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22 februari 2018 

 

Aanwezig: Luc Van Hove, burgemeester 

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

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

 Annick Smeets, gemeentesecretaris 

 Mieke Maes, OCMW-voorzitter met raadgevende stem 

Verontschuldigd: Richard Bastanie, voorzitter; Rudy Willems, schepen; Werner Van 
Nuffelen, gemeenteraadslid 

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

Hij verontschuldigt schepen Willems R. en Van Nuffelen W. die beiden in het buitenland 
verblijven, alsook de voorzitter, die afwezig is wegens ziekte. 

Namens de raad en alle aanwezigen biedt de burgemeester zijn innige deelneming aan 
Steven Van Staeyen bij het overlijden van zijn moeder en wenst veel sterkte aan de 
familie. 

OPENBAAR 

Lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot 
buitengewone onderhoudswerken aan de wegen: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

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

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

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

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 

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

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
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Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018 betreffende de 
principiële goedkeuring van de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp 
“Buitengewoon onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar 2018” tegen een initieel 
geraamd bedrag van 400.000 euro incl. btw. 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 januari 2018 
betreffende de gunning van de ontwerpopdracht voor deze overheidsopdracht aan 
ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 Berchem. 

Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een bijzonder bestek met 
projectnummer BE0116.000549.0200 / versie A / 5 februari 2018 werd opgesteld door 
de ontwerper, ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 Berchem. 

Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht voor werken wordt geraamd 
op 322.013,75 euro excl. btw of 389.636,64 euro incl. 21% btw. 

Overwegende dat de raming enkel als zijnde van indicatieve aard moet worden 
beschouwd. 

Overwegende dat de gemeenteraad de wijze dient te bepalen waarop de gunning van 
deze werken zal geschieden:- dat gelet op de aard van de werken en op het bedrag van 
de raming, het aangewezen lijkt de nodige bekendheid aan deze werken te geven en de 
werken toe te wijzen via de openbare procedure. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018, op 
budgetcode 0200-00/224007/IE-28 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Bovengenoemde overheidsopdracht voor werken met als voorwerp “Buitengewoon 
onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar 2018” wordt gegund bij wijze van de 
openbare procedure. 

Artikel 2. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met projectnummer 
BE0116.000549.0200 / versie A / 5 februari en de raming voor de overheidsopdracht 
voor werken met als voorwerp "Buitengewoon onderhoudswerken aan wegen - dienstjaar 
2018", opgesteld door de ontwerper, ARCADIS Belgium N.V., Posthofbrug 12 te 2600 
Berchem. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt 322.013,75 euro excl. btw of 389.636,64 euro incl. 21% btw. 

Artikel 3. 
De raming dient als zijnde van indicatieve aard beschouwd. 

Artikel 4. 
Het standaardpublicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op budgetcode 0200-
00/224007/IE-28 (actie OVERIG-CBS) van het investeringsbudget. 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van dhr. 
Van den Bergh B. die het volgende verklaart: 

"Een mooi lijstje van geplande werken dat we zeker gaan ondersteunen. 
Ik zou willen vragen om voldoende aandacht te hebben voor de bewegwijzerde 
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fietsroutes. Deze worden frequent gebruikt maar dienen ook onderhouden te worden. Zo 
bijvoorbeeld het fietspad langsheen de Voort en de verbindingsweg vanuit de 
Bruggestraat naar de Voort." 

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

Lastvoorwaarden en de gunningswijze met betrekking tot de 
aankoop van een tweedehandsvrachtwagen: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

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

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

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

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

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

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36. 

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

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

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2018 betreffende de principiële 
goedkeuring van de overheidsopdracht voor Leveringen met als voorwerp “Aankoop van 
een tweedehandsvrachtwagen met autolaadkraan en containersysteem” tegen een 
initieel geraamd bedrag van 200.000,00 euro incl. btw. 

Overwegende dat in het kader van deze overheidsopdracht een bestek met nr. 2018071 
werd opgesteld door de Technische Dienst van de gemeente Zandhoven. 

Overwegende dat de gemeenteraad de wijze dient te bepalen waarop de gunning van 
deze overheidsopdracht zal geschieden: -dat gelet op de aard van de levering en op het 
bedrag van de raming, het aangewezen lijkt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
openbare procedure. 

Overwegende dat de uitgave voor deze overheidsopdracht wordt geraamd op 165.289,26 
euro excl. btw of 200.000,00 euro incl. 21% btw. 

Overwegende dat de raming enkele als zijnde van indicatieve aard moet worden 
beschouwd. 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget 
van 2018, op budgetcode 0119-03/243000/IE-19 (ACT-152). 

Publieke stemming: 

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

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2018071 en de raming voor de 
overheidsopdracht voor Leveringen met als voorwerp "Aankoop van een 
tweedehandsvrachtwagen met autolaadkraan en containersysteem", opgesteld door de 
Technische Dienst van de gemeente Zandhoven. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
165.289,26 euro excl. btw of 200.000,00 euro incl. 21% btw. 

Artikel 2. 
Bovengenoemde overheidsopdracht voor Leveringen met als voorwerp “Aankoop van een 
tweedehandsvrachtwagen met autolaadkraan en containersysteem” wordt gegund bij 
wijze van de openbare procedure. 

Artikel 3. 
De raming dient enkele als zijnde van indicatieve aard beschouwd. 

Artikel 4. 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Het standaardpublicatieformulier wordt hiervoor ingevuld. 

Artikel 5. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op 
budgetcode 0119-03/243000/IE-19 (ACT-152). 

Artikel 6. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

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

"• Methaan (CNG of LNG) kan een tussenstap zijn naar BioMethaan (LBG) dat 
geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare bronnen. 
• Als het geproduceerd wordt op basis van hernieuwde bronnen (LBG), is het de 
alternatieve brandstof die het minste landbouwgrond in beslag neemt (in verhouding tot 
ethanol, synthetische diesel en biodiesel op basis van koolzaad). 
• Methaan stoot ook 95 % minder fijne deeltjes uit en 35 % minder NOx dan diesel; 
• De uitstoot van koolstofdioxide liggen tot 23 % onder die van een vrachtwagen op 
diesel (tot 70 % met biogas). Die waarden zijn overigens theoretisch, want ze zijn sterk 
afhankelijk van de gebruikscyclus van de motor. In de praktijk is een verlaging van 10 
tot 15 % van de CO2 emissies redelijk; 
• Een methaanmotor stoot 5 dB minder uit dan diesel, wat overeenstemt met de 
perceptie van een geluid van 50% minder. Dus ook veiliger voor ons gemeentediensten. 

Enkele nadelen: 
Hogere aanschafkost – maar snelle return in gebruik en kosten allerlei 
Tankstations – veranderd snel. 
Hogere temperatuur uitlaatgas 

Conclusie: 
Op het vlak van de werkingskosten neemt een gasvoertuig een voorsprong op een 
conventionele diesel. Indien we als basis een prijsverschil nemen van 0.45 EUR per liter 
tussen diesel en CNG, dan bedraagt de totale besparing op de post brandstoffen 40 % 
(een Euro 6 motor op gas heeft geen behoefte aan SCR en dus AdBlue). Dat komt neer 
op een daling van ongeveer 6 % - 15% voor de TCO. (Total cost of Ownership) 

Bovendien heeft een aantal steden en gemeenten wel al de keuze gemaakt voor CNG 
vrachtwagens." 

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. 
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Samenwerkingsovereenkomst N14: intrekken van een vroegere 
beslissing en goedkeuring van addendum 

De gemeenteraad, 

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

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

Gelet op zijn beslissing van 6 september 2012 waarbij de gemeenteraad een 
samenwerkingsovereenkomst goedkeurde betreffende de studie en de uitvoering van 
werken op de gewestweg N14 te Zandhoven tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg” 
betreffende de herinrichting van de Gewestweg N14 ‘Fase 3’. 

Gelet op zijn beslissing van 14 september 2017 waarbij de voormelde 
samenwerkingsovereenkomst werd vervangen door een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. 

Overwegende dat na goedkeuring van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst is 
gebleken dat omwille van juridische aspecten, één van de deelnemende partners in 
voormelde samenwerkingsovereenkomst geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst kon 
goedkeuren:- dat zij juridisch enkel een addendum kunnen goedkeuren bij de initiële en 
eerst opgemaakte samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in zitting van 6 
september 2012. 

Overwegende dat het aldus aangewezen is om een addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd in zitting van 6 september 2012 goed 
te keuren; -dat derhalve de gemeenteraadsbeslissing van 14 september 2017 m.b.t. de 
goedkeuring van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst zal ingetrokken worden 
zodat de samenwerkingsovereenkomst zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 6 
september 2012 opnieuw van kracht wordt. 

Gelet op het voorgelegd ontwerp van “Addendum” bij de samenwerkingsovereenkomst, 
betreffende de studie en de uitvoering van werken op de gewestweg N14 te Zandhoven 
tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg”: -dat de bedingen voorzien in dit ontwerp en de 
bewoordingen ervan, geen aanleiding geven tot gegronde bemerkingen: -dat zij als 
verantwoord en aanvaardbaar overkomen. 

Overwegende dat het noodzakelijk is personen aan te stellen, die bij het ondertekenen 
van voormeld addendum, 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: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 

De beslissing van de gemeenteraad van 14 september 2017 betreffende de goedkeuring 
van de hernieuwde  samenwerkingsovereenkomst N14 – Fase 3 wordt integraal 
opgeheven. 

Artikel 2. 

Goedkeuring te verlenen aan navolgend addendum bij de initiële 
 samenwerkingsovereenkomst, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van  6 september 
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2012,  betreffende de studie en de uitvoering van werken op de gewestweg N14 te 
Zandhoven tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg. 

ADDENDUM BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

BETREFFENDE DE STUDIE EN DE UITVOERING VAN WERKEN OP GEWESTWEG N14 

TE Zandhoven tussen Kerkstraat en Nijlensesteenweg 

 

TUSSEN  : 

De VLAAMSE OVERHEID / het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door haar 
regering, bij delegatie, in de persoon van de heer ir. Tom Roelants, 
administrateur-generaal van het agentschap Wegen en Verkeer, hierna 
genoemd "het Vlaamse Gewest” 

EN : 

Het gemeentebestuur van Zandhoven, vertegenwoordigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Richard Bastanie, 
voorzitter van de Gemeenteraad, en mevrouw Annick Smeets, 
gemeentesecretaris, hierna genoemd "de gemeente Zandhoven", 

EN : 
Pidpa, vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur voor wie optreedt de heer 
E. Huyghe, voorzitter en de heer R. Sabo, Directeur-generaal, hierna genoemd 
"Pidpa", 

EN : 

De NV AQUAFIN, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 
maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 en ingeschreven in de 
kruispuntenbank voor ondernemingen onder RPR-nummer 0440691388, 
vertegenwoordigd door Danny Baeten, Directeur Marketing en ICT en Dirk De 
Waele, Directeur infrastructuur hierna genoemd “Aquafin 

EN : 

De Vlaamse Waterweg nv, voorheen ‘De Scheepvaart NV’, naamloze 
vennootschap van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, 
Havenstraat 44, vertegenwoordigd door mevrouw Frieda Brepoels, voorzitter 
van de Raad van Bestuur en de heer ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd 
bestuurder, hierna genoemd "De Vlaamse Waterweg nv” 

Aangezien het Vlaamse Gewest wil verduidelijken dat zij de volgende werken 
wenst uit te voeren, die reeds vervat zijn in de oorspronkelijke overeenkomst: 

- Aanleg carpoolparking en bouw van 2 tunnels. 

