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Gemeenteraad 
 
Datum: 30 januari 2017. 
 
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. 
Hoppenbrouwers, S. Lathouwers, J. Oerlemans, schepenen ; D. Van Peel, voorzitter RMW ;  
R. Francken, H. De Schepper, C. De Rydt, L. Peeters, J. Breugelmans, S. Van Heybeeck, A. 
Dierckx, D. Van Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, S. de 
Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd:  D. Cleiren, raadslid. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid Hans De Schepper (GROEN) aangeduid als eerste stemmer. 
 
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad. 
 
 
 D A G O R D E 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement. 
 
Financieel beleid. 
 
2. Goedkeuring van het aangepaste belastingsreglement op de afgifte van administratieve 
stukken. 
 
3. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar 2017. 
 
4. Kennisname van het budget 2017 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 
(versie 2017) van het OCMW. 
 
Patrimonium. 
 
5. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Celis in de Rodeweg. 
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Pauwels  in de Heikantstraat. 
 
7. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de 
families Cleiren en Clissen in de Nieuwe Dreef. 
 
8. Verkavelingsaanvraag voor Den Akkerweg: beslissing over de zaak van de wegen. 
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Mobiliteit. 
 
9. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg: uitbreiding van de zone met beperkte parkeertijd, met 
uitzondering van de bewoners met bewonerskaart, in de Heidestatiestraat en omgeving 
(blauwe zone). 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 december 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van het aangepaste prijssubsidiereglement. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de 
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat 
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad; 
 
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 
november 2016; dat dit artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren 
kan begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de 
beperkte toegangsprijzen subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de 
berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart 
prijssubsidiereglement; 
 
Overwegende dat het past afspraken te maken over de de prijssubidies die de gemeente 
toekent aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de 
exploitatie van het gemeentelijk zwembad te kunnen uitvoeren; 
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Gelet op het gemeenteraadbesluit én het besluit van de raad van bestuur van het AGB van 
28 november 2016 over de goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk 
zwembad; dat in dit reglement als voorwaarde ondere andere werd opgenomen dat een 
nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 januari 2017 zal worden onderhandeld tussen de 
gemeente Kalmthout en het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout vóór 1 februari 2017; dat 
de prijssubsidiefactor nu berekend wordt op basis van geraamde budgetcijfers voor het 
dienstjaar 2017; 
 
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het prijssubsidiereglement 
goedkeurde in zitting van heden; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas Jacobs. 
 
Enig artikel.- 
De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad goed. Het 
reglement geldt voor de periode van 1 januari 2017 totdat de prijssubsidiefactor herzien zal 
worden. 
 
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
2. Goedkeuring van het aangepaste belastingsreglement op de afgifte van administratieve 
stukken. 
 
Gelet op de artikel 170, §4 van de gecoördineerde Grondwet; 
 
Gelet op het gemeentedecreet  van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de artikel 6 § 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), van kracht sinds 1 september 
2009, met inbegrip van zijn latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake Milieubeleid, 
met inbegrip van latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2013 over de belasting op de 
afgifte van administratieve stukken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2013 over de indirecte belasting 
op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen;  
Overwegende dat de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning is voorzien voor de 
vergunningsaanvragen ingediend vanaf 23 februari 2017; 
 
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende omgevingsvergunning en haar 
bijlagen, de stedenbouwkundige vergunning en melding, de milieuvergunning en melding en 
de verkavelingsvergunning vervangen worden door de omgevingsvergunning en – melding; 
 
Overwegende dat de bestaande belastingsreglementen vanaf het in werking treden van het 
decreet betreffende omgevingsvergunning en bijhorende uitvoeringsbesluiten niet langer 
kunnen toegepast worden op de aanvragen voor een omgevingsvergunning of -melding; 
 
Overwegende dat de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning belangrijke 
kosten voor de gemeente kunnen meebrengen door onder andere de te organiseren 
openbare onderzoeken; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het ontwerpreglement dat door het college van burgemeester en schepenen ter 
goedkeuring wordt voorgelegd; 
 
Gehoord de toelichting van de schepen bevoegd voor financiën;  
 
BESLUIT: met 15 jastemmen van Hans De Schepper, Stijn de Koning, Maggy Beyers, 
Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, 
Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel, en Lukas Jacobs, 2 onthoudingen van Alfons Dierckx en Bianca 
Veraart en 6 neenstemmen van Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, 
Veerle De Block, Pieter Brosens en Jan Van Esbroeck. 
  
Artikel 1.- 
De gemeenteraad trekt de reglementen, zoals goedgekeurd op 23 december 2013, inzake de 
belasting op de afgifte van administratieve stukken én de indirecte belasting op het openen of 
veranderen van hinderlijke inrichtingen, in. 
 
