
 

1 
 

 
 
Gemeenteraad 
 
Datum: 27 maart 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, S. Van Heybeeck, A. Dierckx, D. Van 
Aert, M. Beyers, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de Koning, V. 
De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: J. Breugelmans, raadsleden. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) 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 de aangepaste statuten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
Financieel beleid. 
 
2. Goedkeuring van het aangepaste belastingsreglement op het ophalen en verwijderen van  
huishoudelijk afval. 
 
3. Goedkeuring van het retributiereglement voor de inname van het openbaar domein.  
 
Patrimonium.  
 
4. Verkavelingsaanvraag VDM Sale Concept nv - Beauvoislaan – Mastendreef: beslissing 
over de zaak van de wegen. 
 
Veiligheid. 
 
5. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: jaarlijkse 
kermis te Nieuwmoer. 
 
Milieu. 
 
6. Goedkeuring van de aangepaste gemeentelijke verordening over de inzameling en 
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen. 
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Sport. 
 
7. Goedkeuring van het aangepaste professionaliseringssubsidiereglement. 
 
Personeel. 
 
8. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeente-
personeel. 
 
9. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie voor 
het gemeentepersoneel. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 februari 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 
 
1. Goedkeuring van de aangepaste statuten voor het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout 
Maarten De Bock. Hij licht dit agendapunt toe. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 waarin de oprichting en de statuten 
van het Autonoom gemeentebedrijf Kalmthout, afgekort AGB Kalmthout, werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 door de Vlaamse 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding op 26 september 2016 en de publicatie van deze beslissing in het 
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016; 
 
Gelet op Beslissing BTW nummer E.T.129.288 van 19 januari 2016; 
 
Overwegende dat het AGB Kalmthout sinds haar oprichting een winstoogmerk nastreeft en 
dat dit tot uiting dient te komen in de statuten ter hoogde van de bepalingen rond de 
resultaatverwerking; 
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Overwegende dat het AGB Kalmthout vandaag geen statutair kapitaal heeft; 
 
Overwegende dat het kapitaal moet worden uitgedrukt in de statuten; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een kapitaal van 100.000 euro in het AGB te 
voorzien; 
 
Gelet op het advies van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting van 27 februari 
2017 over het aanpassen van de statuten van het AGB Kalmthout; 
 
BESLUIT : met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, David Cleiren, Jozef Duerloo en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad beslist om een artikel 25bis aan de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout toe te voegen onder het Hoofdstuk IV Financiën, dat luidt als 
volgt: 
 
“Art. 25bis Kapitaal 
 
 Het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal van het bedrijf 100.000,00 euro. 
 
Het bedrag van het geplaatste maatschappelijke en statutaire kapitaal stemt overeen met de 
netto-inbrengwaarde van de in te brengen vermogensbestanddelen. 
 
De inbreng van de onroerende goederen gebeurt bij middel van authentieke akte. Behoudens 
in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch 
gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een 
vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of 
(duurzame) waardeverminderingen te compenseren.” 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad beslist om een artikel 25ter aan de statuten van het Autonoom 
Gemeentebedrijf Kalmthout toe te voegen onder het Hoofdstuk IV Financiën, dat luidt als 
volgt: 
  
“Art. 25ter Resultaatverwerking 
 
Nadat een bedrag van ten minste twintig procent van de nettowinst is uitgekeerd aan de 
gemeente, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van resultaat van 
het bedrijf, dit met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten. 
 
Evenwel mag geen uitkering aan de gemeente geschieden indien op de datum van afsluiting 
van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of 
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit 
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of 
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.” 
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Art. 3.- 
De gemeenteraad keurt de aangepaste statuten goed. De aangepaste statuten gaan hierbij 
integraal als bijlage. 
 
Art. 4.- 

Dit besluit wordt overgemaakt aan het AGB Kalmthout en aan de toezichthoudende overheid 
zoals voorzien in het artikel 234 van het gemeentedecreet. 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
2. Goedkeuring van het aangepaste belastingsreglement op het ophalen en verwijderen van  
huishoudelijk afval. 
 
De voorzitter geeft het woord aan schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) die dit 
belastingsreglement toelicht. 
 
De OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) neemt plaats aan de raadstafel om 20.02 uur. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) herhaalt dat er reeds twee jaar geleden werd 
gesproken over het ophalen van papier met rolcontainers. Het is goede stap naar het 
verminderen van de overlast die ronddwarrelend papier nu soms nog veroorzaakt. Verder is 
het goed voor de ophalers die momenteel bij het ophalen van het losse papier hun rug zwaar 
belasten. Tot slot blijft het ophalen van papier gratis voor de gebruikers. Zijn fractie 
ondersteunt dus dit initiatief. 
 
Gelet op het artikel 170, § 4, van de 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 het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstof-
fen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari  2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
VLAREMA), en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 
 
Gelet op de gemeentelijke politieverordening van 23 december 2010 betreffende de inzame-
ling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stof-
fen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het feit dat het huidige belastingsreglement op het ophalen en verwijderen van 
huishoudelijk afval van 23 december 2013 dient geactualiseerd met een nieuwe ophaling van 
papier- en kartonafval via rolcontainers; 
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Overwegende dat huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfs-afval huis-
aan-huis worden ingezameld in huisvuilcontainers; 
 
Overwegende dat huisvuil (rest), groente-, fruit- en tuinafval met de natte papierfractie (GFT+ 
afval) en papier- en kartonafval huis-aan-huis wordt ingezameld in huisvuilcontainers; 
 