Aangezien Pidpa bijkomend de volgende werken wenst uit te voeren: 

- Project K-17-019 Herinrichting N14 Fase 3a rotonde te Zandhoven: 
Aanleg riolering t.h.v. N14-rotonde – aansluiting Vaartstraat i.h.k.v. RUP 
Bedrijventerrein Vaartstraat. 

Aangezien De Vlaamse Waterweg nv ondertussen overging tot aanbesteding 
van het bestek nr. WBK-BB1052, waarin de volgende werken vervat zitten: 

- Bouwen van een nieuwe brug over het Albertkanaal; 

- Slopen van de bestaande brug over het Albertkanaal; 

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

Aangezien De Vlaamse Waterweg nv wil verduidelijken dat zij de volgende 
werken wenst uit te voeren, die reeds vervat zijn in de oorspronkelijke 
overeenkomst: 

- De aanpassing van de opritten en de wegenis aan weerszijden van de 
nieuwe brug en het maken van de nodige aansluitingen op de openbare 
wegenis. 
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Aangezien de gemeente Zandhoven bijkomend de volgende werken wenst uit 
te voeren: 

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

Aangezien op 19 november 2015 in de Regionale Mobiliteitscommissie werd 
beslist om het project N14-Fase 3 op te splitsen in een Fase 3a en een Fase 
3b ingevolge de noodzakelijke voortgang van het dossier voor de verhoging 
van de brug over het Albertkanaal van De Vlaamse Waterweg nv: 

- Fase 3a: N14 tussen Kerkstraat en Kanaalstraat, op- en afrittencomplex 
E313 en carpoolparking; 

- Fase 3b: N14 tussen Kanaalstraat en N116 Nijlensesteenweg. 

Aangezien fase 3a voor de opdrachtdocumenten werd opgesplitst in ‘fase 3a’ 
en ‘fase 3a rotonde-Vaartstraat’: 

- Fase 3a betreft alle werken tussen Kanaalstraat en de rotonde aan de 
Vaartstraat, rotonde en Albertkanaalbrug exclusief. 

- Fase 3a rotonde-Vaartstraat betreft de bouw van de rotonde, de N14 
vanaf rotonde tot en met Kerkstraat, de aanpassing ter hoogte van de 
Hoge Weg en de aanleg van de ‘nieuwe’ Vaartstraat i.h.k.v. RUP 
bedrijventerrein Massenhoven. 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

ALGEMEEN ‘De Scheepvaart’ resp. ‘nv De Scheepvaart’ wordt telkens 
vervangen door ‘De Vlaamse Waterweg nv’. 

ARTIKEL 2 – STUDIE, VERGUNNINGEN EN ONTEIGENINGEN 

§ 1 – Studie 

‘Het studiecontract’ wordt vervangen door: ‘Het studiecontract voor N14 – 
fase 3’. 

Verder wordt de volgende tekst toegevoegd: “Naar aanleiding van de opdeling 
van fase 3 in fase 3a (gedeelte Kerkstraat – Kanaalstraat) en fase 3b 
(Kanaalstraat – Nijlensesteenweg), wordt de kostenverdeling voor de studie 
opgesplitst als volgt: 

Aandeel in % in de studiekosten voor fase 3a en fase 3a rotonde t.o.v.  fase 
3, zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst. 

fase 3a Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 

fase 1 (studie) AWV 13,60 0,00 45,15 54,40 0,00 0,00 

  Pidpa 8,74 0,00 2,80 0,00 34,95 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 2 (studie) AWV 0,00 0,00 45,15 54,40 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 2,80 0,00 34,95 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 3 (studie) AWV 13,60 0,00 45,15 0,00 0,00 0,00 

  Pidpa 8,74 0,00 2,80 0,00 34,95 0,00 
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  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 4 (studie) AWV 0,00 0,00 0,00 39,92 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 5 (studie) AWV 0,00 0,00 33,13 0,00 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 6 (studie) AWV 9,98 0,00 0,00 39,92 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 23,25 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

fase 3a rotonde Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 

fase 1 (studie)   0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 2 (studie)   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 3 (studie)   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 4 (studie) AWV 0 0,00 0,00 14,48 0,00 0,00

  Pidpa 0 0,00 0,00 0,00 34,95 0,00

  AQF 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  DVW 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 5 (studie) AWV 0 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00

  Pidpa 0 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00

  AQF 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  DVW 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fase 6 (studie) AWV 3,62 0,00 0,00 14,48 0,00 0,00

  Pidpa 8,74 0,00 0,00 0,00 34,95 0,00

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  DVW 1,75 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aandeel in % in de studiekosten voor fase 3b t.o.v. fase 3, zoals voorzien in de 
oorspronkelijke overeenkomst. 

fase 1 (studie) AWV 11,40 0,00 37,85 45,60 0,00 0,00 

  Pidpa 16,26 0,00 5,20 0,00 65,05 0,00 

  AQF 25,00 0,00 9,00 0,00 0,00 100,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 2 (studie) AWV 0,00 0,00 37,85 45,60 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 5,20 0,00 65,05 0,00 

  AQF 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 100,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 3 (studie) AWV 11,40 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 

  Pidpa 16,26 0,00 5,20 0,00 65,05 0,00 

  AQF 25,00 0,00 9,00 0,00 0,00 100,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 4 (studie) AWV 0,00 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 0,00 0,00 65,05 0,00 

  AQF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 5 (studie) AWV 0,00 0,00 37,85 0,00 0,00 0,00 

  Pidpa 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 

  AQF 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fase 6 (studie) AWV 11,40 0,00 0,00 45,60 0,00 0,00 

  Pidpa 16,26 0,00 0,00 0,00 65,05 0,00 

  AQF 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  DVW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Met: 

AWV       Agentschap Wegen en Verkeer 

Pidpa       Pidpa 

AQF        Aquafin 

DVW       De Vlaamse Waterweg nv” 
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fase 1 (studie): basisgegevens voor het opmaken van het (voor)ontwerp 

deel 1 (AWV/Pidpa/Aquafin/DVW): uitvoeren van het vooronderzoek; 
inwinnen van gegevens; opstellen en afleveren van plannen met 
nutsleidingen; uitvoeren van proefsleuven; beleggen van 
coördinatievergaderingen met nutsmaatschappijen; 

deel 2 (DVW): verzamelen van gegevens m.b.t. de te herbouwen brug; 

deel 3 (AWV/Pidpa/Aquafin): topografische verrichtingen; opmaken van 
opmetingsplans; 

deel 4 (AWV): inwinnen van visie en wensen van betrokken actoren 
(gemeentebesturen, projectontwikkelaars, vervoersmaatschappijen); 
beleggen van vergaderingen; uitvoeren van een verkeerskundig en een 
ruimtelijk-stedenbouwkundig vooronderzoek en een parkeeronderzoek; 
opstellen van technische specificaties voor eventuele bijkomende 
verkeersonderzoeken; verzamelen van nota’s die betrekking hebben op het 
project; opmaken van een stedenbouwkundig en verkeersplanologisch 
concept; opstellen van een startnota overeenkomstig de bepalingen in het 
mobiliteitshandboek; 

deel 5 (Pidpa): leveren van alle documenten m.b.t. rioleringsdossiers die in 
aanmerking komen voor subsidiëring; 

deel 6 (Aquafin): opmaken van een haalbaarheidsstudie (bestuderen van het 
omgevingskader en alle maatregelen om de aansluiting en de realisatie van 
het project mogelijk te maken, rekening houdend met de voorschriften van 
Aquafin). 

fase 2 (studie): voorontwerp 

deel 2 (DVW): verwerken van gegevens m.b.t. de te herbouwen brug in het 
voorontwerp; 

deel 3 (AWV/Pidpa/Aquafin): beleggen van vergaderingen met de 
aanbestedende overheid en de betrokken partijen; beleggen van 
coördinatievergaderingen met nutsmaatschappijen; opmaken van een 
voorontwerp, een inplantingsplan, dwarsprofielen van de bestaande toestand 
en de te realiseren toestand; opstellen van een voorlopige raming; uitvoeren 
van de nodige berekeningen van het ontwerp; opstellen van de 
kostenverdeling van de RWA; 

deel 4 (AWV): opstellen van een projectnota overeenkomstig het 
mobiliteitshandboek; 

deel 5 (Pidpa): inventariseren van alle noodzakelijke info m.b.t. de 
afkoppeling van hemelwater; beleggen van een infovergadering voor de 
betrokken inwoners; bespreken van het voorontwerp met de 
opdrachtgever(s) en het opmaken van de verslagen van deze besprekingen; 

deel 6 (Aquafin): uitvoeren van de hydraulische controle; uitvoeren van de 
controleberekening van het DWA-stelsel met restverharding; invullen van de 
noodzakelijke gegevens in het ”formulier ontwerpgegevens’ voor het 
voorontwerp van pompstations en bergingsreservoirs; intekenen van de 
persleiding en de omtrek van het pompstation (en/of eventuele 
bergingsreservoirs) op de grondplannen; nagaan van de noodzaak van een 
beschermleiding. 

fase 3 (studie): ontwerp 

deel 1 (AWV/Pidpa/Aquafin/DVW): opmaken en uitwerken van omleidings- en 
signalisatieplans; bepalen van de grondbalans; opmaken van de nodige 
documenten om een milieuhygiënisch onderzoek te laten uitvoeren; 
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overleggen met de erkende bodemsaneringskundige; de besluiten van de 
bodemsaneringsdeskundige meenemen in het ontwerp; opstellen 
overzichtsplannen van de te verplaatsen nutsleidingen; beleggen van 
coördinatievergaderingen met de nutsmaatschappijen; opmaken van de 
aanvraag omgevingsvergunning; voorstellen uitwerken m.b.t. een gefaseerde 
uitvoering der werken; organiseren van een infomoment voor de opstart van 
het openbaar onderzoek; 

deel 2 (DVW): verwerken van gegevens m.b.t. de te herbouwen brug in het 
ontwerp; 

deel 3 (AWV/Pidpa/Aquafin): beleggen van de nodige vergaderingen met de 
aanbestedende overheid en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; 
verder detailleren van voorontwerpplannen; uitvoeren van berekeningen; 
uitwerken en uittekenen van de tekeningen en plans van het ontwerp, m.i.v. 
wapeningsplans en detailtekeningen; opmaken van documenten om een 
geotechnisch onderzoek te laten uitvoeren; overleggen met de afdeling 
Geotechniek; de besluiten van de afdeling Geotechniek meenemen in het 
ontwerp; de resultaten van het onderzoek verwerken in de 
opdrachtdocumenten en stabiliteitsberekeningen; 

deel 5 (Pidpa): interpreteren van de resultaten van de onderzoeken voor de 
riolering (labo-onderzoek en camera-onderzoek); opmaken ontwerp 
afkoppelingsdossier ontwerp; 

deel 6 (Aquafin): opmaken nota "bevestiging/afwijking voorontwerp"; 
opmeten en opvolgen van het gemeten waterpeil in de eventuele peilbuizen; 
opmaken rekennota statische berekening van buizen; opmaken rekennota 
dimensionering van pompstation en verantwoording van de elektrische 
aansluiting; opmaken rekennota’s stabiliteit; opmaken bemalingsscenario; 
inschatten nodige gegevens (debiet, invloedstraal,…) indien een 
bemalingsvergunning noodzakelijk is; opmaken van de zettingsberekening 
(incl. bemalingskromme en invloedstraal); opmaken rekennota 
waterslagberekening voor persleidingen en pompstations. 

