.b.t. de terreinen. 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Marijn Palmans, landmeter-expert, 
gevestigd te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1; -dat het recht van erfpacht voor K. 
Massenhoven VC. zal gevestigd worden op een perceel grond, met aanhorigheden en 
kantine, gelegen aan de Kerkstraat, volgens titel onder grotere oppervlakte kadastraal 
gekend sectie A, nummers 44/P, 44/N/deel, 42/F en 44/M, thans kadastraal gekend, 
sectie A, nummers 0042FP0000, 0044MP0000 en deel van 0044PP0000, met een 
oppervlakte van veertienduizend zevenhonderdvijfendertig vierkante meter (14.735 m²) 
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zoals afgebeeld staat als lot B op voormeld plan; -dat het recht van erfpacht voor 
Hockeyclub Blackbirds vzw zal gevestigd worden op een perceel grond, met 
aanhorigheden, gelegen aan de Kerkstraat, volgens titel onder grotere oppervlakte 
kadastraal gekend sectie A, nummers 44/P, 44/N/deel, 42/F en 44/M, thans kadastraal 
gekend sectie A, nummers 0044XP0000, 0042HP0000, en deel van 0044PP0000, met een 
oppervlakte van tienduizend achtenzeventig vierkante meter (10.078 m²) zoals 
afgebeeld staat als lot A op voormeld plan. 

Gelet op het ontwerp van notariële akte, opgesteld en voorgelegd door meester Philippe 
& Catherine Goossens en An Verwerft, geassocieerde notarissen in Grobbendonk, waarin 
rechten en plichten van de eigenaar en van de erfpachters vermeld staan. 

Overwegende dat niet zich blijkt te verzetten tegen het verlenen van een erfpacht aan K. 
Massenhoven VC. en Hockeyclub Blackbirds vzw. 

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

Gelet op het feit dat de heer Richard Bastanie, voorzitter van de gemeenteraad 
verhinderd is tijdens de 2de helft van de maand juli. 

Overwegende dat het noodzakelijk is om iemand anders af te vaardigen om de gemeente 
Zandhoven bij de verkoop te vertegenwoordigen en namens de gemeente rechtsgeldig te 
handelen. 

Gelet op het voorstel om de heer Richard Bastanie, voorzitter van de gemeenteraad te 
laten vervangen door de heer Luc Van Hove, burgemeester bij voormelde ondertekening 
van de akte van erfpacht. 

Gelet op de artikels 42, 43 § 2 12° van het gemeentedecreet. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Marijn Palmans, landmeter-expert, 
gevestigd te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2. 
Tussen de gemeente Zandhoven, K. Massenhoven VC, met maatschappelijke zetel te 
2240 Zandhoven, Kerkstraat 145 en Hockeyclub Blackbirds vzw, met maatschappelijke 
zetel te 2240 Zandhoven, Zandbeekstraat 37 zal een overeenkomst worden afgesloten, 
waarbij aan genoemde verenigingen een erfpachtrecht wordt verleend voor de duur van 
een ondeelbare periode van 35 achtereenvolgende jaren en verlengbaar, op de percelen 
zoals aangeduid op het in artikel 1 goedgekeurde opmetingsplan. 

Artikel 3. 
Het ontwerp van notariële akte, opgesteld door meester Philippe & Catherine Goossens 
en An Verwerft, notaris in Grobbendonk waarin de rechten en plichten van de ‘Eigenaar’ 
en van de ‘Erfpachter’ staan opgesomd, wordt goedgekeurd. 

Artikel 4. 
De heer Luc Van Hove en mevrouw Annick Smeets, burgemeester en algemeen directeur 
van de gemeente, worden afgevaardigd om bij de ondertekening van de bedoelde 
samenwerkingsovereenkomst de gemeente Zandhoven te vertegenwoordigen en namens 
de gemeente Zandhoven te handelen. 