Overwegende dat gezinnen, verenigingen en kleine ondernemingen ten behoeve van de 
gescheiden inzameling van GFT+, papier en karton en huisvuil huisvuilcontainers ter 
beschikking hebben gekregen; dat de containers voorzien zijn van een ingebouwde chip, 
zodat voor GFT+ en huisvuil een geautomatiseerde registratie kan plaatsvinden van het 
aantal ledigingen per huisvuilcontainer en per aansluitpunt; dat op die manier kan per 
aansluitpunt berekend worden hoeveel afval werkelijk werd meegegeven, aangezien de 
frequentie in combinatie met het gewicht van de container wordt geregistreerd; 
 
Overwegende dat er een kostprijs is per huisvuilcontainer per aansluitpunt, voor het beheer 
van de containers en het bijhorende registratiesysteem;  
 
Overwegende dat het overige deel van de kosten variabel is, afhankelijk van het aantal 
ledigingen, van de hoeveelheid (gewicht) en de aard van het afval dat wordt opgehaald; 
 
Gelet op het feit dat de kosten voor verwerking van papier- en karton, van GFT+ - afval en 
van huisvuil niet hetzelfde zijn in zoverre de kosten voor huisvuil veel hoger liggen dan deze 
voor GFT+; dat dit resulteert in een belasting waarvan een gedeelte bestaat uit een kost per 
containertype per aansluitpunt, gecumuleerd met een kost per lediging per containertype, 
welke afhankelijk is van het gewicht en de aard van het afval; 
 
Overwegende dat de inwoners via het gedifferentieerd tarief worden aangezet tot afval-
preventie en afvalbewust gedrag; 
 
Overwegende dat de huisvuilophaling met gedifferentieerd tarief op basis van gewichten een 
aanvang heeft genomen op 4 april 2011; 
 
Overwegende dat volgende afvalstoffen selectief worden ingezameld in de gemeente: 

- grofvuil huis-aan-huis en op het recyclagepark; 
- papier en karton, plasticflessen, metalen verpakkingen en drankkartons, (PMD), 

snoeihout selectief huis-aan-huis; 
- papier en karton, hol glas, plasticflessen, metalen verpakkingen en drankkartons, 

metalen, harde kunststoffen, afgedankte elektronische en elektrische toestellen, 
herbruikbare goederen, KGA (klein gevaarlijk afval), autobanden, piepschuim, zuivere 
plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays en textiel gratis op het recyclagepark; 

- groenafval, boomstronken, zuiver steenpuin, beton, cellenbeton en kalkplaten, vlak 
glas, hout, grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval (niet recupereerbaar), 
asbesthoudend afval en grond tegen betaling op het recyclagepark; 

- hol glas in glascontainers die op verschillende plaatsen in de gemeente staan 
opgesteld; 

- textiel huis-aan-huis en in textielcontainers die op verschillende plaatsen in de 
gemeente staan opgesteld; 

- Klein Gevaarlijk Afval (KGA) per wijk en op het recyclagepark; 
- herbruikbare goederen huis-aan-huis en op het recyclagepark. 

 
Overwegende alle inzamelingen zijn opengesteld voor zowel burgers als kleine ondernemingen 
en zelfstandige ondernemers; 



                    

6 / 26 
 

 

 
Overwegende dat het ophalen en verwijderen van het huishoudelijk afval en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de inzamelkosten van de huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde belasting; 
 
Overwegende dat de invoering van een gedifferentieerde belasting de gemeente toelaat het 
principe “de vervuiler betaalt” toe te passen; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de belasting op 
het ophalen en verwijderen van huishoudelijk afval niet aan te passen; 
 
Gelet op de bespreking van dit belastingsreglement tijdens de raadcommissie Financieel 
Beleid in zitting van 23 maart 2017; 
 
Gelet op de bespreking van dit belastingsreglement tijdens de vergadering van de 
gemeentelijke milieuraad; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;  
 
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;  
 
Gehoord de toelichting door de schepen bevoegd voor financiën. 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Er wordt met ingang van 1 april 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, op 
jaarbasis een belasting geheven op het ophalen en verwijderen van selectief aangeboden 
huishoudelijk afval of daarmee door de Vlaamse regering gelijkgestelde of vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen volgens de modaliteiten bepaald in de gemeentelijke politieverordening 
betreffende de inzameling en ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief 
ingezamelde recycleerbare stoffen. 
 
Art. 2.- 
De belasting is verschuldigd:  
a)  - door elk gezin; 

- door de eigenaars en/of huurders van tweede verblijven; 
  
die wonen of gevestigd zijn langs de wegen, straten en pleinen, waar de dienst voor het 
afhalen van het huishoudelijk afval ingericht is, of op een afstand daarvan, en die effectief 
gebruik maken van deze dienst. 

 
Aan het begrip ‘gezin’ wordt dezelfde betekenis gehecht als in de bepaling van de laatste 
algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkings- en 
vreemdelingenregisters. 
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b)  - door ieder natuurlijke persoon; 

- door de leden van elke feitelijke vereniging (die hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de  
   betaling van de belasting); 
- door iedere rechtspersoon; 
- door iedere openbare dienst of dienst van openbaar nut; 

die een activiteit, zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of gevestigd zijn langs de wegen, 
straten en pleinen, waar de dienst voor het afhalen van het huisvuil ingericht is, of op een 
afstand daarvan, en die effectief gebruik maken van deze dienst. 
 