fase 4 (studie): verwervingsdossier 

deel 2 (DVW): beleggen van vergaderingen met de aanbestedende overheid 
en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; voorbereidende 
werkzaamheden (algemene voorstudie, verkenning ter plaatse, onderzoek 
van de grenzen, opmeten van de percelen, opzoeken van kadastrale 
gegevens, eigendomstitels en notariële akten, vergelijken met eventueel 
bestaande ontwerpplannen, verkavelingen en stedenbouwkundige attesten, 
voeren van besprekingen met de betrokken instanties); opmaken van een 
voorontwerp van het rooi- en onteigeningsplan op basis van een 
opmetingsplan van de bestaande toestand; leveren van het definitief ontwerp 
van het rooi- en onteigeningsplan met bijhorende tabellen; 

deel 4 (AWV): beleggen van vergaderingen en overlegmomenten met de 
aanbestedende overheid en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; 
voorbereidende werkzaamheden (algemene voorstudie, verkenning ter 
plaatse, onderzoek van de grenzen, opmeten van de percelen, opzoeken van 
de kadastrale gegevens, eigendomstitels en notariële akten, vergelijken met 
eventueel bestaande ontwerpplannen, verkavelingen en stedenbouwkundige 
attesten en voeren van besprekingen met betrokken instanties); opmaken 
van een voorontwerp van het rooi- en onteigeningsplan; leveren van het 
definitief ontwerp van het rooi- en onteigeningsplan met bijhorende tabellen; 

deel 5 (Pidpa): beleggen van vergaderingen met de aanbestedende overheid 
en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; voorbereidende 
werkzaamheden (algemene voorstudie van de werken, verkenning ter 
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plaatse, onderzoek van de grenzen, opmeten van de percelen, opzoeken van 
de kadastrale gegevens, eigendomstitels en notariële akten, vergelijken met 
eventueel bestaande ontwerpplannen, verkavelingen en stedenbouwkundige 
attesten en voeren van besprekingen met de betrokken instanties); opmaken 
van een voorontwerp van het rooi- en onteigeningsplan; leveren van het 
definitief ontwerp van het rooi- en onteigeningsplan met bijhorende tabellen; 

deel 6 (Aquafin): beleggen van vergaderingen met de aanbestedende 
overheid en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; voorbereidende 
werkzaamheden (algemene voorstudie, verkenning ter plaatse, onderzoek 
van de grenzen, opmeten van de percelen, opzoeken van de kadastrale 
gegevens, eigendomstitels en notariële akten, vergelijken met eventueel 
bestaande ontwerpplannen, verkavelingen en stedenbouwkundige attesten en 
voeren van besprekingen met de betrokken instanties); opmaken van een 
voorontwerp van het rooi- en onteigeningsplan; leveren van het definitief 
ontwerp van het rooi- en onteigeningsplan met bijhorende tabellen. 

fase 5 (studie): aanbestedingsdossier 

deel 2 (DVW): verwerken van gegevens betreffende de te herbouwen brug in 
het aanbestedingsdossier; integreren van de technische en administratieve 
bepalingen evenals de beschrijvende en samenvattende opmeting in het 
aanbestedingsdossier; integreren van plannen; eventueel aanpassen van 
plannummers; nakijken op tegenstrijdigheden tussen deel DVW en de rest 
van het dossier; 

deel 3 (AWV/Pidpa/Aquafin): beleggen van vergaderingen met de 
aanbestedende overheid en alle betrokken instanties m.i.v. verslaggeving; 
opmaken van een bijzonder bestek met administratieve bepalingen, 
technische bepalingen, beschrijvende opmeting, samenvattende opmeting en 
offerteformulier; definitief uitwerken van de raming; verwerken van de 
documenten van de veiligheidscoördinator-ontwerp in het bestek. 

fase 6 (studie): leveren van technische assistentie tijdens de uitvoering van de 
werken 

deel 1 (AWV/Pidpa/Aquafin/DVW): organiseren van 2 infomomenten voor de 
start van de werken; adviseren m.b.t. eventuele tekortkomingen die 
aanleiding geven tot herstelling, prijsverlaging of weigering van de 
aanvaarding; opmaken van verrekeningsvoorstellen; organiseren van 
coördinatievergaderingen i.f.v. de nutsmaatschappijen en de 
wegomleggingen; opstellen van het as-builtdossier; 

deel 2 (DVW): samenvoegen van de as-builttekeningen van de nieuwe brug 
met de rest van het as-builtdossier; aanleveren van het grondplan “as built”; 

deel 4 (AWV): bijwonen werfvergaderingen; opstellen werfverslagen; nazicht 
van de uitvoeringsplannen en de detailtekeningen van de opdrachtnemer; 
aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen aan de uitvoeringsplannen; 
adviseren over alle aangelegenheden van de werf (bv. nazicht technische 
fiches, verrekeningen, proeven); geven van aanvullingen en verduidelijkingen 
van de afgeleverde documenten; adviseren van wijzigingen voorgesteld door 
de opdrachtnemer; bestuderen van oplossingen voor niet voorziene 
toestanden; 

deel 5 (Pidpa): integreren van uitvoeringen van uiteenlopende 
werkzaamheden in functie van hun onderling verband; vastleggen van een 
rationele volgorde van studies en werken; opvolgen en toezien op de naleving 
van algemene planning; algemene leiding van de uitvoering; nazicht van 
plannen, detailschema's, berekeningsnota's, opgesteld door de 
opdrachtnemer; controle van de uitvoering en vordering van de werken; 
nazicht van testverslagen van toestellen; bepaling van het programma van de 
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proeven, coördinatie van de uitvoering en beoordeling van de resultaten van 
de beproevingen en keuringen van materialen en werken; bijwonen van 
werfvergaderingen met verslaggeving en werfbezoek aan te vullen met 
aanwezigheid voor proeven op de werf; levering van wapeningsplannen voor 
werken in gestort gewapend beton; technische instructies aan het 
werftoezicht; nazicht van de vorderingsstaten en controle van hoeveelheden; 
opmaken van verrekeningen; nazicht van de eindvorderingsstaat en controle 
van hoeveelheden; 

deel 6 (Aquafin): verificatie van tracé en hoogtepeilen; controle van door de 
opdrachtnemer over te maken documenten; coördinatie en 
gegevensoverdracht tussen alle betrokken partijen; toezicht en controle door 
werfbezoeken; opmaken van wapeningsplans, bekistingplans en 
staalborderellen, evenals bijkomende of gewijzigde plannen; nakijken 
schuldvorderingen en staten van uitgevoerde werken van de opdrachtnemer; 
nakijken van eventuele verrekeningen en adviseren; opmaken van 
verrekeningsdocumenten; ter goedkeuring voorleggen van wijzigingen aan de 
uitvoering of aan de voorwaarden van het aannemingscontract; opmaken as-
built-bundel van alle leidingen, inspectieputten en kunstwerken. 

Verder wordt na “De kostenverdeling voor Fase 3a en Fase 3b zoals opgenomen in 
de tabel hierboven, vertegenwoordigt 100% van de studiekosten voor de 
oorspronkelijke Fase 3.” de volgende tekst toegevoegd: ”De bijkomende kosten 
verbonden aan de opsplitsing van Fase 3 of aan bijkomende studiewerken worden 
gedragen door elke partij a rato van hun aandeel in de werken.”. 

Op het einde van § 1 wordt de volgende tekst toegevoegd: “De studiekosten voor 
de verwezenlijking van de Nieuwe Vaartstraat (excl. fietspad) tussen 
rotondestaart en oorspronkelijke Vaartstraat zijn 100% ten laste van AWV, 
aangezien AWV een nieuwe ontsluiting moet voorzien voor de Vaartstraat na 
aanleg van de rotonde. De inrichting van de wegenis en riolering is ten laste van 
de gemeente Zandhoven in het kader van het RUP Bedrijventerrein Vaartstraat. 
Dit geldt ook voor de bouw en de studie van het fietspad in de Vaartstraat.”. 

Onder § 2 – Vergunningen en onteigeningen wordt de volgende tekst toegevoegd: 
”De kosten voor de onteigeningen noodzakelijk voor de aanleg van de nieuwe 
ontsluiting van de Vaartstraat, zullen gedragen worden door AWV, met 
uitzondering van de percelen in eigendom van De Vlaamse Waterweg nv, waarvan 
de kosten worden gedragen door de gemeente Zandhoven, AWV voert wel de 
onteigeningsprocedure. De door AWV verworven gronden voor de ontsluiting van 
de Vaartstraat worden kosteloos overgedragen aan de gemeente Zandhoven voor 
zover de onteigeningskost de kostprijs voor de aanleg van de nieuwe rijweg 
(exclusief fietspad, inclusief riolering, exclusief studiekosten voor het fietspad) 
voor de ontsluiting van de Vaartstraat niet overstijgt en voor zover deze regeling 
niet nadelig is voor de gemeente Zandhoven om subsidies van het Agentschap 
Ondernemen te bekomen i.h.k.v. RUP Bedrijvenzone Massenhoven. De 
studiekosten en de procedure voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning 
voor de aanleg van het fietspad in de Vaartstraat worden gedragen door de 
gemeente Zandhoven.”. 

ARTIKEL 5 wordt geschrapt. 

ARTIKEL 6 – BESTEK DER WERKEN EN KOSTENVERDELING 

Onder § 2 – Kostenverdeling wordt de alinea “Tussen het Vlaamse Gewest en de 
gemeente Zandhoven zal een koepelmodule worden afgesloten. Deze 
koepelmodule zal volgende modules bevatten: 

-module 4 of 17 (respectievelijk “aan de bebouwde omgeving aangepaste 
verlichting van een gewestweg, geplaatst door de lokale overheid” of 
“verlichting van een gewestweg, geplaatst door het gewest”); 
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-module 16 (Herinrichting van een wegvak (niet-doortocht) van een 
gewestweg); 

-module 11 (Aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door 
het gewest); 

-Indien noodzakelijk module 14 (aanleg of herinrichting van 
ontsluitingsinfrastructuur voor tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzones 
van bovenlokaal belang). 

Deze moduleteksten zullen als basis worden genomen voor de kostenverdeling 
tussen het enerzijds het Vlaamse Gewest en anderzijds de gemeente Zandhoven 
(ten laste van de gemeente zijn o.a. voetpaden, straatmeubilair, groen binnen 
bebouwde kom…).” geschrapt.          
Na de bepaling “Daar waar de gemeente wegbeheerder is: na voorontwerp zal er 
bepaald worden welke partij(en) de kosten voor de RWA-riolering zal/zullen 
dragen.” wordt de volgende tekst toegevoegd: “Voor fase 3a – rotonde en Nieuwe 
Vaartstraat wordt de kostenverdeling vastgesteld volgens plan 1M3D8E/0/28971 
index 00 van 30/06/2017 ‘N14 – Fase 3a – Rotonde Zandhoven’ – 
‘Kostenverdelingsplan’, toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst.”. 