Art. 2.-  
Ten bate van de gemeente wordt voor een termijn beginnend op de datum van de 
inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 inzake de omgevingsvergunning, 
vastgesteld op 23 februari 2017, en eindigend op 31 december 2019, onder de navolgende 
voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere 
administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de personen en instellingen aan 
wie deze stukken door de gemeente op hun verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.  
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Art. 3.-  
Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:  

a) op de afgifte of de vervanging van de attesten van immatriculatie van vreemdelingen: 
3 euro;  

b) op de afgifte van paspoorten aan inwoners vanaf 18 jaar: 5 euro;  
c) op de afgifte van elektronische identiteitskaarten of elektronische 

vreemdelingenkaarten aan inwoners: 2 euro gemeentebelasting verhoogd met de 
kosten aangerekend door de federale overheid.  
Voor de afgifte van elektronische identiteitskaarten of elektronische 
vreemdelingenkaarten volgens een spoedprocedure bedraagt de gemeentebelasting 
2 euro verhoogd met de kosten aangerekend door de federale overheid en/ of Group4 
overeenkomstig de gekozen spoedprocedure; 

d) op de aanvraag tot een duplicaat van een pin/puk-code voor een identiteitskaart: 2 
euro;  

e) op de afgifte van trouwboekjes: 10 euro;  
f) op afgifte van een internationaal rijbewijs: 4 euro; 
g) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen zonder  medewerking van 
een architect:  25,00 euro per aanvraag;  

h) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
stedenbouwkundig attest : 25,00 euro per aanvraag,  

i) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen met medewerking van 
architect : 50,00 euro per aanvraag; 

j) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning  voor verkavelen van gronden die niet met wegenaanleg 
gepaard gaat : 50,00 euro per aanvraag; 

k) op de administratieve verwerking van een bijstelling van een omgevingsvergunning 
voor verkavelen van gronden zonder nieuwe wegenaanleg: 50,00 euro per aanvraag;  

l) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor verkavelen van gronden die met wegenaanleg gepaard 
gaat : 75,00 euro per aanvraag; 

m) op de administratieve verwerking van een bijstelling van een omgevingsvergunning 
voor verkavelen van gronden met nieuwe wegenaanleg: 75,00 euro per aanvraag;  

n) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting via de 
eenvoudige procedure, het bijstellen van de in de omgevingsvergunning opgelegde 
milieuvoorwaarden en het bijstellen van het voorwerp of de duur van de 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting: 50 euro per 
aanvraag;    

o) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting van tweede 
klasse: 100,00 euro per aanvraag; 

p) op de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting van eerste 
klasse: 200,00 euro per aanvraag; 

q) op de verplichte publicatie in een dag- of weekblad door de gemeente t.g.v. de 
administratieve verwerking tot een aanvraag voor het bekomen van een 
omgevingsvergunning: de reële kost van de publicatie(s); 
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r) op de verplichte individuele kennisgeving per aangetekende zending door de 
gemeente t.g.v. de administratieve verwerking van een aanvraag tot het bekomen van 
een omgevingsvergunning: de reële kost van de aangetekende zending(en); 

s) op de verplichte informatievergadering door de gemeente t.g.v.de administratieve 
verwerking van een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning: 100 
euro per informatievergadering; 

t) het digitaliseren door de gemeente van een analoge aanvraag tot het bekomen van 
een omgevingsvergunning: 25 euro per begonnen uur;  

Bij gecombineerde aanvragen of elementen worden de van toepassing zijnde aanvragen of 
elementen samengeteld.  
 
Art. 4.-  
Deze belasting wordt contant geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk 
tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
 
Art. 5.-  
De stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere 
overheidsbeslissing kosteloos door het gemeentebestuur worden afgegeven, zijn van deze 
belasting vrijgesteld. 
 
Art. 6.-  
De persoon of instelling aan wie niet onmiddellijk het gevraagde stuk kan worden afgeleverd, 
moet een bedrag gelijk aan de vermoedelijke belasting in bewaring geven bij het 
gemeentebestuur. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven 
contantbelasting worden geboekt op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk, 
voorzien van de kleefzegel.  
 
Art. 7.-  
De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling der geschillen terzake 
gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 
vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van provincie- en gemeentebelastingen 
en zijn latere aanvullingen.  
 
Art. 8.-  
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 
 
3. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar 2017. 
 
De voorzitter wijst op de actualisering van de gemeentelijke werkingstoelages. Er werd bij de 
herberekening van deze toelages rekening gehouden met de stijging van de respectievelijke 
inwonersaantallen. Op grond van deze herberekening daalt het gemeentelijk aandeel van de 
gemeente Essen van 32 procent naar 30,8 procent, de gemeente Kalmthout zakt van 35,4 
procent naar 35 procent en de gemeente Wuustwezel stijgt van 32,5 procent naar 34,1 
procent. Dit betekent een daling van de gemeentelijke bijdrage van Essen van 75.000 euro, 
het aandeel van de gemeente Kalmthout zakt met 25.000 euro en het aandeel van de 
gemeente Wuustwezel stijgt met 100.000 euro. 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder het artikel 40, derde en zesde lid en het artikel 
71, eerste lid; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de 
berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeente politiezone; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/8 van 18 oktober 2013 betreffende de veralgemeende 
invoering van de beleids- en beheerscyclus; 
 
Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget van de gemeente voor het dienstjaar 2017 
als dotatie aan de politiezone Grens, onder de beleidsdoelstelling ‘Nastreven van een 
geïntegreerd veiligheidsbeleid’, het actieplan ‘Participeren aan de politiezone Grens’ en de 
actie ‘Uitbetalen dotatie aan de politiezone Grens’ met als registratiesleutel 64940000/0400 
van de actie 1419/002/009/002/001; 
 
BESLUIT: met 23 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het dienstjaar 2017 zal een gemeentelijke bijdrage van 2.256.561,32 euro worden 
overgemaakt aan de politiezone Grens. Het krediet is in het budget voor het dienstjaar 2017 
voorzien onder de actie ‘Uitbetalen dotatie aan de politiezone Grens’ onder registratiesleutel 
64940000/0400 van de actie 1419/002/009/002/001. 
 