Art. 3.- 
Het gebruik van de grijze huisvuilcontainer en de groene GFT+ - afvalcontainer is verplicht 
voor de gemeentelijke afvalinzameling. Het gebruik van de gele afvalcontainer voor papier en 
karton is optioneel. Een ingebouwde computerchip bevat adresgegevens die gelinkt worden 
aan de identiteit van de natuurlijke personen, de rechtspersonen of de feitelijke verenigingen 
die zich als normale gebruikers van de aangeboden recipiënten bij het gemeentebestuur 
hebben bekendgemaakt. Deze bekendmaking blijft geldig tot wederopzegging. 
 
Art. 4.- 
De belasting is ondeelbaar en verschuldigd door de in het artikel 2 vermelde gebruikers die in 
de periode van 1 januari tot 31 december van het betrokken dienstjaar over ten minste één 
container konden beschikken.  
 
De belasting per aansluitpunt wordt als volgt vastgesteld: 

- op basis van de ter beschikking gestelde grijze container voor het huisvuil (restfractie),  
de ter beschikking gestelde groene container voor de GFT+ - fractie en de ter 
beschikking gestelde gele container voor papier- en kartonafval: 

- per grijze container voor huisvuil (restafval) met inhoud van 40 liter is een 
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd. 

- per grijze container voor huisvuil met inhoud van 120 liter is een basisbelasting 
van 6,00 euro verschuldigd. 

- per grijze container voor huisvuil met inhoud van 240 liter is een basisbelasting 
van 8,00 euro verschuldigd. 

- per groene container voor GFT+ -afval met inhoud van 40 liter is een 
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd. 

- per groene container voor GFT+ -afval met inhoud van 80 liter is een 
basisbelasting van 6,00 euro verschuldigd. 

- per gele container voor papier- en kartonafval met inhoud van 240 l is een 
basisbelasting van 4,00 euro verschuldigd. 

- per gele container voor papier- en kartonafval met inhoud van 1 100 l is een 
belasting van 25,00 euro verschuldigd. 

De basisbelasting per gele container voor papier- en kartonafval gaat pas in vanaf 1 
januari 2018. 

- De basisbelasting wordt verhoogd met een bedrag berekend per lediging en per kg 
gewicht afhankelijk van de aangeboden afvalfractie, welke via de in artikel 3 genoemde 
computerchip automatisch wordt geregistreerd per ophaalbeurt : 

 Huisvuil (restafval) : 0,12 euro per lediging 
    0,20 euro per kg 
 GFT+ - afval : 0,12 euro per lediging 
    0,07 euro per kg 

Art. 5.- 
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De belasting wordt door de financieel beheerder ingevorderd bij wege van een kohier dat 
vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Art. 6.- 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het 
aanslagbiljet. 
 
Art 7.- 
De vestiging en invordering alsmede de beslechting van de gemeentebelastingen worden 
geregeld overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invor-
dering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen alsmede latere 
aanvullingen. 
 
Art. 8.- 
Een kopie van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid bezorgd en ter 
kennisgeving aan OVAM. 
 
3. Goedkeuring van het retributiereglement voor de inname van het openbaar domein.  
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe. Naar aanleiding van de opmerkingen die door de 
raadsleden werden geformuleerd tijdens de vergadering van donderdag 23 maart 2017 stelt 
het college van burgemeester en schepenen twee wijzigingen voor. De eerste wijziging is het 
verminderen van het bedrag van de retributie van 1,00 euro naar 0,25 euro. De tweede 
wijziging is een extra vrijstelling voor het aanrekenen van de retributie: voor een inname van 
minder dan drie werkdagen zal geen retributie worden aangerekend. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) is een voorstander van het reglement maar zijn fractie zal zich 
onthouden bij de stemming. Voor deze onthouding worden volgende redenen aangehaald: 
- het zou volgens hem efficiënter zijn als er een langere periode van vrijstelling zou worden 
gegeven. Zo zou er gedacht kunnen worden aan een periode van 3, 6 of 9 maanden en vanaf 
het aflopen van de vrijstellingsperiode zou dan een hoger retributiebedrag kunnen worden 
gevraagd; 
- misschien zou er ook een andere benadering van het in gebruik nemen van parkeerplaatsen 
kunnen worden uitgewerkt; 
- de veiligheid van voetgangers en fietsers moet steeds worden gegarandeerd. Dit zou goed 
moeten worden bekeken worden in een dergelijk reglement. 
 
De voorzitter antwoordt dat bij het verlenen van de signalisatievergunning steeds rekening 
worden gehouden met de belangen van de fietsers en voetgangers. Hij voegt er aan toe dat 
een differentiatie in het reglement steeds moet kunnen. Hij stelt voor om het reglement na 
één jaar werking te evalueren om dan eventuele aanpassingen door te voeren. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) heeft vooral vragen bij de oplijsting van de straten die werden 
opgenomen in het reglement. Waarom zijn de Bareelstraat, de Kijkuitstraat en de Vogelen-
zangstraat niet mee opgenomen in de stratenlijst? Hier is toch geregeld hinder door 
bouwwerken waarbij het openbaar domein wordt ingenomen? 
 