Na de bepaling “De kosten voor de DWA-riolering worden gedragen door de 
respectieve rioolbeheerder.” wordt de volgende tekst toegevoegd: “Voor fase 3a – 
rotonde en Nieuwe Vaartstraat wordt de kostenverdeling vastgesteld volgens plan 
1M3D8E/0/28971 index 00 van 30/06/2017 ‘N14 – Fase 3a – Rotonde Zandhoven’ 
– ‘Kostenverdelingsplan’, toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst.”. 

De tekst “Nieuw ontwerp : zie bijgevoegde schets” wordt vervangen door “Nieuw 
ontwerp : zie bijgevoegd plan ‘Kostenverdeling”.  

Onder bovenstaande titel wordt ‘schets’ vervangen door: ‘plannen’. 

Onder de titel Tijdelijke maatregelen ‘wordt de tijdelijke brug’ vervangen door ‘de 
brug in tijdelijke positie’. 

De tekst “Er zal ook een algemeen deel voorzien worden in het bestek der werken, 
deel tlv AWV + deel tlv Pidpa + deel tlv Aquafin + deel tlv De Scheepvaart, op 
basis van raming van de werken die elke partij ten laste neemt, deze raming 
wordt opgesteld door het studiebureau.” wordt vervangen door: “Er zal ook een 
algemeen deel voorzien worden in de opdrachtdocumenten, deel t.l.v. AWV + deel 
t.l.v. Pidpa + deel t.l.v. Aquafin + deel t.l.v. De Vlaamse Waterweg nv, voor zover 
de partijen een aandeel hebben in de deelfase, op basis van raming van de 
werken die elke partij ten laste neemt; deze raming wordt opgesteld door het 
studiebureau.” 

ARTIKEL 10 – LEIDING EN TOEZICHT 

Onder § 2 wordt na “Iedere partij stelt op zijn kosten toezichters en of andere 
waarnemers aan die instaan voor het toezicht op hun deel van de werken.” de 
volgende tekst toegevoegd: “Het toezicht op het gedeelte ten laste van De 
Vlaamse Waterweg nv waarvoor AWV optreedt als bouwheer, wordt uitgevoerd 
door Het Vlaamse Gewest.”, en wordt “Het toezicht op gedeelte ten laste van De 
Scheepvaart zal gebeuren door De Scheepvaart.” vervangen door: “Het toezicht 
op de werken ter verhoging van de brug boven het Albertkanaal zal gebeuren door 
De Vlaamse Waterweg nv.”. 

ARTIKEL 11 – NUTSLEIDINGEN 

In punt 2 van 11.A.1. wordt de volgende zin “In het geval de verplaatsingskosten 
ten laste zouden worden gelegd van het Vlaamse Gewest, zal Aquafin deze 
terugbetalen aan het Vlaamse Gewest.” vervangen door en aangevuld met: “In 
het geval de verplaatsingskosten ten laste zouden worden gelegd van het Vlaamse 
Gewest, zal het Vlaamse Gewest Aquafin hiervan onmiddellijk op de hoogte 
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brengen. Als Aquafin niet akkoord kan gaan met deze kosten, zal de partij die de 
factuur van de telecomoperator voor de verplaatsingskosten ontvangt, deze 
kosten formeel betwisten. Aquafin en het Vlaamse Gewest zullen in voorkomend 
geval vrijwillig tussenkomen als slechts één van hen in een rechtsgeding zou 
worden betrokken. Onverminderd het voorgaande, zal Aquafin het Vlaamse 
Gewest volledig vrijwaren als de verplaatsingskosten niet ten laste zouden zijn 
van de telecomoperator. 

Punt 3 van 11.A.1. wordt aangevuld als volgt: “In het geval de 
verplaatsingskosten ten laste zouden worden gelegd van het Vlaamse Gewest, zal 
het Vlaamse Gewest de rioolbeheerder hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen. Als de rioolbeheerder niet akkoord kan gaan met deze kosten, zal de 
partij die de factuur van de telecomoperator voor de verplaatsingskosten 
ontvangt, deze kosten formeel betwisten. De rioolbeheerder en het Vlaamse 
Gewest zullen in voorkomend geval vrijwillig tussenkomen als slechts één van hen 
in een rechtsgeding zou worden betrokken. Onverminderd het voorgaande, zal de 
rioolbeheerder het Vlaamse Gewest volledig vrijwaren voor verplaatsingskosten 
die ten laste van het gewest worden gelegd, veroorzaakt door werken aan de 
afvalwaterriolering.”. 

Punt 11.A.2. wordt integraal vervangen door: 

“11.A.2. met betrekking tot andere nutsleidingen langs gewestwegen 

Verplaatsingen van nutsleidingen op het domein van het Vlaamse Gewest  komen 

ten laste van de vergunninghouder, aangezien ze worden bevolen in het belang 
van de weg, in het belang van een openbare dienst of op grond van een ander 
wettelijk belang. 

Sommige leidingbeheerders/vergunninghouders hebben op grond van het 
Regentsbesluit van 2 juli 1949 (zoals gewijzigd door het KB d.d. 17/07/1970) 
recht op een subsidie, wat een kost betekent ten laste van de werken. Hierna 
genoemd ‘subsidiekosten’. Tenzij hieronder anders vermeld, staat het Vlaamse 
Gewest in voor deze subsidiekosten waarvan het verplaatsingsbevel door haar is 
gegeven. 

1.A.2.1  Riolering die tevens dient voor de afwatering van de gewestweg 

De subsidiekosten worden evenredig verdeeld tussen alle partijen die een aandeel 
hebben in de realisatie van deze riolering. Het Vlaamse Gewest zal bij het geven 
van het verplaatsingsbevel  de betrokken leidingbeheerders/vergunninghouders 
op de hoogte brengen dat de subsidiekosten a rato van het aandeel van een partij 
door die partij rechtstreeks betaald zal worden. 

1.A.2.2  Subsidiekosten voor  Aquafin-collectoren en –rioleringen  

De subsidiekosten worden te allen tijde gedragen door Aquafin. 

In geval de subsidiekosten ten laste zouden worden gelegd van het Vlaamse 
Gewest, zal het Vlaamse Gewest Aquafin hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen. Als Aquafin niet akkoord kan gaan met deze kosten, zal de partij die de 
factuur van de  leidingbeheerders/vergunninghouders voor de subsidiekosten 
ontvangt, deze kosten formeel betwisten. Aquafin en het Vlaamse Gewest zullen 
in voorkomend geval vrijwillig tussenkomen als slechts één van hen in een 
rechtsgeding zou worden betrokken. Onverminderd het voorgaande, zal Aquafin 
het Vlaamse Gewest volledig vrijwaren als de subsidiekosten ten laste worden 
gelegd van het Vlaamse Gewest. 

Het Vlaamse Gewest zal bij het geven van het verplaatsingsbevel de betrokken 
leidingbeheerders/vergunninghouders, die onder het Regentsbesluit van 2 juli 
1949 (zoals gewijzigd door het KB d.d. 17/07/1970) vallen, op de hoogte brengen 
dat de subsidie rechtstreeks betaald zal worden door Aquafin. 
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1.A.2.3 Subsidiekosten voor afvalwaterriolering (DWA-leiding) 

De subsidiekosten worden te allen tijde gedragen door de rioolbeheerder. 

In geval de subsidiekosten ten laste zouden worden gelegd van het Vlaamse 
Gewest, zal het Vlaamse Gewest de rioolbeheerder hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengen. Als de rioolbeheerder niet akkoord kan gaan met deze kosten, zal 
de partij die de factuur van de  leidingbeheerders/vergunninghouders voor de 
subsidiekosten ontvangt, deze kosten formeel betwisten. De rioolbeheerder en het 
Vlaamse Gewest zullen in voorkomend geval vrijwillig tussenkomen als slechts één 
van hen in een rechtsgeding zou worden betrokken. Onverminderd het 
voorgaande, zal de rioolbeheerder het Vlaamse Gewest volledig vrijwaren als de 
subsidiekosten ten laste worden gelegd van het Vlaamse Gewest. 

Het Vlaamse Gewest zal bij het geven van het verplaatsingsbevel de betrokken 
leidingbeheerders/vergunninghouders, die onder het Regentsbesluit van 2 juli 
1949 (zoals gewijzigd door het KB d.d. 17/07/1970) vallen, op de hoogte brengen 
dat de subsidie rechtstreeks betaald zal worden door de rioolbeheerder.”. 

ARTIKEL 14 – BETALINGEN 

Onder §4 - Betalingen van werken wordt bovenaan de volgende tekst toegevoegd: 
“Voor de werken en studies aanbesteed voor 30 juni 2017 gelden onderstaande 
bepalingen:” en wordt onderaan de volgende tekst toegevoegd: “Voor de werken 
die aanbesteed worden na 30 juni 2017 wordt de op dat ogenblik geldende 
regelgeving gevolgd.”. 

ARTIKEL 16 - VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING. VRIJGAVE 
BORGTOCHT 

De bepaling “Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige 
en definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen 
samen.” wordt vervangen door: “Per aanneming wordt de voorlopige en 
definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen 
samen.”. 

ARTIKEL 18 - BEHEER EN ONDERHOUD 

De lijst voor AWV wordt aangevuld met: “Beheer en onderhoud van de RWA-
inbuizingen in fase 3b.”. 

De lijst voor Pidpa wordt aangevuld met: “Het beheer en onderhoud van de RWA-
rioleringen op de gewestweg: het volledig aandeel van inbuizingen van RWA, het 
deel dat Pidpa financiert, het deel dat de gemeente Zandhoven financiert, alsook 
het gedeelte van AWV in fase 3a rotonde;”. 

De lijst voor Aquafin wordt aangevuld met: “In fase 3a ook de rioolstreng D2-D1-
D0-bwo2 die gefinancierd wordt door AWV.”. 

ARTIKEL 20 – COMMUNICATIE EN MINDER HINDER 

De tekst “Het bouwen van een tijdelijke brug en alle bijhorende werken vallen ten 
laste van de nv De Scheepvaart.” wordt vervangen door: “Het bouwen van een 
brug op een tijdelijke positie en alle bijhorende werken vallen ten laste van De 
Vlaamse Waterweg nv en vormen een onderdeel van het bestek nr. WBK-BB1052 
dat door De Vlaamse Waterweg nv werd aanbesteed.”. 

Artikel 3. 

De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter en 
gemeentesecretaris worden gemachtigd dit addendum – namens de gemeente 
Zandhoven – te ondertekenen. 

Artikel 4. 