Art. 2. - 
Een afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de politieraad van 
de politiezone Grens en aan de financieel beheerder. 
 
4. Kennisname van het budget 2017 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 
(versie 2017) van het OCMW. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het OCMW Dirk Van Peel (CD&V). Hij 
geeft een uitgebreide toelichting aan de hand van een powerpointpresentatie. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) betreedt de raadszaal om 20.06 uur. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt zich af waarom de gemeentelijke bijdrage 
tussen 2017 en 2018 zo schommelt. Heeft dit te maken met de autofinancieringsmarge? 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) zegt dat te maken heeft met een bedrag van 
ongeveer 300.000 euro dat wordt verrekend. Dit bedrag wordt gegenereerd uit de 
jaarrekening van het OCMW: het overschot van ongeveer 254.000 euro wordt aan het 
gemeentebestuur gegeven en daarom zakt de gemeentelijke bijdrage. De schommeling die 
raadslid De Schepper aanhaalt, heeft hiermee te maken. Op zich is dit een positieve sprong. 
 
Gelet op het artikel 148 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat stelt dat de 
gemeenteraad het meerjarenplan moet goedkeuren; 
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Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2017) voor het OCMW, 
bestaande uit een strategische nota, een financiële nota en toelichting bij het meerjarenplan, 
in zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 december 2016 waarbij de 
gemeentelijke bijdrage in het OCMW voor de dienstjaren als volgt werd vastgesteld: 

• voor 2017: 2.121.707 euro 
• voor 2018: 2.471.942 euro 
• voor 2019: 2.523.180 euro; 

 
Gelet op de goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2016 van het OCMW, bestaande 
uit een beleidsnota en een financiële nota, in zitting van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 22 december 2016; 
 
Gelet op het artikel 150 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat stelt dat, indien 
het budget past binnen de grenzen van het meerjarenplan van het OCMW, de gemeenteraad 
enkel kennis moet nemen van het budget van het OCMW; dat dit voor het dienstjaar 2017 het 
geval is; 
 
Gelet op de toelichting bij het budget voor het dienstjaar 2017 en het meerjarenplan 2014-
2019 (versie 2017) door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 
 
BESLUIT: met 1 onthouding van Hans De Schepper, 9 neenstemmen van Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle 
De Block, Pieter Brosens en Jan Van Esbroeck en 14 jastemmen van Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2017) van het OCMW goed, 
zoals goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 december 2016, met de 
hierna vermelde gemeentelijke bijdragen: 

• voor 2017: 2.121.707 euro 
• voor 2018: 2.471.942 euro 
• voor 2019: 2.523.180 euro. 

 
Art. 2.-  
De gemeenteraad neemt kennis van het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2017 
(bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota) zoals goedgekeurd in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 22 december 2016. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan het OCMW en aan 
de provinciegouverneur. 
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PATRIMONIUM. 
 
5. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Celis in de Rodeweg. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het stedenbouwkundig attest, afgeleverd door het gemeentebestuur op 12 
september 2011 aan landmeter Jan Winkeler namens de familie Celis, voor het oprichten van 
een vrijstaande ééngezinswoning op het eigendom gelegen Rodeweg 40 te Kalmthout 
(kadastraal bekend als Afdeling 2, Sectie E, nummer 592 a24); dat het schepencollege in 
zitting van 5 september 2011 het standpunt innam dat dit eigendom in aanmerking komt voor 
de oprichting van een vrijstaande ééngezinswoning op voorwaarde dat er onder andere wordt 
overgegaan tot de kosteloze grondafstand van een repel grond gelegen in de wegbeding van 
de Rodeweg; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgesteld door studiebureel L. Krinkels (Achterbroeksteenweg 60 
te 2920 Kalmthout) op 20 december 2016; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door de geassocieerde notarissen De 
Boungne en Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een 
perceel grond langs de Rodeweg (thans kadastraal bekend als sectie E, deel van nummer 
592/A/24 P000) met een opgemeten oppervlakte van 174m²; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein voor openbare 
wegenis; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas 
Jacobs.  
 
Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen De Boungne en 
Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de familie Celis van een perceel 
grond gelegen langs de Rodeweg (thans thans kadastraal bekend als sectie E, deel van 
nummer 592/A/24 P000) met een opgemeten oppervlakte van 174m² wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
 
6. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Pauwels  in de Heikantstraat. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 9 maart 2012 door landmeter Jan Winkeler 
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namens de familie Pauwels, strekkende tot het verkavelen van grond in één lot voor 
vrijstaande bebouwing langs de Heikantstraat (kadastraal gekend als Sectie E, nummer(s) 
89/n/deel, 90 g/deel); 
 
Overwegende dat het het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied met 
landelijk karakter; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 30 juli 2012 voor 
het verkavelen van grond in één lot voor vrijstaande bebouwing langs de Heikantstraat; dat 
als voorwaarde in de verkavelingsvergunning werd opgelegd dat het gedeelte tussen de 
huidige en de ontworpen rooilijn langs de Heikantstraat, die gelegen is op 6 meter uit de 
wegas van de Heikantstraat, kosteloos wordt overgedragen aan de gemeente Kalmthout; dat 
deze kosteloze overdracht moet gebeuren vooraleer de verkaveling wordt uitgevoerd of één 
perceel te koop wordt aangeboden;  
 
Gelet op het opmetingsplan opgesteld door studiebureel L. Krinkels (Achterbroeksteenweg 60 
te 2920 Kalmthout) op 21 december 2016; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door de geassocieerde notarissen De 
Boungne en Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een 
perceel grond langs de Heikantstraat (thans kadastraal bekend als sectie E, deel van 
nummer 89/V P000) met een opgemeten oppervlakte van 13m², op het opmetingsplan 
opgenomen als lot 1; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein voor openbare 
wegenis; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas 
Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen De Boungne en 
Dejongh uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de familie Pauwels van een 
perceel grond gelegen langs de Heikantstraat (thans kadastraal bekend als sectie E, deel van 
nummer 89/V P000) met een opgemeten oppervlakte van 13m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
 
7. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de 
families Cleiren en Clissen in de Nieuwe Dreef. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 7 juli 2016 door de heer en mevrouw Cleiren – 
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De Schutter (Duinzichtlei 17 te Kalmthout) strekkende tot het afsplitsen van een kavel van 
een perceel grond langs de Nieuwe Dreef (kadastraal bekend als Afdeling 1, sectie G, 
nummer 865 s 2); 
 
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016 met het 
voorgelegde verkavelingsontwerp strekkende tot het afsplitsen en verkavelen van één 
bouwperceel voor de oprichting van een vrijstaande ééngezinswoning in de Nieuwe Dreef 
(kadastraal gekend als Sectie G, nummer 865 S 2), op voorwaarde dat een strook grond met 
een oppervlakte van 1.425 m² gelegen in de wegbedding van de Nieuwe Dreef kosteloos 
wordt overgedragen aan de gemeente Kalmthout; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning die werd afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 7 november 2016; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter – expert Jan Stokmans (Dorpsstraat 
76 te Kapellen) op 1 september 2000; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte, opgesteld door geassocieerd notaris Eric Louis 
Adriaenssens uit Berendrecht, voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een strook 
grond in de wegbedding van de Nieuwe Dreef (kadastraal bekend als sectie G, nummer 
0041/02CP0000) met een oppervlakte van 1.425m² en tevens een strook grond in de 
wegbedding van de Nieuwe Dreef (kadastraal bekend als sectie G, nummer 0041/02BP0000) 
met een oppervlakte van 2.255m²; dat deze laatste strook grond toebehoort aan de families 
Cleiren én Clissen; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein voor openbare wegenis; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas 
Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerd notaris geassocieerd notaris Eric Louis 
Adriaenssens uit Berendrecht voor de kosteloze grondafstand te Kalmthout, Nieuwe Dreef 
(kadastraal bekend als kadastraal bekend als sectie G, nummer 0041/02CP0000 en 
0041/02BP0000) met een totale oppervlakte van 3.680m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerd notaris Eric Louis 
Adriaenssens uit Berendrecht. 
 
8. Verkavelingsaanvraag voor Den Akkerweg: beslissing over de zaak van de wegen. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt naar het statuut van Den Akkerweg. 
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De voorzitter antwoordt dat het eerste stuk is gelegen in woongebied terwijl het tweede 
gedeelte is gelegen in landbouwgebied. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 5 oktober 2016 door de heer Gert Matheusen, 
landmeter-expert (Heuvelplein 5 te Essen) strekkende tot het verkavelen van een grond in 
één perceel voor vrijstaande bebouwing in Den Akkerweg (kadastraal gekend als Sectie E, 
nummer 116 F); 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied met landelijk 
karakter; 
 
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een 
strook grond met een oppervlakte van 41m² langsheen Den Akkerweg; 
 
Gelet op de omzendbrief RO 2001/01 van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, waarin, op basis van een aantal arresten van de 
Raad van State, wordt gesteld dat verkavelingen waar een kosteloze grondafstand mee 
gemoeid is, dienen beschouwd te worden als verkavelingen ‘met wegenaanleg’ in de zin van 
het artikel 4.2.17 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; dat de gemeenteraad 
derhalve een beslissing dient te nemen over de zaak van de wegen; 
 
Overwegende dat het artikel 4.2.20 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening de 
mogelijkheid voorziet voor de vergunningverlenende overheid om bij verkavelings-
vergunningen lasten op te leggen, ondermeer de kosteloze overdracht van gronden die 
bestemd zijn om tot het openbaar domein te behoren; 
 