De voorzitter antwoordt dat in de straten waarover raadslid Veraart spreekt, het meestal gaat 
over particulieren die eengezinswoningen bouwen. De stratenlijst die werd opgenomen in het 
reglement, is gebaseerd op de recente aanvragen voor een signalisatievergunning. Hij stelt 
voor om het reglement één jaar lang te testen en dan te evalueren. 
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Gelet op het artikel 170 §4 van de 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 de provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de overlast voor de gebruikers van het openbaar domein die bij bouwwerken 
ontstaat door de innames van dit openbaar domein of het privaat domein dat openbaar is 
door gebruik; dat deze inname van het openbaar domein onder andere gebeurt door het 
plaatsen van bouwkranen en werfcontainers, de opslag van materialen en dergelijke op de 
voet- en fietspaden; dat het hier ook gaat over het bezetten van de openbare 
parkeerplaatsen- en stroken; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de inname van parkeerplaatsen voor werfwagens, 
het leveren van (bouw)materialen e.d. in tijd te beperken; dat dit voorstel is gebaseerd op het 
feit dat een langdurige bezetting van het openbaar domein het genot van dit openbaar 
domein voor de gebruiker beperkt en dat er momenteel geen enkele stimulans bestaat om er 
voor te zorgen dat het gebruik van het openbaar domein zo veel mogelijk wordt beperkt in 
tijd; dat het bestuur er voor kiest om voor dit gebruik een financiële vergoeding of retributie te 
vragen en er op die manier wordt getracht om het gebruik van het openbaar domein te 
beperken en lange bezettingen er van te ontmoedigen; 
 
Gelet op de bespreking van deze retributie tijdens de raadscommissie Financieel Beleid in 
zitting van 23 maart 2017; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 10 onthoudingen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, David Cleiren, Jozef Duerloo, Alfons 
Dierckx en Bianca Veraart en 14 jastemmen van Hans De Schepper, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan 
Oerlemans, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor een termijn die begint op 1 april 2017 en eindigt op 31 december 2019 wordt een 
retributie geheven op de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, 
aanlegwerken, wederopbouwwerken, opruimingswerken, slopingen en afbraak. De retributie 
geldt tevens voor alle lopende innames van het openbaar domein vanaf 1 april 2017.  
 
Art. 2.- 
Onder de inname van het openbaar domein bij bouwwerken, verbouwingen, aanlegwerken, 
wederopbouwwerken, opruimingswerken, slopingen en afbraak wordt verstaan de inname 
van het openbaar domein door de plaatsing van materialen, bouwmaterialen, 
bouwbenodigdheden en diverse machines die gebruikt worden bij de uitvoering van de 
werken evenals kranen, stellingen, afvalcontainers, bureelcontainers, werfketen en tijdelijke 
sanitaire installaties. Deze opsomming is niet limitatief in zoverre het openbaar domein 
hiervoor wordt gebruikt. 
 
 
 



                    

10 / 26 
 

 

Art. 3.- 
Voor de inname van het openbaar domein wordt een retributie van 0,25 euro per dag en per 
begonnen vierkante meter geheven met een minimumaanslag van 25 euro voor de 
ingenomen oppervlakte van het openbaar domein of privaat domein, openbaar door gebruik, 
in de volgende straten:  
 

1.  langs de gemeentewegen:  
- Centrum Heide: Heidestatiestraat, Heidestatieplein, Withoeflei tot Lorkendreef, 

Leopoldstraat tot Wilgendreef, Willy Vandersteenplein, M. Corstiaenslaan; 
- Centrum Kalmthout: Driehoekstraat, Kerkeneind, Foxemaatstraat tot 

Driehoekstraat; 
- Centrum Nieuwmoer: Nieuwmoer-Dorp, Zilverenhoeksteenweg, Kerkstraat. 

 
2. langs de gewestwegen:  

- N122 - Kapellensteenweg, Dorpstraat, Noordeind; 
- N117 - Brasschaatsteenweg, Roosendaalsebaan; 
- N111 - Putsesteenweg, Heuvel, Statiestraat, Achterbroeksteenweg, Kalmthout-

sesteenweg; 
- N133 – Wuustwezelsteenweg, Nieuwmoer-Dorp, Essensteenweg. 

 
Voor de andere straten op het grondgebied van de gemeente wordt geen retributie geheven.  
 
Art. 4.- 
Alvorens tot de inname van het openbaar domein mag worden overgegaan, moet er toelating 
worden gevraagd aan het gemeentebestuur. Als het openbaar domein wordt ingenomen 
zonder toelating, dan zal de ingenomen oppervlakte op het openbaar domein worden 
vrijgemaakt door of in opdracht van de gemeente en zullen de kosten worden verhaald op de 
veroorzaker en - als de veroorzaker niet bekend is - op de bouwheer. 
 
De aanvrager is tot aangifte verplicht via het voorziene aangifteformulier. Op dit formulier 
worden zowel de data van plaatsing en wegname van het voorwerp of object als de 
oppervlakte van het openbaar domein dat wordt ingenomen, vermeld. 
 
Art. 5.- 
De retributie is verschuldigd door de (rechts)persoon die het openbaar domein in gebruik 
neemt. 
 
Art. 6.- 
Deze retributie wordt niet geheven: 

a) bij het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, zitbanken en fietsenrekken;  
b) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van een openbaar bestuur of een sociale 

huisvestingsmaatschappij; 
c) bij werken uitgevoerd door of in opdracht van nutsmaatschappijen; 
d) bij evenementen waarvoor een toelating werd verleend door het gemeentebestuur; 

 
Art. 7.- 
De retributie wordt geheven vanaf de derde werkdag. 
 
Art. 8.- 
Deze retributie wordt ingevorderd via factuur en geïnd volgens de procedure die is voorzien in 
het artikel 94 van het gemeentedecreet. 
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Art. 9.- 
Dit reglement wordt bekend gemaakt volgens het artikel 252 van het gemeentedecreet. 
 
PATRIMONIUM. 
 