Afschrift van deze beslissing zal aan alle betrokken partijen worden overgemaakt. 
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Kosteloze grondafstand Veerstraat 191-193-195: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat aan de heer en mevrouw Kenis - Peers, samenwonende te 2240 
Zandhoven, Straateinde 55, een wijziging van de verkavelingsvergunning werd verleend 
in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2017, voor een 
perceel grond gelegen Veerstraat 191-193-195, ten kadaster gekend afdeling 4, sectie B 
nrs. 38 en 39a:- dat in voormelde vergunning als voorwaarde werd opgenomen dat het 
perceel grond van 250 m² zoals aangeduid als deel A op het voor akkoord getekende 
plan opgemaakt door landmeter-expert de heer Marijn Palmans kosteloos aan de 
gemeente zal worden afgestaan. 

Gelet op de belofte van kosteloze grondafstand ondertekend door de heer Jos Kenis en 
mevrouw Ria Peers, beiden wonende te 2240 Zandhoven, Straateinde 55 ter gelegenheid 
van de aflevering van voormelde verkavelingsvergunning, gedagtekend op 25 september 
2017. 

Gelet op het opmetingsplan, gedagtekend op 6 juni 2017, opgemaakt door de heer 
Marijn Palmans, landmeter-expert handelend voor Bernaerts en Palmans bvba, gevestigd 
te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, waarop voornoemde inneming in het geel staat 
ingekleurd 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 verkavelingsvergunning afgeleverd op 30 oktober 2017 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 Karl Van Kerkhoven, notaris in de bvba “Van Kerkhoven en Schuerweghs”, 
geassocieerde notarissen, gevestigd te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32. 

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: 

Met 19 stemmen voor (Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, May Peeters, Hans 
Soetemans, 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, Pieter 
Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Dirk Vercammen, Annick Van Trier, Betty 
Bossaerts), 1 stem tegen (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Marijn Palmans, landmeter-expert 
handelend voor Bernaerts en Palmans bvba, gevestigd te 2520 Ranst, Schoolstraat 6/1, 
gedagtekend op 9 april 2017, waaruit blijkt dat in totaal 250 m² grond aan de gemeente 
Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 
Het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand, opgesteld door meester Karl Van 
Kerkhoven, notaris in de bvba “Van Kerkhoven en Schuerweghs”, geassocieerde 
notarissen, gevestigd te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32 wordt eveneens goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
De belofte van kosteloze grondafstand opgesteld aan de hand van het in het vorige 
artikel goedgekeurde opmetingsplan en gedagtekend op 6 juni 2017, wordt goedgekeurd 
en de gedane grondafstand wordt aanvaard. 

Artikel 3. 
Deze grondafstand zal wettelijk worden geregeld, bij akte te verlijden voor meester Karl 
Van Kerkhoven, notaris in de bvba “Van Kerkhoven en Schuerweghs”, geassocieerde 
notarissen, gevestigd te 2520 Ranst, Van den Nestlaan 32. 

Artikel 4. 
De onkosten verbonden aan het verlijden van de notariële akte, zullen - overeenkomstig 
de verkavelingsvoorwaarden - worden gedragen door de verkavelaar. 

Artikel 5. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris 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 Karl Van Kerkhoven, notaris in de bvba 
“Van Kerkhoven en Schuerweghs” te Ranst, worden overgemaakt. 

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

"De verkavelingsvergunning die gelinkt is aan dit wegtracé en grondafstand is een 
voorbeeld van de slechte praktijk van verspreid bouwen die zich in België de voorbije 
tientallen jaren heeft voorgedaan en nog steeds voordoet. 

De verkaveling is de verderzetting van het bestaande woonlint. De uitbreiding van 
woonlinten en verspreide bebouwing is niet verantwoord omwille van de hoge 
energiekost, de autoafhankelijkheid van de bewoner, de versnippering van de open 
ruimte, verpaarding en vertuining van productieve landbouwgronden, etc. In de 
academische wereld worden deze types ontwikkeling sterk bekritiseerd omdat dit – kort 
samengevat - geen duurzaam en efficiënt ruimtegebruik is. 

In het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan van Zandhoven staat: 
“Beperkte woonontwikkelingen kunnen in Viersel enkel gerealiseerd worden indien wordt 
aangetoond dat er in de andere dorpskernen geen mogelijkheden meer aanwezig zijn.” 
De verkavelingsvergunning wordt verleend buiten de kern van Viersel. 

De dichtsbijzijnde bushalte is op 900m, wat niet strookt met basismobiliteit dat een 
bushalte binnen een bereikbaarheid van 750m vooropstelt voor elke woning. 

Ik denk dat het ondertussen ook wel duidelijk is voor jullie dat bouwen in de open ruimte 
niet langer van deze tijd is (cf. betonstop – Joke Shauvliege). Het is dus logischer om 
deze verkaveling niet te laten doorgaan . 

Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck (dezelfde waaraan de gemeente de site van de 
parochiezaal toevertrouwt) stelt zelfs een uitdovingsscenario voor voor dit soort ruimtes: 
wanneer de woning leeg komt te staan of aan renovatie toe is wordt er niet meer in 
geïnvesteerd en is er een alternatief aanbod. Ook in het witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) wordt er letterlijk gesteld: “Een verdere groei van linten en verspreide 
bebouwing is niet aanvaardbaar”. 

Ik stem tegen dit wegtracé en kosteloze grondafstand omdat ze gerelateerd is aan een 
verkaveling die niet verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening en zeer 
onduurzaam is. 

Ik wil graag de gemeente uitdagen om naast het masterplan – een visie ontwikkeld over 
hoe ze omgaat met het aansnijden van open ruimte. We moeten beseffen dat open 
ruimte een grote kwaliteit is voor Zandhoven die we niet mogen verliezen." 
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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. 

Aanvraag verkavelingsvergunning Private Weg: goedkeuring van 
het wegtracé en de belofte van kosteloze grondafstand 

De gemeenteraad, 

Overwegende dat door de heer Marijn Palmans, landmeter – expert en zaakvoerder 
landmetersbureau Bernaerts & Palmans, gevestigd te 2520 Ranst, Schoolstraat nr. 6 bus 
1, gevolmachtigde van de heer Geert Kegelaers en zijn echtgenote mevrouw Kristel 
Hermans, beiden wonende te 2200 Herentals (Morkhoven), Doornestraat nr. 10, een 
verkavelingsaanvraag voor 1 lot voor open bebouwing werd ingediend op 30 december 
2017, voor een grond gelegen te 2240 Zandhoven (Viersel), Privateweg nr. 1B, ten 
kadaster gekend: afdeling 4, sectie B, nr. 394L/deel:- dat genoemde, de heer Marijn 
Palmans, ter gelegenheid van de indiening van de verkavelingsaanvraag, een belofte van 
kosteloze grondafstand heeft ondertekend:- dat 122m² grond kosteloos aan de 
gemeente zal worden afgestaan, grond om de genoemde weg – overeenkomstig de 
bestaande rooilijn - te kunnen bouwen. 

Gelet op artikel 4.2.25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 
houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening, de ‘Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening’ genaamd. 

Gelet op het plan “verkavelingsontwerp”, gedagtekend op 15 november 2017, 
opgemaakt door de heer Marijn Palmans, voormeld, waarop voornoemde inneming in het 
geel staat ingekleurd. 

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 is gelegen in 
woongebied volgens het vastgestelde gewestplan. 

Gelet op het proces-verbaal van onderzoek van 19 februari 2017, waaruit blijkt dat geen 
schriftelijke noch 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. 

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

Gelet op de ondertekende belofte van kosteloze grondafstand, gedagtekend op 29 
december 2017, gevoegd bij de verkavelingsaanvraag. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Het plan “verkavelingsontwerp”, gedagtekend op 15 november 2017, opgemaakt door de 
heer Marijn Palmans, landmeter – expert en zaakvoerder landmetersbureau Bernaerts & 
Palmans, gevestigd te 2520 Ranst, Schoolstraat nr. 6 bus 1, waaruit blijkt dat in totaal 
122 m² grond langsheen Privateweg nr. 1B te 2240 Zandhoven (Viersel), aan de 
gemeente Zandhoven kosteloos zal worden afgestaan, wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2. 
Het tracé van de weg, aan te leggen in de verkaveling Privateweg nr. 1B te 2240 
Zandhoven (Viersel), wordt definitief goedgekeurd. 

Artikel 3. 
De “Belofte van kosteloze grondafstand”, opgesteld aan de hand van de in het vorige 
artikel goedgekeurd plan “verkavelingsontwerp”, gedagtekend op 29 december 2017 
wordt goedgekeurd en het voorstel van kosteloze grondafstand wordt aanvaard. 

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

Ruiling van percelen grond langsheen Straateinde, Henri Rulstraat 
en een perceel grond op openbaar domein: princiepsbeslissing 

De gemeenteraad, 

Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door de heer Paul Verhaert, landmeter – expert 
handelend namens studiebureau Verhaert bvba, gevestigd te Kasteelstraat 9, 2280 
Grobbendonk, gedagtekend op 30 november 2017 in het kader van een delingsakte. 

Overwegende dat uit voormeld opmetingsplan gebleken is dat lot A, gelegen langsheen 
de Henri Rulstraat, ten kadaster gekend, sectie B, nummer 75/P deel, groot 223 m² en 
lot B, gelegen langsheen Straateinde, ten kadaster gekend, deel van nrs. 75 P en 75 N, 
groot 205 m², thans in eigendom zijn van mevrouw Maria Dillen en de heer Paul Buys 
beiden wonende te 2240 Zandhoven, Straateinde 66, doch beiden een openbaar karakter 
hebben namelijk dat beide voormelde straten op voormelde percelen gelegen zijn. 

Overwegende dat lot 2, gelegen op de kruising Henri Rulstraat en Straateinde, ten 
kadaster gekend sectie B, deel van openbaar domein, met een oppervlakte van 138 m², 
in eigendom is van de gemeente Zandhoven;- dat dit perceel echter in gebruik is door de 
eigenaar van het aanpalend perceel met nummer 75/P deel, de heer en mevrouw Buys – 
Dillen, voornoemd. 

Overwegende dat er een opportuniteit is om de juridische toestand in overeenstemming 
te brengen met de realiteit door middel van ruiling. 

Overwegende dat lot A en lot B, momenteel in private eigendom, worden geruild tegen 
lot 2 dat behoort tot het openbaar domein zonder een financiële opleg, zodat de 
juridische toestand in overeenstemming is met het huidig gebruik van de percelen. 

Overwegende dat voormelde percelen A en B ten nutte zullen komen van het algemeen 
belang. 

Overwegende dat om bovenstaande redenen er aanleiding toe bestaat om over te gaan 
tot de ruiling van voormelde percelen. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
De gemeente Zandhoven gaat akkoord met de princiepsbeslissing om lot A en lot B met 
een respectievelijke oppervlakte van 223 m² en 205 m², zoals aangeduid in het geel op 
het opmetingsplan, en in eigendom van mevrouw Maria Dillen en de heer Paul Buys 
beiden wonende te 2240 Zandhoven, Straateinde 66, te ruilen voor een perceel grond, 
ten kadaster gekend afdeling 4, sectie B, nummer 75Y met een oppervlakte van 138 m², 
zoals lot 2 aangeduid op voormeld opmetingsplan en behorende tot het openbaar domein 
van de gemeente Zandhoven. 
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Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere samenstelling 
van het dossier ter uitvoering van dit besluit. 

Artikel 3. 
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt. 