Artikel 5. 
Afschrift van deze beslissing zal aan notarissen Philippe & Catherine Goossens en An 
Verwerft, de financieel directeur en de dienst secretariaat van de gemeente worden 
overgemaakt. 
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Bij de bespreking van deze agendapunten, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: "Kunstgras herbekeken, het heeft ook 
nadelen, indien het niet absoluut noodzakelijk is voor hockey kan overwogen worden 
toch te gaan voor natuurlijk gras: 

• Gras kan CO2 vastleggen in grond 
• Relatief korte levensduur kunstgras (10j) 
• Warmte pieken: kunstgras – 47 – 69 °c, natuurlijk gras tot 32°c, in deze zin kan 

speelcomfort bij kunstgras achteruit gaan 
• Brandwonden, blessures, demping is lager (17% meer kans volgens nederlands 

artikel)." 

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

Nadat de burgemeester geantwoord heeft op de gestelde vragen, gaat de gemeenteraad 
over naar het volgende punt van de dagorde. 

Vaststelling van de jaarrekening 2017 

De gemeenteraad, 

Gelet op artikel 43 §2 van het gemeentedecreet waaruit blijkt dat het tot de niet-
delegeerbare bevoegdheden van de gemeenteraad behoort om de jaarrekening vast te 
stellen. 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
de beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen. 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere toelichtingen voor de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen. 

Overwegende dat bijgevolg de rekening bestaat uit een beleidsnota (o.a.. 
doelstellingenrealisatie, J1 en de financiële toestand van de jaarrekening), een financiële 
nota (rapporten J2 tot en met J5), een samenvatting van de algemene rekening (Balans 
en Staat van opbrengsten en kosten), de toelichtingen bij de financiële nota (rapporten 
TJ1 tot en met TJ7 en andere bijgevoegde rapporten). 

Akteneming 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De jaarrekening 2017 van de gemeente Zandhoven wordt vastgesteld als volgt : 

a)    Balans op 31/12/2017 : 

  

ACTIEF 

  

PASSIEF 

• Vlottende 
activa: 

• Vaste activa: 

 

6.968.204,56 

51.269.013,30

• Schulden KT: 
• Schulden LT: 
• Nettoactief: 

2.713.773,34

9.966.148,71

45.557.295,81

  

TOTAAL ACTIEF 

 

58.237.217,86

  

TOTAAL PASSIEF 

 

58.237.217,86

b)   Staat van opbrengsten en kosten 2017 : 

Totaal kosten: 14.836.487,16 
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Totaal opbrengsten: 16.366.652,93 

Overschot boekjaar: 1.530.165,77 

c)    Financiële toestand van de jaarrekening 2017: 

Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 3.147.162,861.521.847,001.767.947,00 

A. Uitgaven 13.085.967,1313.805.549,0013.609.449,00 

B. Ontvangsten 16.233.129,9915.327.396,0015.377.396,00 

1a. Belastingen en boetes 8.100.445,52 7.895.046,00 7.905.812,00 

2. Overige 8.132.684,47 7.432.350,00 7.471.584,00 

II. Investeringsbudget (B-A) -

1.433.282,90

-

3.801.004,05
-458.305,00 

A. Uitgaven 1.729.033,90 4.401.404,05 1.058.505,00 

B. Ontvangsten 295.751,00 600.400,00 600.200,00 

III. Andere (B-A) -

1.006.442,79
-577.718,00 -862.718,00 

A. Uitgaven 1.118.022,45 1.451.253,00 1.466.253,00 

1. Aflossing financiële schulden 1.106.899,33 1.111.253,00 1.126.253,00 

a. Periodieke aflossingen 1.106.899,33 1.111.253,00 1.126.253,00 

2. Toegestane leningen 11.123,12 340.000,00 340.000,00 

B. Ontvangsten 111.579,66 873.535,00 603.535,00 

1. Op te nemen leningen en leasings 46,90 500.000,00 500.000,00 

2. Terugvordering van aflossing van 
financiële schulden 

111.532,76 373.535,00 103.535,00 

a. Periodieke terugvorderingen 111.532,76 103.535,00 103.535,00 

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 270.000,00 0,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar 