4. Verkavelingsaanvraag VDM Sale Concept nv - Beauvoislaan – Mastendreef: beslissing 
over de zaak van de wegen. 
 
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 31 mei 2016 door VDM Sale concept NV 
(Kattendijkdok – Westkaai 51 te Antwerpen) strekkende tot het verkavelen van meerdere 
kadastrale percelen in vier loten voor vrijstaande bebouwing op de hoek Beauvoislaan - 
Mastendreef (kadastraal gekend als Sectie E, nummers 594g4, 594w15, 594y15, 594p20 en 
594r20, met een totale oppervlakte van 12.205m²); 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in een zone “woonpark”; 
 
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een 
strook grond met een oppervlakte van 157m² gelegen in de wegbedding van de Mastendreef; 
 
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, de brandweerzone Rand en Natuur en Bos; 
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Gelet op het feit dat het schepencollege in zitting van 10 oktober 2016 de 
verkavelingsvergunning weigerde omdat het openbaar onderzoek niet naar behoren werd 
gevoerd; dat er ter plaatse door de vergunningsaanvrager geen bekendmakingsformulier 
werd aangeplakt; dat de aanvrager daarop een beroep aantekende bij de Deputatie tegen 
deze weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op het feit dat de Deputatie aan het gemeentebestuur vroeg om opnieuw een openbaar 
onderzoek op te starten; dat dit openbaar onderzoek door het gemeentebestuur werd 
georganiseerd van 12 december 2016 tot en met 10 januari 2017; dat er tijdens dit openbaar 
onderzoek geen bezwaren werden ingediend en dat het proces-verbaal van sluiting van het 
openbaar onderzoek werd bezorgd aan de Deputatie; 
 
Gelet op de brief van de Deputatie, toegekomen op het gemeentebestuur op 22 februari 
2017, waarin melding wordt gemaakt van het feit dat de Deputatie van de provincie pas een 
beslissing kan nemen over de vergunningsaanvraag in beroep, nadat de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen genomen heeft; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur inderdaad over de beslissingbevoegdheid beschikt in 
het kader van de "zaak van de wegen";  
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met het voorgelegde verkavelingsontwerp van de 
firma VDM Sale Concept nv (Kattendijkdok-Westkaai 51 te 2000 Antwerpen) strekkende tot 
het het verkavelen van meerdere kadastrale percelen in vier loten voor vrijstaande bebouwing 
op de hoek Beauvoislaan - Mastendreef (kadastraal gekend als Sectie E, nummers 594g4, 
594w15, 594y15, 594p20 en 594r20, met een totale oppervlakte van 12.205m²); op 
voorwaarde dat een strook grond met een oppervlakte van 157m² gelegen in de wegbedding 
van de Mastendreef wordt afgesplitst om kosteloos te worden overgedragen aan de 
gemeente Kalmthout. 
 
Art. 2- 
Het in het artikel 1 vermelde gedeelte van de Mastendreef 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, electriciteit, openbare verlichting 
en TV-distributie. 
 
Art. 4- 
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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. 
 
VEILIGHEID. 
 
5. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer: jaarlijkse 
kermis te Nieuwmoer. 
 
Gelet op de jaarlijks terugkerende kermis te Nieuwmoer, telkens op de derde zondag, de 
vierde maandag en de vierde dinsdag na Pinksteren in de omgeving van de kerk; 
 
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 weg-
verkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 1 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; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvul-
lende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeers-
tekens; 
 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009 inzake de aanvullende reglementen 
op de politie over het wegverkeer; 
 
Overwegende dat dit evenement lokaal verkeershinder teweeg brengt; 
Overwegende dat de verkeershinder uitsluitend plaats heeft op gemeentewegen en gemeen-
telijke openbare parkings; 
 
Overwegende dat de veiligheid dient gewaarborgd te worden; 
 
Overwegende dat maatregelen noodzakelijk zijn met het oog op de openbare veiligheid en de 
regeling van het verkeer; 
 
Overwegende dat de te reglementeren wegen behoren tot de gemeentewegen; 
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Overwegende dat de bestaande reglementering moet worden opgeheven gelet op het feit dat 
de jaarlijkse kermis enkel zal plaatshebben in de Prelaat Deckersstraat en op de twee 
parkings gelegen aan de Prelaat Deckersstraat; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs 
 
Artikel 1.- 
Het voorgaande besluit van de gemeenteraad houdende de jaarlijkse kermis te Nieuwmoer, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 februari 2014, wordt opgeheven en 
vervangen door onderhavig besluit. 
 
Art. 2.- 
Naar aanleiding van “de jaarlijkse kermis te Nieuwmoer op de derde zondag, de vierde 
maandag en de vierde dinsdag na Pinksteren” zijn onderstaande, tijdelijke 
verkeersmaatregelen van kracht vanaf de derde woensdag na Pinksteren 9u00 tot de vierde 
woensdag na Pinksteren te 12u00. 
 
Art. 3.- 
Volgende openbare parkings worden afgesloten voor alle verkeer m.u.v. kermisvoertuigen: 

• Prelaat Deckersstraat: parking op de hoek van de Kerkstraat  
• Prelaat Deckersstraat: parking tegenover de parochiezaal (pand 8). 

 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige parking-
toegangen. 
 
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie: 

• een bord C3 + onderbord “uitgezonderd kermisvoertuigen” 
• een bord “Manifestatie” 
• de nodige verlichting. 

 
Art. 4.- 
Volgende delen van de openbare weg worden afgesloten voor alle verkeer met uitzondering 
van kermisvoertuigen: 

• Prelaat Deckersstraat: vanaf het pand met huisnummer 8 (parochiezaal) tot aan het 
kruispunt met Kerkstraat. 

 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van rood-wit hekken over de volledige rijbaan-
breedte op voornoemde plaatsen. 
 