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

" - Verwondering  

- Wat is de oorsprong van de perceelsgrens? - 1850 

- Vroeger een draaipunt voor aanwezige hoeves, een moderne pijpenkop 

- Wie is de vragende partij geweest? Wie is de initiatiefnemer? De eigenaar van het 
perceel of de gemeente? Is het louter een aanpassing aan de huidige situatie? 
 – wegenwerken van plan? – nieuwe infrastructuuraanleg?" 

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

Projectplan “Ondersteuning opstart Regionaal Wijk-Werk 
initiatief”: goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de zesde staatshervorming waardoor een aantal bevoegdheden met betrekking 
tot activering van werkzoekenden overgeheveld werden naar de gewesten, waaronder 
ook het PWA-stelsel. 

Gelet op het decreet wijk-werken van 5 juli 2017 en het principiële Besluit van de 
Vlaamse regering betreffende wijk-werken van 7 juli 2017, die beiden in werking traden 
op 1 januari 2018. 

Gelet op de nota van VDAB van 4 augustus 2017 betreffende de “hervorming van het 
PWA-stelsel naar een nieuw instrument ‘Wijk-Werken’ binnen het Vlaams 
activeringsbeleid”. 

Gelet op zijn beslissing van 12 oktober 2017 waarbij de samenwerkingsovereenkomst 
“regionaal wijk-werk initiatief Kina P.V.” werd goedgekeurd. 

Overwegende dat ingevolge artikel 3 van voormelde samenwerkingsovereenkomst KINA 
de begeleiding van het regionaal wijk-werk initiatief opneemt in het kader van de regierol 
sociale economie;- dat echter gebleken is dat er meer werk is dan binnen de 
samenwerkingsovereenkomst voorzien is;- dat er bijkomend ondersteunend personeel 
voorzien dient te worden;- dat er binnen de deelnemende gemeenten wordt 
overeengekomen om een bijkomend urenpakket van 100 uur tegen vast tarief te 
voorzien. 

Gelet op het projectplan dat wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 

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

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 
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Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan navolgend projectovereenkomst: 

PROJECTPLAN 

ONDERSTEUNING OPSTART REGIONAAL WIJK-WERK INITIATIEF KINA P.V. (2018) 

1. Situering KINA P.V. 

KINA p.v. is een OCMW-vereniging van 28 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen 
met als doelstelling de ondersteuning van de OCMW-werking die de lokale capaciteit 
te boven gaat. Door samenwerking en bundeling van kennis en informatie, genereert 
KINA p.v. schaal- en synergievoordelen voor de aangesloten OCMW-leden. KINA p.v. 
speelt in op nieuwe ontwikkelingen, opdrachten en verplichtingen voor de lokale 
OCMW’s. 
De OCMW-leden kunnen beroep doen op de stafmedewerkers van KINA p.v. die op 
verschillende domeinen expertise hebben opgebouwd zoals o.a. in het lokaal sociaal 
beleid, kwaliteitszorg, sociale tewerkstelling, informatieveiligheid, … Deze 
ondersteuning wordt telkens vormgegeven in een concreet en duidelijk afgebakend 
project, waarbij een aparte overeenkomst tussen KINA p.v. en het lokaal bestuur 
wordt afgesloten in de vorm van een projectplan, zoals hier voorligt. 

2. Inleiding en probleemstelling 
In dit projectplan worden de doelstellingen en de beheers-aspecten van het project 
‘opstart regionaal wijk-werk initiatief KINA p.v.’ beschreven. Het doel van dit 
projectplan is om aan te geven hoe in de opstartfase van het project de 
samenwerking tussen enerzijds KINA p.v. en anderzijds de lokale besturen van 
Wijnegem, Zandhoven, Zoersel, Schilde, Ranst en Schelle verloopt. 

Op 1 januari 2018 ging het regionaal wijk-werk initiatief KINA p.v. van kracht. KINA 
p.v. sloot hiertoe een samenwerkingsovereenkomst af met de OCMW’s van 
Wijnegem, Zandhoven, Zoersel, Schilde, Ranst en Schelle. Deze 
samenwerkingsovereenkomst bevat de bepaling dat KINA p.v. in de opstartfase 
voorziet in de coördinatie door een stafmedewerker gedurende een halve dag per 
week én dat door KINA p.v. bijkomende personeelsleden aangeworven kunnen 
worden in functie van de inkomsten uit wijk-werk cheques. 

Aangezien blijkt dat er momenteel meer werk nodig is binnen het project dan er 
binnen de samenwerkingsovereenkomst voorzien is (0,5 d/w) en er momenteel de 
keuze is gemaakt om pas over te gaan tot het aanstellen van een bijkomend 
ondersteunend personeelslid van zodra men zicht heeft op de functie- en 
profielomschrijving, besloot de stuurgroep wijk-werken dd. 12 januari 2018 om te 
voorzien in een bijkomend urenpakket van 100 uur tegen het vast uurtarief van 
KINA p.v. voor de ondersteuning in de opstartfase van het project. 

3. Doelstellingen 
Deze samenwerking heeft tot doel dat KINA p.v. in de opstartfase van het wijk-
werken ondersteuning biedt aan het regionaal wijk-werk initiatief en hierbij 
meewerkt aan het bereiken van de doelstellingen van dit initiatief. 

4. Methodologie 
Inzet van de expertise van de stafmedewerker Sociale Economie van KINA p.v.. De 
stafmedewerker voert de opdrachten uit die door de stuurgroep wijk-werken 
geformuleerd worden: 
• Regelmatig overleg met de wijk-werk bemiddelaars VDAB en met de coördinerende 
diensten van de VDAB (netwerkmanager wijk-werken, centrale dienst VDAB) in 
verband met de uitvoering van het project in de opstartfase: dit heeft zowel 
betrekking op de administratieve als de inhoudelijke organisatie van het project. 
• Informatie over het project naar de participerende OCMW’s in de opstartfase: dit 
heeft betrekking op informatie over wijk-werken in het algemeen via het organiseren 
van infosessies voor de sociale dienst van het OCMW, het delen van informatie rond 
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toeleiding en begeleiding van leefloners naar het regionaal wijk-werk initiatief. 
• Informatie naar gebruikers van het wijk-werken: dit heeft o.m. betrekking op het 
aanreiken van uniform promomateriaal en infosessies. 
• De activiteiten van de stafmedewerker worden op regelmatige basis 
teruggekoppeld aan alle partners via de stuurgroep wijk-werken. 

5. Beheersaspecten 
5.1. Tijd 

Binnen dit project wordt een uurpakket voorzien van 100 uur waarbinnen de 
stafmedewerker werkt aan de realisatie van de doelstellingen. Dit uurpakket is 
aanvullend bij de uren zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst regionaal 
wijk-werk initiatief KINA pv. De ondersteuningsuren gaan in vanaf 1 januari 2018 tot 
het verstrijken van het uurpakket. 

Na een evaluatie op het einde van deze periode, kan het project verlengd worden, 
waarbij een nieuw projectplan wordt opgemaakt. Eventuele verlengingen dienen 
tijdig door de lokale besturen aangevraagd te worden. KINA p.v. zal hieraan 
tegemoet komen in zoverre dit nog ingepland kan worden in de agenda van de 
stafmedewerker. 

De taken en doelstellingen die in dit projectplan beschreven staan, zijn 
richtinggevend en dienen steeds bekeken te worden in het kader van het aantal 
begeleidingsuren waarop het lokaal bestuur beroep doet. KINA p.v., noch de 
ingezette stafmedewerker, nemen hierin de verantwoordelijkheid van de lokale 
besturen over m.b.t. het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen en 
verplichtingen. De dienstverlening van KINA p.v. is ondersteunend en afhankelijk 
van de medewerking en beschikbare informatie verkregen van de lokale besturen. 

Afwezigheid van de door KINA p.v. aangeduide stafmedewerker schorst deze 
overeenkomst enkel indien na grondige navraag blijkt dat de andere medewerkers 
van KINA p.v., geen ruimte hebben in hun agenda om de taken van de afwezige 
stafmedewerker over te nemen. Desgevallend wordt een tariefvermindering 
toegepast volgens de modaliteiten vermeld in het schrijven van KINA p.v. aan de 
OCMW’s op 04/03/2008. Het lokaal bestuur kan nooit aanspraak maken op het 
betalen van penaliteiten of schadevergoedingen. 

5.2. Organisatie 

KINA p.v., als juridisch werkgever, coördineert de afspraken in verband met de 
infrastructuur, de werkplaatsen, de tewerkstellingsvoorwaarden en de 
dienstverleningsmodaliteiten van de stafmedewerker, met dien verstande dat het 
lokaal bestuur ter plaatse kosteloos de nodige infrastructuur beschikbaar stelt voor 
de stafmedewerker, indien dit nodig blijkt voor het uitvoeren van de opdracht. Het 
lokaal bestuur kan toestemming geven aan de stafmedewerker om de uren voor het 
bestuur elders te presteren. 

5.2.1. Middelen 
De stafmedewerker krijgt binnen het lokaal bestuur tijdens zijn/haar aanwezigheid 
een bureel ter beschikking. KINA p.v. zorgt voor een draagbare PC. De materiële 
middelen (vb. print- en kopieermogelijkheid, papier, postzegels, klassement, 
documentatie, bureaumateriaal) worden kosteloos door het lokaal bestuur ter 
beschikking gesteld. De stafmedewerker moet voor raadpleging en opzoekwerk 
gebruik kunnen maken van een internetverbinding. 

De stafmedewerker moet gebruik kunnen maken van de verschillende databanken 
waarbij het lokaal bestuur aangesloten is. Tevens zijn eventuele relevante 
publicaties voor de uitoefening van de functie raadpleegbaar voor de 
stafmedewerker. In geval specifieke software noodzakelijk is (vb. voor statistische 
analyse) stelt het lokaal bestuur deze ter beschikking. 

5.2.2. Personeel 
In het kader van dit project wordt een stafmedewerker van KINA p.v., 
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gespecialiseerd in sociale economie. Afhankelijk van de aard van de opdracht kunnen 
sommige opdrachten door een collega worden uitgevoerd. In samenspraak met de 
lokale besturen kan indien nodig beroep gedaan worden op een lokale 
secretariaatsmedewerker voor administratieve ondersteuning. 

5.2.3. Verzekering 
De taken die de stafmedewerkers uitoefenen op de verschillende lokale besturen zijn 
verzekerd door de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid van KINA p.v.. Dit wil zeggen 
dat de individuele lokale besturen niets meer hoeven door te geven van activiteiten 
die ter plaatse worden uitgevoerd door de KINA p.v.-stafmedewerkers. Op deze polis 
is er wel één uitzondering, nl. dat de schade berokkend aan goederen van het 
plaatselijk bestuur die aan medewerkers worden toevertrouwd niet verzekerd is. 

5.3. Kwaliteit 

De ondersteuning van een KINA-stafmedewerker moet het volgende 
bewerkstelligen: 
- De ondersteuning moet bijdragen tot de realisatie van de projecten en activiteiten 
zoals omschreven bij de doelstellingen van dit projectplan. 
- De deskundige inzet van de stafmedewerker van KINA p.v. moet leiden tot een 
kwalitatieve invulling van de taken en opdrachten om de vooropgestelde 
doelstellingen te behalen. 
- Dagelijks wordt er schriftelijk bijgehouden wat er die dag gepresteerd is. 