 
Overwegende dat het niet meer dan normaal is, en overigens al decennia lang consequent 
door de gemeente wordt toegepast, dat verkavelaars het gedeelte van de bedding van 
openbare wegen, dat tot hun eigendom behoort, kosteloos overdragen aan de gemeente, en 
in voorkomend geval op hun kosten instaan voor de aanleg c.q. uitbreiding van de 
nutsleidingsnetten; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, hierna ‘GRS’ genoemd, definitief 
werd vastgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de provincie 
Antwerpen op 10 augustus 2006; dat de gemeenteraad gebonden is door de bindende 
bepalingen van het GRS, met name de bindende bepaling nummer 2. ‘Maatregelen ter 
vervanging van de gemeentelijke woonbehoeftestudie’; dat de voorliggende 
verkavelingsaanvraag, in toepassing van de bindende bepaling 2.2., dient beschouwd als een 
verkavelingsaanvraag waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken over de zaak van de 
wegen (thans in toepassing van het artikel 4.2.17 van de Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening); 
 
Gelet op de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare werken, de gemeentelijke 
groendienst, de gemeentelijke milieudienst en de brandweerzone Rand; 
 
Gehoord de voorzitter; 
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BESLUIT:  met 24 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas 
Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp 
strekkende tot het slopen van de bestaande gebouwen op het desbetreffende perceel in Den 
Akkerweg (kadastraal gekend als Sectie E, nummer 116 F) plus de afsplitsing van een 
bouwkavel met een oppervlakte van 936m² bestemd voor de oprichting van een vrijstaande 
ééngezinswoning én de afsplitsing van een repel grond om toe te voegen bij de 
rechtsaanpalende hoeve, op voorwaarde dat een repel grond langsheen Den Akkerweg met 
een oppervlakte van 41m² wordt afgesplitst om kosteloos te worden overgedragen aan de 
gemeente Kalmthout. 
 
Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van Den Akkerweg dient door de verkavelaar kosteloos 
overgedragen te worden aan de gemeente Kalmthout door middel van een notariële akte 
waarvan de kosten ten laste vallen van de verkavelaar, vooraleer de verkaveling wordt 
uitgevoerd of één perceel te koop wordt aangeboden. 
 
Art. 3- 
In voorkomend geval dient de verkavelaar op zijn kosten in te staan voor de aanleg c.q. 
uitbreiding van de resp. nutsleidingsnetten voor gas, water, elektriciteit, openbare verlichting 
en TV-distributie. 
 
Art. 4- 
De voorwaarden zoals opgelegd in de adviezen van de gemeentelijke dienst openbare 
werken, de gemeentelijke groendienst, de gemeentelijke milieudienst en de brandweerzone 
Rand dienen stipt te worden nageleefd. 
 
Art. 5- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit 
besluit. 
 
MOBILITEIT. 
 
9. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het 
gebruik van de openbare weg: uitbreiding van de zone met beperkte parkeertijd, met 
uitzondering van de bewoners met bewonerskaart, in de Heidestatiestraat en omgeving 
(blauwe zone). 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen voor mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V). 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of dit nieuwe reglement van toepassing is op 
het ganse Willy Vandersteenplein. 
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Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit inderdaad het geval is. De Marguerite 
Corstiaenslaan was reeds eerder opgenomen in de blauwe zone. De zone met de sociale 
woningen is niet opgenomen in de blauwe zone. 
 
Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt hoeveel parkeerplaatsen er zijn voorzien in het 
nieuwe appartementsgebouw dat wordt opgetrokken aan het Willy Vandersteenplein. 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er in het nieuwe appartementsblok Sidonia 
een twintigtal parkeerplaatsen zijn voorzien. Het probleem is dat we mensen die reeds 
beschikken over een eigen parkeerplaats niet kunnen verplichten om enkel gebruik te maken 
van deze eigen parkeerplaats. Veel van deze chauffeurs gebruiken ook een parkeerplaats op 
het Willy Vandersteenplein. 
 
Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt hoe het zit met de uitreiking van bewonerskaarten. 
 
De voorzitter antwoordt dat de bewonerskaart enkel wordt uitgereikt aan personen die niet 
beschikken over een parkeerplaats. Verder wordt de regelgeving op de bewonerskaarten 
strikt nagevolgd. De instelling van de blauwe zone op het Willy Vandersteenplein volgt ook op 
een vraag van de winkeliers die gevestigd zijn op het plein. De voorzitter merkt ook op dat de 
blauwe zone in de Heidestatiestraat zijn effect niet mist: bezoekers kunnen er hun wagen 
goed kwijt. 
 
Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) heeft in de Heidestatiestraat naast apotheker Verpraet 
opgemerkt dat er een werfkraan staat opgesteld. Voetgangers kunnen er zeer moeilijk 
passeren net als gebruikers met een kinderwagen. Hoe komt dit? Zij vraagt ook naar meer 
toezicht op dergelijke situaties. 
 
Schepen Van den Bergh (CD&V) beaamt dit en zal dit doorgeven aan de 
mobiliteitsambtenaar. 
 