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie: 

• een bord C3 + onderbord “uitgezonderd kermisvoertuigen” 
• een bord “Manifestatie” 
• de nodige verlichting. 
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Bijkomend wordt op het Norbertuspad (fietsverbinding P.Deckersstraat-Essensteenweg) voor 
het kruispunt met de Prelaat Deckersstraat een rood-wit hek geplaatst met daarop: 

• een bord “opgelet manifestatie” 
• een bord “fietsers afstappen tijdens kermis”. 

 
Art. 5.- 
Volgende straten/straatdelen worden afgesloten voor doorgaand verkeer: 

• Prelaat Deckerssstraat: tussen de Boomgaardstraat en de parochiezaal (pand 8) 
 
Dit wordt ter kennis gebracht door plaatsing van een rood-wit hek op de rechter rijbaanhelft 
op volgende locatie: 

• Prelaat Deckersstraat: na het kruispunt met de Boomgaardstraat rr kerk. 
 
Deze hekken worden voorzien van volgende signalisatie: 

• een bord C3 + onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” 
• een bord “Manifestatie” 
• een bord F45 
• een bord F41 wijzend richting Boomgaardstraat 
• de nodige verlichting. 

 
Borden C31a voorzien van onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” wordt geplaatst in de 
Boomgaardstraat voor het kruispunt met de Prelaat Deckersstraat. 
 
Art. 6.- 
Een omleiding wordt bewegwijzerd met borden F41: 
-via Boomgaardstraat - Blikstraat - J.Tilborghsstraat en Kerkstraat. 
 
Art. 7.- 
Er geldt een parkeer- en stilstaanverbod aan weerszijden door middel van borden E3 met 
tijdsbepalende onderborden en onderpijlborden Xa-b-d op volgende plaatsen: 

• Prelaat Deckersstraat: tussen de Kerkstraat en de parochiezaal (pand 8) 
• Prelaat Deckersstraat: parking op de hoek van de Kerkstraat  
• Prelaat Deckersstraat: parking tegenover de parochiezaal (pand 8) 

Deze borden worden minimum herhaald na elk kruispunt. 
Plaatsing van parkeerverbodsignalisatie dient minimum 4 kalenderdagen vooraf te gebeuren. 
 
Art. 8.- 
De inrichter staat in voor: 

• de plaatsing, de instandhouding en de verwijdering van de tijdelijke signalisatie 
• de schriftelijke verwittiging van de omwonenden inzake de manifestatie en de eraan  
• verbonden tijdelijke verkeersmaatregelen. 

 
Art. 9.- 
Hulpdiensten 
Ten allen tijden dient een doorgang te worden vrijgelaten voor de hulpdiensten van minimum 
4 meter. 
 
Art. 10.- 
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet. 
 



                    

16 / 26 
 

 

Art. 11.- 
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. 
 
Art. 12.- 
Een afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan: 

• de gouverneur van de provincie Antwerpen; 
• de Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen; 
• de Griffier van de Politierechtbank te Antwerpen; 
• de  korpschef  van de PZ-Grens; 
• de directeur-coördinator van de bestuurlijke politie en steundienst van de federale 

politie, Noordersingel 27 te 2140 Borgerhout; 
• de brandweercommandant; 
• de gemeentelijke technische diensten; 
• de administratie Wegen en Verkeer. 

 
MILIEU. 
 
6. Goedkeuring van de aangepaste gemeentelijke verordening over de inzameling en 
ophaling van huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) die dit 
agendapunt toelicht. 
 
Raadslid David Cleiren (N-VA) merkt op dat zijn fractie akkoord gaat de voorliggende 
verordening maar herhaalt zijn opmerking over de passage rond de gemeentelijke 
administratieve sancties. Er bestaat een afzonderlijk reglement rond de gemeentelijke 
administratieve sancties en dan wordt er in deze verordening nog eens opnieuw een hele 
passage hieromtrent opgenomen. Dit is niet efficiënt. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen, zoals gewijzigd; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari  2012 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
VLAREMA, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 2016 tot vaststelling van het 
Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval; 
 
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk 
afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal 
selectief in te zamelen; 
 
Overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van 
afvalstoffen; 
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Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval 
maximaal selectief dienen ingezameld te worden; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het 
vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 
Gelet op het gemeentelijk politiereglement van 23 december 2010 en de noodzakelijke 
aanpassingen ondermeer naar aanleiding van de huis-aan-huisinzameling van papier en 
karton in containers; 
 
Gelet op het reglement inzake de gemeentelijke administratieve sancties zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 27 februari 2017; 
 
Gelet op de bespreking van deze verordening op 23 maart 2017 tijdens de raadscommissie 
Financieel Beleid; 
 
Gelet op de bespreking van deze verordening op 23 maart 2017 tijdens de vergadering van 
de gemeentelijke milieuraad; 
 
Overwegende dat de continuïteit moet bewaard blijven; 
 
Gehoord de voorzitter; 
 
BESLUIT : met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs. 

Artikel 1- 
De aangepaste gemeentelijke verordening betreffende de inzameling en ophaling van 
huishoudelijke afvalstoffen en selectief ingezamelde recycleerbare stoffen, die als bijlage aan 
onderhavige beslissing gehecht is, wordt goedgekeurd.  
 
Deze gemeentelijke verordening vervangt de gemeentelijke verordening van 23 december 
2010. 
 
Art. 2.- 
De gemeente kan voor de inzameling van de verschillende afvalfracties, beschreven in de 
bijlage aan dit besluit, belastingen, contantbelastingen of retributies heffen.  
 
Afval dat wordt achtergelaten zonder dat aan de belasting, contantbelasting of retributie 
voldaan is, wordt beschouwd als sluikstort. 
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing en de opmaak van het administratief reglement, indien vereist. 
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SPORT. 
 