(I+II+III) 
707.437,17

-

2.856.875,05
446.924,00 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat 

vorig boekjaar 
4.912.331,684.912.331,684.912.331,68 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 

(IV+V) 
5.619.768,852.055.456,635.359.255,68 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 

december) 
1.918.386,141.807.516,441.668.714,67 

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.918.386,14 1.807.516,44 1.668.714,67 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.701.382,71 247.940,193.690.541,01 

Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 

I. Financieel draagvlak (A-B) 3.322.556,221.700.070,001.956.670,00 

A. Exploitatieontvangsten 16.233.129,9915.327.396,0015.377.396,00 
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B. Exploitatie-uitgaven exclusief de 
nettokosten van schulden (1-2) 

12.910.573,7713.627.326,0013.420.726,00 

1. Exploitatie-uitgaven 13.085.967,1313.805.549,0013.609.449,00 

2. Nettokosten van schulden 175.393,36 178.223,00 188.723,00 

II. Netto periodieke leningsuitgaven 

(A+B) 
1.170.759,931.185.941,001.211.441,00 

A. Netto-aflossingen van schulden 995.366,57 1.007.718,00 1.022.718,00 

B. Nettokosten van schulden 175.393,36 178.223,00 188.723,00 

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 2.151.796,29 514.129,00 745.229,00 

 Artikel 2. 

Volgende documenten zijn als bijlagen toegevoegd en maken integraal deel uit van dit 
besluit: 

• Doelstellingenrealisatie; 
• Doelstellingenrekening (J1); 
• Rapporten J2-J5; 
• Rapporten J6-J7; 
• Toelichtingen TJ1-TJ7; 
• Verklaring materiële verschillen (exploitatie en investeringen); 
• Proef– en saldibalans, waarderingsregels, niet in balans opgenomen rechten en 

verplichtingen, deelnemingen, vorderingen op lange termijn en schulden op lange 
termijn. 

Artikel 3. 

De jaarrekening 2017 en bijhorende bijlagen zullen worden overgemaakt aan de 
toezichthoudende overheid conform de voorgeschreven informatiekanalen. 

Bij de bespreking van deze agendapunten, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 
dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: “Ik heb hierbij twee vragen:  

1) Bij het resultaat is een ding toch opmerkelijk, nl. een beperkt bedrag aan minwaarde 
bij de realisatie van vaste activa. Die realisatie heeft doorgaans betrekking op de 
verkoop van bouwgronden en daar zou ik eerder een meerwaarde verwachten. Als dit 
toch zou gerelateerd zijn aan de verkoop van bouwgronden moeten we toch de vraag 
stellen of de nog beschikbare gronden, onder “overige materiële vaste activa”, niet 
overgewaardeerd zijn in de balans.  

2) Het valt op dat er aan de uitgavenkant een groot verschil is tussen de begrote en de 
uitgevoerde investeringen. Slechts ongeveer 1/4e werd uitgevoerd, en ongeveer 3/4e 
werd doorgeschoven naar 2018. Men oppert hier dat dit zou kunnen te maken hebben 
met de verkiezingen van 14 oktober. Ik vraag me echter af waar we nu staan met 
deze investeringen in 2018. Of gaat het hier en daar ook om spookbudgetten zoals 
dat van de bibliotheek dat al meer dan 20 jaar in de begroting rondspookt.” 

Bij de verdere behandeling hoort de gemeenteraad nog tussenkomsten van dhrn. Van 
Laer G. en Helsen P.. 

Nadat de burgemeester en de financieel directeur geantwoord hebben op de gestelde 
vragen, gaat de gemeenteraad over naar het volgende punt van de dagorde. 

Kennisname rapport financieel directeur i.g.v. art. 94 GD 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
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Overwegende dat overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet de financieel 
directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer en hierover 
rapporteert aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 

Gelet op het rapport van de financieel directeur. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Enig artikel. 
Neemt kennis van het rapport van de financieel directeur m.b.t. het debiteurenbeheer 
ingevolge artikel 94 van het gemeentedecreet. 