5.4. Deontologische aspecten 

De volle medewerking van de plaatselijke besturen wordt gevraagd, zodat onze 
KINA-stafmedewerkers in alle neutraliteit en objectiviteit hun job kunnen uitoefenen, 
en zich bijgevolg niet kunnen inlaten met interne aangelegenheden en 
problematieken. 

Indien er op het plaatselijk bestuur verschillende medewerkers van KINA p.v. in 
verschillende projecten werkzaam zijn: 
• gebeurt de communicatie per project rechtstreeks met de betrokken 
stafmedewerker 
• bij mogelijke problemen en organisatorische vragen bij KINA-aangelegenheden in 
het algemeen, houdt het plaatselijke bestuur er zich aan dit rechtstreeks te 
bespreken met de dagelijks verantwoordelijke en de secretaris van KINA p.v.. 
Vragen m.b.t. de uurregeling, de projectovereenkomst en het aantal uren worden 
ook aan deze personen gesteld en niet aan de stafmedewerker. 

5.5. Prestaties 

De uren die de stafmedewerker presteert binnen dit project worden verrekend via 
het uurtarief à rato van €60,- per uur, waarbij deze bedragen jaarlijks geïndexeerd 
worden door een vergelijking van het indexcijfer van mei 2009 met het indexcijfer 
van januari van het betreffende jaar. Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe de 
kostprijs van het projectplan aan KINA p.v. te betalen na ontvangst van de factuur 
en voor het verstrijken van de vervaldag. 

De stafmedewerker van KINA p.v. noteert dagelijks de prestaties en de gedane 
tijdsinvestering in een overzicht dat maandelijks bezorgd wordt aan het lokaal 
bestuur, zodat hieruit de vordering en tijdsinvestering kan afgeleid worden. 
Eventuele opmerkingen worden binnen de week na ontvangst doorgegeven aan de 
dagelijks verantwoordelijke van KINA p.v.. De uren dienen het volledige werk van de 
stafmedewerker binnen deze opdracht te omvatten. 

5.6. Opvolging 

KINA p.v. neemt geenszins de eindverantwoordelijkheid over van de lokale besturen 
betreffende de realisatie van de in dit projectplan omschreven doelstellingen. De 
stuurgroep wijk-werken is verantwoordelijk voor de uitvoering en opvolging van dit 
contract. 
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Bij alle problemen die niet louter van inhoudelijke aard zijn (organisatorische, 
contractueel, personeel…) zal het lokaal bestuur rechtstreeks contact opnemen met 
de dagelijks verantwoordelijke of de secretaris van KINA p.v. 

5.7. Vroegtijdige beëindiging van de opdracht en schorsing van de opdracht 

Indien de opdrachtgever na ondertekening van het contract de samenwerking wil 
stopzetten voordat de volledige uitvoering van het vastgelegde uurpakket 
gerealiseerd kon worden of buiten de in dit contract vastgestelde einddatum, is deze 
een vergoeding verschuldigd aan KINA p.v. ter compensatie van het gederfde 
inkomstenverlies. 

• Indien gewerkt wordt met een contractueel vastgelegd uurpakket: 
De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd van 75 % van het vastgelegde 
uurtarief voor elke nog niet-gepresteerde uur binnen het contractueel vastgelegde 
uurpakket. Voor de reeds gepresteerde uren betaalt de opdrachtgever uiteraard het 
volledige contractueel vastgelegde uurtarief. 

• Indien gewerkt wordt met een jaarlijks forfaitbedrag: 
De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd van 6,25 % van het jaarlijkse 
forfaitbedrag voor elke maand waarvoor de prestaties niet konden uitgevoerd 
worden door de stopzetting van de samenwerking door de opdrachtgever. (6,25% = 
1/12e van het jaarbedrag aan 75 %) 

• Indien gewerkt wordt met sociale maribeluren: 
Daar in de agenda van de stafmedewerker rekening is gehouden met de opdracht 
van het bestuur en mogelijks hierdoor andere opdrachten geweigerd zijn, is ook hier 
een vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd 
waarbij een aantal uren wordt afgetrokken van het resterende saldo sociale 
maribeluren. Het betreft hier 75 % van het contractueel vastgelegde aantal te 
presteren uren over een opzegperiode van drie maanden. 

Deze vergoedingen zijn niet verschuldigd indien het contract wordt stopgezet binnen 
de vastgelegde condities naar opzegperiode en termijn en waarbij de einddatum 
bijgevolg de laatste dag van het werkjaar is. 

Artikel 2. 
De heer Richard Bastanie en mevrouw Annick Smeets, respectievelijk voorzitter van de 
gemeenteraad en gemeentesecretaris worden gemachtigd deze gebruiksovereenkomst te 
ondertekenen namens de gemeente Zandhoven. 
Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van 
dit besluit. 

Artikel 4. 
Een afschrift van deze beslissing zal aan KINA P.V, OCMW Zandhoven en de financieel 
beheerder worden overgemaakt. 

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

"In die samenwerkingsovereenkomst lezen wij het volgende in artikel 3.3 Ondersteunend 
personeel: 
- Gedurende de opstart zorgt KINA kosteloos voor de begeleiding van het regionaal wijk-
werk initiatief. Deze begeleiding wordt opgenomen in het kader van de regierol sociale 
economie. 
- Na de opstartfase wordt door KINA ingezet op de coördinatie van het regionaal wijk-
werk initiatief gedurende een halve dag per week, tegen de gekende tarieven voor 
stafmedewerker KINA. 

Nu, op de gemeenteraad van februari 2018, staat de goedkeuring van het projectplan 
“ondersteuning opstart regionaal wijk-werk initiatief” op de agenda. Dit projectplan stemt 
niet volledig overeen met de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst, daar het 
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spreekt over de voorziene halve dag per week voor de stafmedewerker tijdens de 
opstartfase (in plaats van na de opstartfase). Daarenboven wordt er middels dit 
projectplan gevraagd om een extra pakket van 100 uren goed te keuren bovenop de 
halve dag per week. Alhoewel het wijk-werk initiatief pas in januari werd opgestart zou 
nu reeds blijken dat de taak van de stafmedewerker onderschat is. Hoe dit zich 
manifesteert wordt op geen enkele manier toegelicht, veel onduidelijkheid dus. 

Vandaar volgende vragen: 
- Vanwaar komt dit “inzicht” reeds 1 maand na de opstart, dat er extra werk nodig is ? 
Werd dit gemeld door de stafmedewerker zelf? 
- Het projectplan vermeldt dat de 100 uren flexibel opgenomen kunnen worden wanneer 
nodig, maar het vermeldt niet hoelang de opstartfase zal duren. Hoe groot is de kans dat 
we op de volgende gemeenteraad opnieuw een pakket van 100 extra uren moeten 
goedkeuren? 
- Voor een opstartfase vind ik een halve dag per week onrealistisch laag ingeschat. Krijgt 
de stafmedewerker een halve dag per gemeente of voor alle 6 gemeenten tezamen? 
- Voor een regionaal opstartproject met dermate krappe werkuren komt het erop aan zo 
efficiënt mogelijk te werken. 
- Hoe organiseert de stafmedewerker zich, werkt hij afwisselend in elke gemeente of is er 
ook een “hoofdkwartier”? Wordt er gedacht aan telewerken? 
- Op welke manier is de stafmedewerker bereikbaar? Telefonisch, via email? Al dan niet 
via een centraal nummer / adres? 
- Wordt er bijvoorbeeld ook een FAQ opgesteld om weerkerende vragen op te vangen ? 
- Het is ook niet duidelijk wie de factuur betaalt van dit extra urenpakket 60 euro / uur * 
100 uren = 6000 euro? 
Een extra toelichting in het agendapunt voor dit soort van “plan” zou wenselijk zijn." 

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

Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs: 
goedkeuring 

De gemeenteraad, 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis. 

Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42° en 62. 

Gelet op het verzoek van OVSG vzw om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren 
met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net. 

Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit;- de beginselverklaring neutraliteit wil het 
gemeentelijk onderwijs nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. 

Gelet op de toelichtende nota die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis 
weergeeft. 

Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent 
in een school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 

Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of 
agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring 
vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk 
onderwijs, waaronder de lokale projecten een plek vinden. 

Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat 
om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen 
onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen. 
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Gelet op de beginselverkaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs die wordt voorgelegd. 

Overwegende dat met de inhoud van dit ontwerp akkoord kan gegaan worden. 

Gelet op het Gemeentedecreet, artikel 42. 

Publieke stemming: 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
Zijn goedkeuring te verlenen aan de beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk 
onderwijs: 

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie 
beantwoorden aan de principes van neutraliteit. 
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek 
project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de 
onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in 
en dragen de neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit. 

WETTELIJK KADER 
Open voor iedereen 
- Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra 
en academies toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel 
bepaalt dat een officiële school ‘een open karakter heeft door open te staan voor alle 
leerlingen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van 
de ouders en de leerlingen’. 

Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van 
het Kind 
- Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de 
internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de 
mens en van het kind. 

Democratisch burgerschap versterken 
- Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische 
rechtstaat en versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf 
organiseren, door een participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te 
staan voor een democratische samenleving. 

ACTIEF PLURALISME 
Verbondenheid stimuleren 
- Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, 
overtuigingen, aspiraties … die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke 
verschillen heen. Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover 
leerlingen, ouders en cursisten. Ze maken in hun curriculum plaats voor 
gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze de verbondenheid 
tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving. 

Diversiteit erkennen en respecteren 
- Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun 
leerlingen en cursisten op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en 
religieuze overtuiging, sociale, etnische en talige achtergrond, nationaliteit, 
huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk de verwachting 
dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, 
dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere 
opvattingen. 
Diversiteit als meerwaarde benutten 



 

Gemeente Zandhoven     Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven 28 

- Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van 
de meerwaarde die diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op 
de verschillen tussen leerlingen en cursisten door hun aanpak en door het aanbieden 
van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer door een kritische dialoog tussen 
levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren. 

LOKAAL VERANKERD, OPEN OP DE WERELD EN OP DE TOEKOMST 
Lokale verankering 
- Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en 
omgeving. Ze gaan actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, 
buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-economische partners of andere partners uit 
de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector. 

Wereldburgerschap 
- Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, 
maar ze staan ook open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en 
internationalisering. 

Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht) 
- Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de 
toekomst ecologisch duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze 
overtuiging in hun aanbod en in hun manier van werken. 

Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Artikel 3. 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw. 

Aanvullend politiereglement: invoeren van een parkeerverbod in 
het doodlopende deel van de Vogelzangstraat 

De gemeenteraad, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

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

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

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

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer /en de plaatsing en bekostiging van de 
verkeerstekens. 

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

Overwegende dat de hierna voorziene maatregel een gemeenteweg betreft. 

Overwegende dat het parkeren van voertuigen aan de keerzone in het doodlopende deel 
van de Vogelzangstraat met de nummers 21 tot 27 hinderlijk is. 

Overwegende dat bij de opmaak van het BPA Dorp - West nr. 1 - herziening van 5 april 
2005 en bij de bouw van de woningen van de Zonnige Kempen werd afgesproken dat de 
parkeerplaatsen bereikbaar zouden zijn via de Kerkstraat voor de bewoners, bezoekers 
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en mindervaliden en dit om het parkeren en stilstaan in de Vogelzangstraat te 
voorkomen. 