De voorzitter antwoordt dat hij zal vragen aan de politie om meer toezicht te organiseren bij 
dergelijke situaties. Er zal ook worden onderzocht of er geen belasting op het gebruik van 
openbaar domein kan worden geheven: dit zou ook een stimulans kunnen zijn om het 
openbaar domein minder te belasten. 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd door 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 01 december 1975 houdende het algemeen reglement van 
de politie op 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; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de 
verkeerstekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 inzake de aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer; 
 
Gelet op het gunstig advies van de verkeerspolitie van de PZ-Grens; 
 
Overwegende dat de veiligheid dient gewaarborgd te worden; 
 
Overwegende dat de te reglementeren wegen behoren tot de gemeentewegen; 
 
Overwegende dat de te nemen maatregelen dienen om de bewoners van de 
Heidestatiestraat te kunnen laten parkeren in de Heidestatiestraat zonder het verplichte 
gebruik van de parkeerschijf, maar door middel van de bewonerskaart; 
 
Overwegende dat er een onderzoek werd gedaan om na te gaan of de bewoners al dan niet 
beschikken over een eigen parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving; 
 
Overwegende dat het voorgaande besluit van de gemeenteraad betreffende de goedkeuring 
van het aanvullend politiereglement: invoering van een zone met beperkte parkeertijd, met 
uitzondering van de bewoners met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving 
(blauwe zone), genomen in zitting van 31 mei 2012, wordt opgeheven; 
 
Overwegende dat de plaatsomschrijving in het vorige politiereglement omtrent het parkeren 
met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving, niet meer in overeenstemming is 
met de nieuwe toestand; dat er een uitbreiding nodig is voor de zone met beperkte parkeertijd 
voor het Willy Vandersteenplein, meer bepaald :  

• vanaf M.Corstiaenslaan huisnummer 14 (ter hoogte van de beugels) 
• vanaf pad naar M.Corstiaenslaan tussen pand nummer 6 (nu Bel&Bo) en nummer 8 

(nu Standaard Boekhandel) 
• vanaf pad naar Kapellensteenweg ter hoogte van pand 12 (nu Aldi) 
• vanaf pad naar parking Carrefour ter hoogte van pand 18 (nu Action) 
• vanaf Marguerite Corstiaenslaan (verbinding met Heidestatiestraat) 

dat er een “einde zonebord” wordt voorzien aan elke toegang en uitgang tot de zone met 
beperkte parkeertijd (blauwe zone); 
 
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid en de 
regeling van het verkeer; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck en Lukas 
Jacobs. 
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Artikel. 1 .- 
Het voorgaande besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 31 mei 2012 inzake het  
parkeren met bewonerskaart in de Heidestatiestraat en omgeving wordt opgeheven en 
vervangen door het onderhavige besluit. 
 
Art. 2.- 
Er wordt een zone met beperkte parkeertijd, met uitzondering van de bewoners met 
bewonerskaart, afgebakend in de volgende straten of straatdelen: 
- Heidestatiestraat:  vanaf pand met huisnummer 8 tot spooroverweg. 
- Leopoldstraat: vanaf kruispunt Heidestatiestraat tot pandscheiding huisnummer 11/13. 
- Marguerite Corstiaenslaan: vanaf kruispunt Heidestatiestraat tot Willy  
   Vandersteenplein. 
- Withoeflei:  vanaf kruispunt Heidestatiestraat tot pand met huisnummer 16. 
- Victorine Van Mechelenlaan: vanaf kruispunt Withoeflei tot (zijgevel) Withoeflei 9/5. 
- Statielei: vanaf kruispunt Withoeflei tot Withoefstraat. 
- Heidestatieplein: afgebakend als volgt : 
   -vanaf de aansluiting met de Bevrijdingslei (ter hoogte van Bevrijdingslei 2) 
   -vanaf de aansluiting met de Canadezenlaan (ter hoogte van Heidestatieplein 16/18) 
   -vanaf de aansluiting met de Max Temmermanlaan 
   -vanaf de spooroverweg (aansluitend op de Heidestatiestraat) 
   -vanaf het pand met huisnummer 6 (schoolingang St. Jozef-school) 
   -vanaf het pand met huisnummer 2A (frituur-chalet) 
   -vanaf schoolparking St. Jozef op de doorgang voor ingang parochiecentrum 
    (pand met huisnummer 8). 
-Willy Vandersteenplein: afgebakend als volgt: 
   -vanaf M.Corstiaenslaan pand met huisnummer 14 (ter hoogte van beugels) 
   -vanaf pad naar M.Corstiaenslaan tussen pand met huisnummer (nu Bel&Bo) en pand met 
    huisnummer 8 (nu Standaard Boekhandel) 
   -vanaf pad naar Kapellensteenweg ter hoogte van het pand 12 (nu Aldi) 
   -vanaf pad naar parking Carrefour ter hoogte van het pand 18 (nu Action) 
   -vanaf Marguerite Corstiaenslaan (verbinding met Heidestatiestraat). 
 
Art. 3 
Elke toegang en uitgang tot de zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) wordt 
gesignaleerd, overeenkomstig het artikel 65.5 van het wegverkeersreglement, door middel 
van begin-/eindborden met zonale geldigheid voorzien van het verkeersbord E9a met daarop 
de afbeelding van de parkeerschijf en de vermelding “uitgezonderd bewoners”.  
 
Art. 4.- 
Huidige verordening wordt bekendgemaakt en treedt in werking overeenkomstig de artikelen 
186 en 187 van het gemeentedecreet. 
 