Kennisname rapport financieel directeur i.g.v. art 166 GD 

De gemeenteraad, 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 166 van het gemeentedecreet de financieel 
directeur in volle onafhankelijkheid eenmaal per semester aan de gemeenteraad 
rapporteert over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid 
en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen. 

Gelet op het rapport van de financieel directeur. 

Akteneming 

BESLUIT: 

Enig artikel. 
Neemt kennis van het rapport van de financieel directeur over de uitvoering van zijn taak 
van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen 
beslissingen in 2017, overeenkomstig artikel 166 van het gemeentedecreet. 

Huisdierstickers 

Dit punt werd op de dagorde van de gemeenteraad geplaatst door mevr. Van Trier A. die 
het volgende verklaart: 

"4 mei was internationale dag van de brandweer. Die dag lanceerde minister van 
dierenwelzijn Ben Weyts een actie om huisdieren te redden bij een woningbrand. 
Zo’n sticker op het raam maakt het de brandweer duidelijk dat er dieren in huis zijn, 
zodat zij sneller en efficiënter kunnen werken en er meer dieren gered kunnen worden. 

Verschillende Vlaamse gemeenten hebben in het verleden op eigen initiatief een 
huisdiersticker ontworpen en te koop aangeboden, maar nu komt er dus een uniforme 
sticker voor heel Vlaanderen, die gratis is voor de gebruiker. Op de sticker kan je 
aanduiden hoeveel huisdieren je hebt en van welke soort. 

De Vlaamse overheid neemt de drukkosten voor haar rekening, lokale besturen moeten 
enkel de stickers bestellen en verspreiden naar de huisdiereigenaars in hun gemeente. 

Minister Weyts stuurde op 4 mei een brief naar alle steden en gemeenten met de vraag 
om in te tekenen op deze diervriendelijke actie. De besturen hebben vervolgens 3 maand 
de tijd om huisdierstickers te bestellen. Verschillende gemeenten gaven reeds gevolg aan 
de oproep en deze zomer zullen de eerste uniforme stickers op de ramen prijken. 

Indien de gemeente Zandhoven nog niet heeft ingetekend op deze actie, vraagt de N-VA 
fractie de stemming over de volgende vraag: ‘Zal de gemeente Zandhoven intekenen op 
deze actie door stickers te bestellen bij de Vlaamse overheid en deze te verspreiden naar 
de huisdiereigenaars in Zandhoven?’" 

De voorzitter antwoordt hierop dat op 24 mei de bestelling reeds geplaatst werd. 
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Aanplanting van een hoogstammig groenscherm in veldesdoorn 
op het einde van de eerste pijpenkop in de Vogelzangstraat te 
Massenhoven op de plaats van de gerooide hoogstammige 
beukenhaag 

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

"Op 6 september 2012 verleende de deputatie van de provincie aan de Zonnige Kempen 
definitief de vergunning om op de plaats van de vroegere pastorie aan de Kerkstraat 
twee gebouwen op te richten met 12 sociale wooneenheden. Om tegemoet te komen aan 
een belangrijk bezwaar van de aangrenzende bewoners van de Vogelzangstraat die 
beroep aantekenden bij de provincie, besliste de deputatie om de vergunning te verlenen 
op voorwaarde dat een hoogstammig groenscherm in veldesdoorn zou worden 
aangeplant ter hoogte van de Vogelzangstraat op de plaats van de gerooide 
hoogstammige beukenhaag. Zie op bladzijden 6, 7 en 8 van het besluit. 

Tijdens de gemeenteraad van juni vorig jaar beloofde schepen Rudy Willems dat in het 
plantseizoen het groenscherm zou worden aangelegd. Doch buiten 3 veldesdoorns, die 
och arme helemaal rechts achterin werden aangeplant, is er echter van een aangeplant 
groenscherm niets te bespeuren. 
Geduld is een schone deugd, maar meer dan een jaar geduld lijkt me voldoende. De 
gemeente dient dus ofwel zelf dit hoogstammig groenscherm aan te planten ofwel 
Zonnige Kempen verplichten dit te doen." 