7. Goedkeuring van het aangepaste professionaliseringssubsidiereglement. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) die uitleg 
geeft bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vindt de aanpassing van het bestaande reglement 
een goede zaak. Hij hoopt dat dit reglement een extra stimulans kan betekenen voor de 
vrijwilligers en dat dankzij dit steuntje in de rug de werking van hun vereniging er op vooruit 
zal gaan. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt om hierover toch een iets actiever beleid te 
voeren. Een reglement an sich is niet voldoende. Zijn fractie zal dit reglement wel 
ondersteunen. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat het hier gaat om een bestaand 
reglement dat bekend is bij alle sportverenigingen. We verruimen nu het toepassingsgebied. 
Alle sportverenigingen zijn bekend met de inhoud van het reglement want het werd ook 
toegelicht op de algemene vergadering van de sportraad. Tijdens deze vergadering waren 53 
van 70 erkende sportverenigingen aanwezig. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid van 
6 juli 2012; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de 
uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een 
lokaal sportbeleid; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 over de goedkeuring van het 
professionaliseringssubsidiereglement voor de sportverenigingen;  
 
Overwegende dat het de bedoeling is van het gemeentebestuur om de subsidie die 
verkregen wordt vanwege de Vlaamse overheid in het kader van het Gemeentefonds 
maximaal te verdelen over de Kalmthoutse sportverenigingen; dat deze subsidie betrekking 
heeft op het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering en eventueel tot 
onderlinge samenwerking; dat hiermee de verhoging van de kwaliteit van de erkende 
Kalmthoutse sportverenigingen beoogd wordt; 
 
Gelet op het feit dat in het budget en het meerjarenplan van de gemeente een bedrag van 
ongeveer 16.000 euro voorzien is voor het dienstjaar 2017 voor de uitbetaling van deze 
subsidie aan sportverenigingen; dat dit bedrag voorzien is in het meerjarenplan onder de 
actie ‘Ondersteunen van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördanitoren’; 
 
Gelet op het voorstel van de gemeentelijke sportraad om het professionaliserings-
subsidiereglement te actualiseren waarbij de belangrijkste redenen om dit reglement aan te 
passen de volgende zijn: 

• Het subsidiereglement moet niet meer opgesteld worden naar de voorschriften die 
Sport Vlaanderen (het vroegere BLOSO) vroeger oplegde; 
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• Het subsidiereglement wordt uitgebreid van de erkende Kalmthoutse 
jeugdsportverenigingen naar alle Kalmthoutse sportverenigingen die aangesloten 
zijn bij een federatie en dus erkend zijn; 

• Kalmthoutse sportverenigingen kunnen subsidies ontvangen van het 
gemeentebestuur en niet enkel voor trainersopleidingen, zoals voorheen, maar 
ook voor clubbestuur- en omkaderingsopleidingen; 

 
Gelet op het positief advies van de sportraad in zitting van 7 maart 2017; 
 
Gelet op de bespreking van dit subsidiereglement tijdens de raadscommissie Financieel 
Beleid in zitting van 23 maart 2017; 
 
Gehoord de schepen bevoegd voor sport; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad zijn akkoord kan geven over de voorgestelde 
aanpassingen aan het bestaande reglement, 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het aangepaste professionaliseringssubsidiereglement goed. Dit 
reglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de 
gemeentelijke sportdienst. 
 
PERSONEEL. 
 
8. Goedkeuring van de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeente-
personeel. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de gemeentesecretaris die dit agendapunt uitgebreid 
toelicht. 
 
Gelet op van het gemeentedecreet van 15 juli 2007 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen 
betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van 
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016 tot wijziging van het 
bovenvermelde besluit van 7 december 2007; dat de Vlaamse regering een nieuwe regeling 
voor onbetaald verlof heeft ingevoerd voor het gemeente- en OCMW-personeel, als 
compensatie voor het vanaf 2 september 2016 afschaffen van de niet-gemotiveerde 
loopbaanonderbreking met uitkering; 
 
Gezien hierdoor de huidige verlofstelsels 'verlof voor deeltijdse prestaties' en 'onbetaald 
verlof' worden vervangen door 'onbetaald verlof als recht’ en 'onbetaald verlof als gunst-
maatregel’; 
 
Gelet op het feit dat het besluit van de Vlaamse regering van 2 december 2016 in werking 
treedt op 1 februari 2017; 
 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 18 december 2008 en laatst gewijzigd door de gemeenteraad in 
zitting van 19 december 2016; 
 
Gelet dat in de gemeentelijke rechtspositieregeling onbetaald verlof wordt opgenomen als 
recht en als gunstmaatregel; dat voor alle personeelsleden, buiten de decretale graden, de 
leden van het managementteam en de personeelsleden met minder dan 12 maanden 
graadanciënniteit, onbetaald verlof een recht is; 
 
Overwegende dat wordt voorgesteld om de personeelsleden die deel uitmaken van het 
managementteam het recht te verlenen op onbetaald verlof wanneer zij hun voltijdse 
arbeidsprestaties verminderen tot 80%; 
 
Overwegende dat de rechtspositieregeling voor het gemeente- en OCMW-personeel op 
elkaar worden afgestemd; 
 
Gelet dat de leden van het syndicaal onderhandelingscomité in zitting van 15 februari 2017 
zich akkoord verklaarden met deze aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel; 
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege om de aanpassing aan de rechtspositieregeling 
voor het gemeentepersoneel van Kalmthout goed te keuren; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan de rechtspositieregeling voor het 
gemeentepersoneel van Kalmthout goed. 
 