Art. 5.- 
Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Vlaamse overheid, Afdeling 
Mobiliteit Beleid en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Koning 
Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel. 
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GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 december 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
De raad keurt het verslag van de vergadering van 19 december 2016 van de gemeenteraad 
unaniem goed. 
 
SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Fons Dierckx (SP.a) stelde namens zijn fractie volgende schriftelijke vraag:  
 
" Flankerend onderwijs 
 
In 2014 startte het OCMW het project “huistaakbegeleiding” 
Het OCMW besliste recent:  

1.het project verder te zetten 
2. daarvoor de functie van coördinator in te vullen met een contract van onbepaalde 
duur 
3. de functie van 0,50 VTE coördinator op te nemen in de OCMW personeelsformatie 

Dat veroorzaakt voor het OCMW een jaarlijkse kost van ca. 12.500 euro, plus andere kosten 
zoals administratieve ondersteuning, opleidingskosten coördinator ,vrijwilligers enz. 
 
Wij zijn van mening dat een dergelijk onderwijsproject niet behoort tot de kerntaken van het 
OCMW, maar wel een kerntaak is van het gemeentebestuur. 
 
Daarvoor steunen we ons op het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op 
lokaal niveau. (goedgekeurd op 30 november 2007, BS 11 februari 2008 , met een laatste 
wijziging op 1 januari 2016). 
 
Het lokaal onderwijs mag zich niet beperken tot het beleid dat de schepen voor onderwijs 
voert als inrichtende macht van eigen scholen. Die rol van beheerder blijft de gemeente 
onverkort behouden. Het flankerend onderwijsbeleid voegt echter een nieuwe sector- en 
netoverschrijdende dimensie toe. 
 
Het geheel van actieplannen die een gemeente ontwikkelt om, vertrekkende vanuit de lokale 
situatie en aanvullend bij het Vlaams onderwijsbeleid, het lokale onderwijs en de gelijke 
onderwijskansen in het bijzonder te kunnen  ondersteunen. 
 
Alle taken die in het project “huistaakbegeleiding” worden omschreven, vallen volledig in de 
opdracht, die het gemeentebestuur als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid hoort uit 
te voeren. Dat behelst o.a.: 

- ondersteuning van leerlingen door vb kleuterparticipatie, taalstimulering.. 
- ouders en leerlingen wegwijs maken in leer- en studietrajecten 
- een sociaal onderwijsbeleid voeren met  oog voor armoede en sociale uitsluiting 
- creëren van leerkrachtige, stimulerende schoolomgevingen via brede schoolprojecten 
- begeleiding van risicojongeren zoals vb spijbelaars, niet-schoolbare jongeren 
- stimuleren van levenslang leren … 
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Daarom vraagt onze fractie dat: 
- de functie van huistaakbegeleiding wordt overgenomen door het gemeentebestuur 
- daarvoor subsidiemogelijkheden benut worden die door het decreet voorzien zijn 

Ik heb een document waaruit blijkt dat er in 2015 zo maar 20.000 euro van de Vlaamse 
overheid voor het project had kunnen binnengehaald worden." 
 
Raadslid Dierckx (SP.a) licht zijn vraag mondeling toe en vraagt naar het standpunt van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Schepen van onderwijs Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er voor 2017 geen 
Vlaamse subsidies voor flankerend onderwijs meer worden voorzien. Deze middelen werden 
ondertussen toegevoegd aan het Gemeentefonds. Het bewuste decreet  van 2007 werd in 
tussentijd reeds meer dan tienmaal aangepast. Vóór 2017 moest er een dossier worden 
ingediend samen met een actieplan waarin minimaal drie verschillende taken (o.a. leerplicht 
en spijbelgedrag) waren in opgenomen. In Kalmthout werd dit besproken in de onderwijsraad 
en de directies van de lokale scholen stonden er niet op te wachten. De conclusie was toen 
om geen acties te ondernemen en dus ook geen subsidies aan te vragen. In Essen heeft dit 
wel gedaan en heeft men geen goedkeuring voor hun project gekregen. De meeste financiële 
middelen in het kader van het flankerend onderwijs werden toegewezen aan grotere steden. 
Een andere voorwaarde was de cofinanciering door het bestuur. Ook hier was de conclusie 
dan dit meer last dan winst zou betekenen. 
 
Het betekent ook dat alle acties die je onderneemt voor het gemeentelijk onderwijs ook zou 
moeten doorvoeren voor de andere netten. Wat Kalmthout wel heeft gedaan is vanuit een 
reflex te werken rond kansarmoede binnen ons OCMW. Samen met het OCMW van Kapellen 
en het Rode Kruis werd het project rond de huistaak begeleiding opgezet. Dit project werd 
opgestart binnen het OCMW omdat daar de expertise aanwezig is en dit werkt tot ieders 
tevredenheid. 
 
OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) voegt er nog aan toe dat er bij de start van het 
project een provinciale impulssubsidie werd toegewezen. De meeste projecten die in 
Vlaanderen werden opgestart rond huistaakbegeleiding, worden uitgevoerd door de lokale 
OCMW's. Belangrijk in dit geval is het "infiltreren" in de omgeving van het kind. Dit gebeurt 
onder de begeleiding van de coördinator die door het OCMW wordt aangestuurd. De 
coördinator stuurt de vrijwilligers aan en is gebonden door het beroepsgeheim. 
 