Gelet op de tussenkomst van raadslid Stulens P. die een oplossing voorstelt nl. een 
doorlopende witte lijn in de volledige ronding van de pijpenkop, want het parkeren in de 
ronding bemoeilijkt immers het keren van auto's en de toegang voor de brandweer, en 
bovendien aan de toegang van de straat een bord met de tekst "Parkeren enkel 
toegelaten voor bewoners en bezoekers van de Vogelzangstraat nrs. 21 tot en met 27”. 

De heer Stulens P. wenst dit voorstel als amendement toe te voegen. 

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

De voorzitter legt daarop het door de heer Stulens P. ingediende amendement ter 
stemming aan de raad voor. 
De stemming geeft de volgende uitslag: 
Aantal stemmen ten gunste van het amendement: acht 
Aantal stemmen tegen het amendement: elf 
Aantal onthoudingen: één 

Volgens onderstaand stemgedrag: 

Publieke stemming: 

Met 8 stemmen voor (Paul Stulens, Geert Van Laer, Conny Van den Heuvel, Bart Van den 
Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 11 
stemmen tegen (Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, May Peeters, Hans Soetemans, 
Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Luc Verelst, Dirk 
Vercammen, Betty Bossaerts), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

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

Overwegende dat het noodzakelijk is om te stemmen over het aanvullend 
politiereglement nl. het al of niet invoeren van een parkeerverbod in het doodlopende 
deel van de Vogelzangstraat. 

Publieke stemming: 

Met 11 stemmen voor (Luc Van Hove, Steven Van Staeyen, May Peeters, Hans 
Soetemans, Joris Geens, Jozef Oorts, Paula Henderickx, Jeanne-Marie Van Hecke, Luc 
Verelst, Dirk Vercammen, Betty Bossaerts), 8 stemmen tegen (Paul Stulens, Geert Van 
Laer, Conny Van den Heuvel, Bart Van den Bergh, Pieter Helsen, Roel De Beuckeleer, 
Oliver Vertruyen, Annick Van Trier), 1 onthouding (Jordi De Vlam) 

BESLUIT: 

Artikel 1. 
In de deelgemeente Massenhoven, in de Vogelzangstraat, aan de keerzone in het 
doodlopende deel van de straat met de nummers 21 tot 27, wordt een stilstaan- en 
parkeerverbod ingevoerd aan de overzijde van de woningen vanaf huisnummer 25 tot 
aan het einde van de straat. 
Hiertoe worden de verkeersborden E3, stilstaan-en parkeerverbod, voorzien van het 
onderbord GXa (begin van de reglementering) en GXb (einde van de reglementering) 
aangebracht. 

Artikel 2. 
Alle vorige politiereglementen met betrekking tot parkeren in de Vogelzangstraat worden 
opgeheven op datum van het van kracht worden van huidig politiereglement. 

Artikel 3. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit 
besluit, meer bepaald voor wat de afkondiging ervan betreft en tevens voor wat de 
aankoop en de plaatsing van de verkeersborden betreft. 
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Artikel 4. 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis voor 
Verkeersveiligheid. 

Bij de bespreking van dit agendapunt, hoort de gemeenteraad een tussenkomst van 

a) dhr. Stulens P. die het volgende verklaart: 

“ Burgemeester, ik ken de situatie in de Vogelzangstraat zeer goed en zij gaat mij nauw 
ter harte, want ik was één der eersten, zoniet de eerste die er gebouwd heeft. De 
bewoners kochten er hun eigendom in een gesloten verkaveling 'Dorp West' met een 
blijvend rustig karakter, met veel groenzones tussen de kavels, waarvoor ook extra werd 
betaald, en met slechts één toegangsweg, namelijk de oude Vogelzangstraat. 
In een brief van februari 2005, waarvan kopie in mijn bezit, heeft uw voorganger 
inderdaad schriftelijk verklaard dat de te bouwen sociale woningen enkel zouden kunnen 
bereikt worden langsheen de Kerkstraat, en dat het bestaande groen met de nodige 
aandacht en voorzichtigheid zou worden behandeld bij de uitvoering van de werken. 

Maar deze brief was er gekomen nadat er deining was ontstaan toen er werd vastgesteld 
dat in 2004 door een wijziging van het BPA de groenzone achter de eerste 
rechterpijpekop in alle stilte werd ingekleurd als voortuinstrook, waardoor deze 
groenzone gewoon kon verdwijnen. 

Toch werd bij de bouwwerken de hoogstammige beukenrij plots gewoon verwijderd en 
werd er zelfs een oprit aangelegd voor de 7 appartementen. En niettegenstaande in de 
vergunning van het provinciebestuur van oktober 2012 duidelijk werd gesteld dat een 
hoogstammig groenscherm in veldesdoorn diende te worden aangeplant, is hiervan nog 
niets te zien, tenzij 3 veldesdoorns die aan de zijkant werden geplaatst. Nochtans 
beloofde schepen Rudy Willems tijdens de gemeenteraad van juni vorig jaar dat in het 
plantseizoen het groenscherm zou worden aangelegd. Maar wees gerust, ik zal hierop 
nog wel terugkomen op een volgende gemeenteraad. 

Wat dit voorstel van parkeerverbod betreft, dit is geen goede oplossing, want door het 
parkeren te verbieden aan de rechterkant van de straat, zullen de bewoners van de 
appartementen gaan parkeren aan de linkerkant, dus aan de kant van de bewoners, 
waardoor de bewoners dus nogmaals worden gestraft. 
Ter oplossing wil ik graag een ander voorstel ter stemming voorleggen: een doorlopende 
witte lijn in de volledige ronding van de pijpenkop, want het parkeren in de ronding 
bemoeilijkt immers het keren van auto's en de toegang voor de brandweer, en bovendien 
aan de toegang van de straat een bord met de tekst "Parkeren enkel toegelaten voor 
bewoners en bezoekers van de Vogelzangstraat nrs. 21 tot en met 27." 

b) dhr. De Vlam J. die het volgende verklaart: 

"Bij de vergunningverlening werden er verschillende bezwaren ingediend: 
“De parkeergelegenheid voorzien langs de kerkstraat is enkel op papier realiseerbaar.” 
“Blok A is volledig gericht naar de vogelzangstraat, wat impliceert dat de bewoners hun 
wagen zullen parkeren in de doodlopende straat, wat de huidige bewoners in problemen 
brengt.” 
De gemeente heeft deze bezwaren verworpen en er geen rekening mee gehouden. 
Daarboven als we naar de foto kijken zien we dat de voordeuren en zelfs de 
brievenbussen van blok A op de vogelzangstraat gericht, terwijl het adres in de 
Kerkstraat is, raar. 
Wij zijn niet tegen sociale woningen in dorpskernen, dit is een goed idee, maar we zijn 
ook voor een goede integratie ervan. 
Het potentieel dat in de kern zit had op dit moment benut en versterkt kunnen worden, 
maar er werd gekozen om niet de voorgevel maar de parking naar het centrum te 
richten, wat complete waanzin is omdat je ook nog eens meer verkeer genereert door de 
dorpskern. 
Voor mij is dit parkeerverbod een lapje voor het bloeden van een eerder gemaakte fout. 
Ik zou zeggen, los het zo goed mogelijk op. Ik ga mij op dit punt onthouden, met dit 
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parkeerverbod is er het risico dat ze gewoon aan de andere kant van de straat gaan 
staan en de boel nog meer blokkeren, enkele bewoners stelden een parkeerverbod op de 
hele straat voor, maar naar flexibiliteit als er bijvoorbeeld bezoek is zie ik hier ook 
moeilijkheden. Veel succes." 

c) dhr. Helsen P. die het volgende verklaart: 

"Allereerst enkele opmerkingen: 
• De oorsprong van het probleem is toch de gecreëerde doorgang naar de 
Vogelzangstraat. 
• Is men in gesprek gegaan met de bewoners van de Vogelzangstraat betreffende dit 
politiereglement? 
• Heeft men met de bewoners van de Oude Pastorie een gesprek gehad over de 
parkeerproblematiek in de Vogelzangstraat? 
Een alternatief zou kunnen zijn om een tuin afsluiting te zetten waarlangs enkele de 
brandweer toegang heeft in geval van calamiteiten. 

Bovendien moet er weer groen verdwijnen om deze borden te kunnen plaatsen. 

Bijkomende vraag: 
Wordt er nog rekening gehouden met de verplichting van de deputatie van de prov. 
A’pen? 
De aanplanting van een hoogstammig groenscherm ter hoogte van de Vogelzangstraat 
dient te gebeuren." 

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

Vragenuurtje 

1. Dhr. De Vlam J. die 

a) meedeelt dat hij opgezocht heeft wie er deelneemt aan de burgemeesterconvenant en 
wie een actieplan heeft ingediend en volgens de website heeft Zandhoven dit nog niet 
gedaan. Hij vraagt zich af hoe dat komt. 

Burgemeester verwijst De Vlam J. naar de milieu-ambtenaar voor meer informatie over 
de burgemeesterconvenant maar hij voegt er nog wel aan toe dat het actieplan reeds 
werd goedgekeurd en dat er al vele acties in uitvoering zijn. 

b) een vraag heeft over de site van de parochiezaal en een eventuele verhuis van het 
jeugdhuis naar die locatie en wat met een tussentijdse verhuis.  

Schepen Soetemans H. antwoordt hierop dat het jeugdhuis op 13 augustus ek. zal 
verhuizen naar het voormalige knutsellokaal zodat de jeugdhuiswerking blijft verder 
lopen in afwachting dat ze naar hun definitieve locatie kunnen op de site van de huidige 
parochiezaal. 

2. Dhr. Stulens P. die het volgende meedeelt: 

"Burgemeester, met mijn slecht karakter wil ik nog even terugkomen op het probleem in 
de Vogelzangstraat. Als ik het goed begrepen heb werd er aan de Zonnige Kempen 
gevraagd om de brievenbussen van de 7 sociale appartementen te verplaatsen van de 
Vogelzangstraat naar de Kerkstraat, waar ze ook thuis horen want de adressen zijn 
Kerkstraat. Werd dit mondeling of schriftelijk gevraagd ? 
En wat nu het parkeerverbod betreft, zal u de bewoners van de sociale appartementen, 
en liefst ook van de bewoners van dat gedeelte van de Vogelzangstraat, op een degelijke 
manier informeren waarom dit parkeerverbod er moet komen en moet nageleefd 
worden?" 

Burgemeester antwoordt hierop dat de vraag m.b.t. de brievenbussen mondeling werd 
gesteld aan Zonnige Kempen tijdens de laatste vergadering van het lokaal woonoverleg 
en dat vanuit de dienst mobiliteit een brief zal vertrekken naar alle betrokkenen. 
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3. Mevr. Maes M. die het volgende meedeelt: 

"Ik heb ondertussen meer informatie over de vrachtwagens opgevraagd bij mijn broer 
omdat hij van deze materie goed op de hoogte is. Hij beveelt aan om hier nog niet mee 
te beginnen omdat dit nog te snel is." 

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