Schepen Willems R. antwoordt dat hij blij is dat de haag werd verwijderd. De deputatie 
heeft gereageerd op de ingediende bezwaren en heeft in de vergunning opgenomen wat 
er moest gepland worden, hetgeen Zonnige Kempen heeft gedaan. 

Maar, we moeten het wel opvolgen; Op dit ogenblik is er de voorlopige oplevering met 
opmerkingen waarmee ze bezig zijn. Als we iets doen voor de definitieve oplevering, zijn 
wij aansprakelijk als er iets gebeurt. Anderzijds heeft Pidpa gewezen op het feit dat er 
veel buizen liggen. 

Op 6 december 2017 is er een voorstel van de bewoners aan de deputatie overgemaakt 
met mooie alternatieven, maar eerst moet er gewacht worden tot na de definitieve 
oplevering. 

Bij de verdere bespreking van dit punt zijn er nog tussenkomsten van dhrn. De Vlam J. 
die vraagt of het niet beter is om met de mensen te gaan praten die in de sociale 
woningen wonen; Wat willen zij?; Eventueel fruitbomen? en Helsen P..  

Periodieke kontrole van het naleven van de omgevingsvergunning 
door het bedrijf Adams Polendam te Massenhoven 

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

"In augustus vorig jaar werd door de firma een aanvraag ingediend voor een nieuwe 
vergunning. In feite kwam dit neer op een regularisatie van vele bestaande inbreuken op 
de vroegere vergunning. 
Na 690 bezwaarschriften besliste de deputatie om een nieuwe omgevingsvergunning te 
verlenen, doch dit zonder regularisatie en zonder uitbreiding. 
Thans zijn we meer dan 6 maanden verder en is er geen verbetering te bespeuren ten 
opzichte van de vroegere toestand. 

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde, voor de veiligheid 
van de burgers, maar ook voor de gezondheid van de burgers. 

Daarom stel ik voor dat de burgemeester de milieuambtenaar de opdracht geeft om 
minstens driemaandelijks een kontrole uit te voeren, daarbij de nodige vaststellingen te 
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doen, en desnoods proces-verbaal te laten opstellen van de vastgestelde overtredingen, 
met de nodige maatregelen als gevolg." 

Burgemeester antwoordt dat dit dossier heel serieus genomen wordt; de aanvraag 
dateert van november 2017 en in maart van dit jaar was er op onze vraag een 
inspectiebezoek om ter plaatse vast te stellen wat er al gebeurd was en wat er nog 
diende te gebeuren en dit werd ook zo medegedeeld aan het actiecomité. 

Hij deelt nog mede dat er op 1 juni een onverwachts bezoek heeft plaatsgevonden waar 
de opmerkingen werden opgelijst. 

Burgemeester belooft dat er driemaandelijks zeker een controle zal plaatsvinden. 

Dhr. Stulens antwoordt dat hij tevreden is dat de voorwaarden van de vergunning zullen 
moeten uitgevoerd worden maar hij vraagt om het zeker driemaandelijks op te volgen. 

Vragenuurtje 

1. Jordi De Vlam die meedeelt dat eind september de presentatie is van de ontwerpen 
voor de open oproep voor het gemeenschapscentrum. 

De beslissing valt echter in de volgende legislatuur. Is het mogelijk dat er bij deze 
presentaties ook de oppositie en de adviesraden aanwezig zijn? 

De burgemeester antwoordt dat de definitieve gunning ook zou kunnen voor de 
verkiezingen maar er beslist werd om de gunning uit te stellen tot na de verkiezing. 

De presentaties zijn niet toegankelijk voor publiek maar de ontwerpen zullen opgehangen 
worden in het gemeentehuis cfr. masterplan zodat iedereen ze kan bekijken. 

2. Geert Van Laer die  

a) vraagt of wij op de hoogte zijn van Dyzo? 