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) heeft de vraag van de SP.a-fractie ook nog eens 
afgetoetst bij de directies van de lokale scholen. Zij vonden het een goede zaak dat dit project 
wordt gecoördineerd door het OCMW. 
 
Uiteindelijk is het volgens de OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) zo dat de gemeente dit 
project al betaalt via de gemeentelijke dotatie. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) voegt er nog aan toe dat het voorstel van de SP-a-fractie 
zijn steun niet kan wegdragen. Volgens hem worden twee zaken vermengd: het 
onderwijsaspect en het bereiken van een doelgroep via het OCMW. 
 
2. Raadslid Bianca Veraart (SP.a) heeft de laatste weken verschillende vragen van bezorgde 
omwonenden betreffende de plannen voor een LIDL-supermarkt in de Foxemaatstraat 
gekregen. Zo blijkt dat er al een landmeter ter plaatse was, boringen werden uitgevoerd en 
vermoedelijk ook verkeerstellingen in Foxemaatstraat en Kapellensteenweg. Hoe concreet 
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zijn de plannen al en is er al een overleg geweest met de gemeente betreffende de 
aanvraag? Wat is of zal het gemeentelijk standpunt hierin zijn? 
 
De voorzitter antwoordt dat dergelijke vragen ook tot bij hem waren gekomen via de 
raadsleden Stijn de Koning (CD&V) en Maggy Beyers (CD&V). Hij zegt dat er in het verleden 
door LIDL een aanvraag werd gedaan voor het bouwen van een supermarkt op de gronden 
van bakkerij Van Hooydonck langs de Kapellensteenweg. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft hier toen negatief op geantwoord. 
 
In februari 2016 lanceerde LIDL opnieuw een informele vraag voor de bouw van een 
supermarkt op de gronden van de familie Kalhöfer in de Foxemaatstraat. Vanuit het beleid 
werd hierop geantwoord dat dit niet evident is. Er zou een verkeerscirculatie op gang komen 
in de Foxemaatstraat én in de Kapellensteenweg. Sindsdien was er geen beweging in dit 
dossier. Het plaatsen van een verkeersteller op de weg is gebeurd zonder onze toelating. 
Deze actie gebeurde onaangekondigd en zonder ons medeweten. Tot nu toe hebben we 
geen formele bouwaanvraag ontvangen. De kans is wel reëel dat er een aanvraag van LIDL 
zal worden ingediend. Deze aanvraag zal dan waarschijnlijk wel gekoppeld zijn aan een 
openbaar onderzoek waarbinnen de omwonenden hun grieven en opmerkingen zullen 
kenbaar kunnen maken. 
 
3. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) las in het verslag van 12 december 2016 van het college 
van burgemeester en schepenen dat er een buurtonderzoek werd gevoerd in verband met de 
nachtwinkel op de Kapellensteenweg. Waarom werd dit onderzoek gevoerd? 
 
De voorzitter antwoordt dat de wijkagent een onderzoek onder de omwonenden van deze 
nachtwinkel heeft gevoerd. Er werd gepeild naar eventuele overlast van deze nachtwinkel. De 
reacties van omwonenden waren gematigd. Er werd ook teruggekoppeld naar de betrokken 
persoon die klaagde over overlast. 
 
4. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) heeft vernomen dat de volleybalclub Fixit problemen zou 
hebben met de verwarming van de sporthal van Achterbroek. Er zou in 2012 reeds een 
offerte zijn opgesteld voor het plaatsen van een nieuwe verwarming. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) beaamt inderdaad dat er problemen bestaan 
met de elektrische vloerverwarming van de sporthal. Dit heeft onder andere te maken met de 
manipulatie van het systeem door onbekenden: er wordt aan de verwarmingsknoppen 
gedraaid en er was ook een zekering afgezet. Er werden door het bestuur geen beloftes 
gemaakt om de verwarminginstallatie aan te passen: er werden wel plannen gemaakt. We 
gaan nu een energiescan laten maken van het ganse gebouw door Eandis. Misschien 
kunnen deze problemen dan worden aangepakt in de loop van dit jaar. 
 
5. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt of het college van burgemeester en schepenen 
de brief van Unizo over de Pionier Bedrijvige Kern heeft ontvangen en besproken. Wat is het 
standpunt van het college van burgemeester en schepenen? 
 
De voorzitter antwoordt dat deze brief werd besproken in de vergadering van maandag 9 
januari 2017 van het college van burgemeester en schepenen. Het bestuur is bezig met de 
studie rond de detailhandel onder begeleiding van de POM. Er wordt gedacht aan stimulatie 
van de detailhandel door het verlenen van specifieke premies. We moeten de resultaten van 
deze studie nog ontvangen en zullen ze dan onderzoeken. 
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Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt om deze studie zeker te bespreken in een 
raadscommissie. 
 
De voorzitter bevestigt dit en zal dan Hilde De Ridder van de POM uitnodigen om de 
resultaten van de studie toe te lichten. 
 
De voorzitter sluit de openbare zitting af om 21.12 uur. 
 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris      de voorzitter. 
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