Mieke Maes antwoordt  hierop dat wij zeker weet hebben van het bestaan van Dyzo: 

Er zijn 3 opties tot samenwerking met Dyzo voor zelfstandigen in moeilijkheden: 

1) globaal samenwerkingsovereenkomst: 954,75 €/jaar + 1.000 EUR/jaar 
met maandelijkse zitdag 

2) vergoeding per case: 350 euro 

• Inkomensbepaling in één individuele situatie; 1 huisbezoek of overleg 
op het OCMW inbegrepen: 100 euro/situatie 

• Ondernemingsscan + adviezen door multidisciplinair team dat ook 
instaat voor verslaggeving en communicatie: 250 €/situatie 

3) enkel recht op telefonische (en mail) ondersteuning. Maw advies vragen in 
bepaalde situaties waar ze met (ex-)zelfstandigen worden geconfronteerd, 
maar Dyzo zal geen medewerker ter plaatse sturen (en dus ook geen integrale 
begeleidingen opstarten). 
-> in samenspraak met Ruben werd gekozen voor optie 3 en indien nodig 
bijstand per case aanvragen. Ruben volgde opleidingen bij dyzo en ook MA 
opleiding Dyzo. 

Tot nu toe heeft Ruben de zelfstandigen met een hulpvraag steeds op die manier 
verder kunnen helpen. Er is tot nu toe nog geen bijstand voor individuele cases 
vanuit het OCMW gevraagd aan Dyzo. Moest dit toch nodig zijn, dan is het OCMW 
bereid de vergoeding per case te betalen. 
Ruben heeft reeds diverse opleidingen gevolgd rond hulpverlening aan zelfstandigen 
vb. zelfstandigen en schulden, faillissementswetgeving, … 

Jaarlijks houdt sociale dienst een evaluatievergadering met Ruben en Nancy. Uit 
laatste overleg 12/2/2018: 
- Hulpvragen gesteld door zelfstandigen : aantal hulpvragen is zeker niet gestegen. 
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Piek na financieel/economische crisis lijkt voorbij 
In oktober: opleiding ‘nieuwe faillissementswet’ via Dyzo -> Ingrid bezorgt ook een 
uitnodiging aan Ruben 

OPM: de formulering van de witte gemeenten, nl ‘Dyzo ontving van deze gemeenten 
nog geen antwoord op haar samenwerkingsaanbod’ vind ik wat ongelukkig gekozen. 
Er is nooit een uitdrukkelijke vraag gekomen vanuit Dyzo. Wel heeft Dyzo zijn aanbod 
per mail meegedeeld, waarop wij zijn ingegaan door nadere verduidelijking op te 
vragen. 

b) vraagt of de gele vlakken in Pulle op de Boudewijnlaan van dezelfde kwaliteit zijn als 
in het dorp? 

Schepen Rudy Willems antwoordt dat in Pulle gewerkt werd met een triflexlaag die 
ook in Zandhoven zal toegepast worden. 

c) meedeelt dat de Kerkstraat een mooi project is, maar zich afvraagt of er nog iets 
naast de gracht komt want het is nu wel gevaarlijk. 

Schepen Rudy Willems antwoordt dat er een betonnen balk wordt gegoten met 
daarop een leuning en de timing augustus zal zijn. 

d) meedeelt dat er blijkbaar onderhandelingen zijn tussen een aantal gemeenten met 
betrekking tot de realisatie van een intergemeentelijk zwembad en hij vraagt zich af 
of ook Zandhoven hieraan deelneemt. 

Schepen Joris Geens antwoordt dat er al verschillende besprekingen geweest zijn 
waar ook Zandhoven aan deelnam; na een voorstel van locatie door ons, werd er 
gekozen voor Wijnegem naast het huidige zwembad; voor deze locatie hebben wij 
gepast. 

Burgemeester antwoordt dat er al verschillende besprekingen werden opgestart, 
telkens met andere gemeenten maar die tot op heden niet hebben opgeleverd. 

3. Bart Van den Bergh die meedeelt dat N-VA reeds in het verleden inzette op het 
behouden van authentieke elementen uit onze gemeente. Vanavond willen we hier 
vragen om de stenen met opschrift 'Massenhoven' onderaan de brug langs het 
Albertkanaal te recupereren wanneer de brug zal worden afgebroken. Deze kunnen dan 
op de nieuw aan te leggen rotonde op de N14 als blikvanger gebruikt worden. 

De burgemeester antwoordt dat hij dit een goed idee vindt. 

4. Pieter Helsen die meedeelt dat de schilderwerken aan Hoge Weg - Kerkstraat werden 
uitgevoerd maar de oversteek komt in de berm uit en hij vraagt zich af hoe dat komt, 
evenals de hoge overgangen op het voetpad, en of hieraan nog iets zal gedaan worden. 

Schepen Rudy Willems antwoordt dat kortelings de ronde voor de voorlopige oplevering 
gepland staat en dat zulke zaken dan aan bod komen. Pieter Helsen voegt hier nog aan 
toe dat we een aantal weken hebben moeten wachten op de asfalt die er slecht bij ligt en 
nu moeten we weer lang wachten op schilderwerken en borden en vraagt of hieraan niets 
gedaan kan worden. 

Schepen Rudy Willems antwoordt dat dit in onderaanneming zit dus weinig aan te doen. 

5. Roel De Beuckeleer die een vraag heeft met betrekking tot BIN netwerk, nl. 

- wie mag dat activeren? 
- waarvoor wordt dit gebruikt? 

Burgemeester antwoordt dat hij met betrekking tot de problematiek rond de gft+-bakken 
de opdracht hiervoor heeft gegeven. Roel De Beuckeleer vindt dit ok maar recentelijk 
waren er toch enkele inbraken in tuinhuizen waarbij fietsen werden gestolen en dan 
gebeurt dit niet. 
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Burgemeester antwoordt dat BIN een netwerk is dat in gang gezet wordt als de dieven 
kunnen gepakt worden op dat moment, niet bij een vaststelling van een diefstal 's 
morgens. 

Roel De Beuckeleer vraagt of zulke berichten via de ZandhovenApp mogelijk zijn waarop 
burgemeester antwoordt dat dit wel via de sociale media al gebeurt. 

6. Paul Stulens die vraagt: “Ik heb een vraag aan de burgemeester. Ik kreeg kopie van 
een schrijven gericht aan de burgemeester met kopie aan de dienst Ruimtelijke 
Ordening. Ik citeer hieruit: “In het voorjaar van 2017 maakten wij, zowel in persoon op 
het gemeentehuis als met herhaaldelijk schrijven gericht aan burgemeester en dienst 
Ruimtelijke Ordening, melding van onvergunde bouwovertredingen. Onze verzoeken om 
inlichtingen en maatregelen bleven evenwel zonder enige reactie of respons vanwege het 
gemeentebestuur.” Einde citaat. In het verleden ontving ik nog zulke klachten, onder 
meer tijdens fase 2 van de heraanleg van de N14. Ook toen vond de burgemeester het 
niet nodig zijn burgers te antwoorden. Ik kan me niet voorstellen dat de burgemeester 
dagelijks overweldigd wordt door brieven van burgers. Dit blijkt trouwens door zijn 
actieve bedrijvigheid op facebook. Mijn vraag aan de burgemeester is dan ook: in het 
volgens hem idealistische geval dat hij na de verkiezingen nog burgemeester kan blijven, 
zal hij dan beloven om voortaan zijn burgers wel te antwoorden indien ze erom vragen ?” 

Burgemeester antwoordt dat hij dagelijks veel mails ontvangt maar vaak in cc; vaak 
wordt hierop door de administratie reeds geantwoord maar als het antwoord niet is zoals 
verwacht, blijven mensen vaak mailen. 

7. Olivier Vertruyen vraagt zich af wat de conclusies zijn die uit de infovergadering 
Torenstraat - Kloosterstraat zijn gekomen. 

Schepen Willems antwoordt dat dit iets voor de komende weken zal zijn. 

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