Art. 2.- 
De aangepaste rechtspositieregeling treedt in werking op 1 april 2017 en gaat hierbij integraal 
als bijlage. 
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Art. 3.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
Afdeling Antwerpen (Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 10 te 2018 Antwerpen). 
 
Art. 4.- 
Het gemeentepersoneel van Kalmthout wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen 
aan de rechtspositieregeling. 
 
9. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie voor 
het gemeentepersoneel. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de gemeentesecretaris die dit agendapunt op een 
uitvoerige manier bespreekt. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de goedkeuring van het organogram van de gemeentelijke administratie en de 
nieuwe personeelsformatie door de gemeenteraad in zitting van 28 november 2016; 
 
Gelet op de bespreking tijdens het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 
februari 2017 betreffende het voorstel tot aanpassing van de personeelsformatie en het 
organogram van de dienst ruimtelijke ordening; dat deze aanpassing betrekking heeft op het 
verdwijnen van de milieuvergunning, de verkavelingsvergunning en de stedenbouwkundige 
vergunning  als afzonderlijke instrumenten; dat deze vergunningen opgaan in de 
omgevingsvergunning; dat door de invoering van de omgevingsvergunning het organogram 
en de personeelsformatie van de dienst ruimtelijke ordening dient aangepast te worden, meer 
bepaald door het toevoegen van de contractuele functie “deskundige omgeving” (niveau B1-
B3);  
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om het organogram 
en de personeelsformatie van het gemeentepersoneel aan te passen; 
 
Gelet op het overleg met de betrokken vakorganisaties over het nieuwe organogram en de 
nieuwe personeelsformatie op 15 februari 2017;  
 
Overwegende dat de gemeenteraad hierbij geen opmerkingen formuleert; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, 
Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, 
René Francken, Wies Peeters, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den 
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de aangepaste personeelsformatie goed. 
 
Art. 2- 
De statutaire personeelsformatie ziet er als volgt uit: 
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Dienst Functie Graad FTE 
S/
C Opmerking 

Decretaal kader 
- Gemeentesecretaris DG 1,0 S  - 
- Financieel beheerder DG 1,0 S  - 
      2,0     

Financiën 

Financiën Stafmedewerker financiën 
A1a-
A3a 1,0 S  - 

Financiën Administratief medewerker C1-C3 2,0 S  - 
Totaal 3,0   

Interne zaken en burgerzaken 

- Coördinator 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Interne organisatie Deskundige personeel B1-B3 1,0 S na uitdoving functie 
hoofdmedewerker personeelszaken 

Interne organisatie 
Hoofdmedew.personeelszak
en C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 

Interne organisatie Administratief medewerker C1-C3 2,0 S - 
Communicatie Deskundige communicatie B1-B3 1,0 S - 

Burgerzaken Diensthoofd burgerzaken B1-B3 1,0 S na uitdoving functie hoofdmedew. 
bevolking/burgerl.stand 

Burgerzaken Hoofdmedew.bevolking/b.s. C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 

Burgerzaken Administratief medewerker C1-C3 3,0 S 1,0 FTE na uitdoving administratief 
assistent bevolking 

Burgerzaken Administratief assistent D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 9,0   

Vrije Tijd 

- Coördinator 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Sport Sportfunctionaris B1-B3 1,0 S - 
Sport Redder D1-D3 0,0 S 4,0 FTE uitdovende functie 
Sport Kassierster D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Sport Technieker D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Sport Schoonmaakster E1-E3 0,0 S 1,5 FTE uitdovende functie 
Cultuur, toerisme, 
jeugd Jeugdconsulent B1-B3 1,0 S - 
Cultuur, toerisme, 
jeugd Deskundige toerisme B1-B3 1,0 S - 

Bibliotheek Bibliothecaris 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Bibliotheek Bibliotheekmedewerker C1-C3 0,0 S 1 FTE uitdovende functie 
Bibliotheek Bibliotheekbediende D1-D3 0,0 S 0,5 FTE uitdovende functie 

Totaal 5,0 

  
 
 

Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening Diensthoofd  
A1a-
A3a 1,0 S - 

Ruimtelijke ordening Deskundige B1-B3 0,0 S 
 Ruimtelijke ordening Hoofdmedewerker ruimt.ord. C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 

Ruimtelijke ordening Administratief medewerker C1-C3 0,0 S 2,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 1,0   
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Milieu 

Milieu Diensthoofd A1a-
A3a 1,0 S   

Milieu Groenbeheerder B1-B3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Ploegbaas D4-D5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Geschoold arbeider D1-D3 0,0 S 3,0 FTE uitdovende functie 
Milieu Werkman E1-E3 0,0 S 2,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 1,0   

 Openbare werken 

Openbare werken Diensthoofd 
A1a-
A3a 1,0 S - 

Openbare werken Mobiliteitsambtenaar B1-B3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Magazijnier-bode D1-D3 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Schoonmaakster E1-E3 0,0 S 5,79 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Werkleider C4-C5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Ploegbaas D4-D5 0,0 S 1,0 FTE uitdovende functie 
Openbare werken Geschoold arbeider D1-D3 0,0 S 13,0 FTE uitdovende functie  
Openbare werken Werkman E1-E3 0,0 S 3,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 1,0   
TOTAAL 22,0   

 
Art. 3- 
De contractuele personeelsformatie ziet er als volgt uit: 
Dienst Functie Graad FTE S/C Opmerking 

Financiën 

Financiën 
Administratief 
medewerker C1-C3 1,0 C   

Totaal 1,0   
Interne zaken en burgerzaken 

Interne 
organisatie Deskundige ICT B1-B3 1,0 C - 
Interne 
organisatie 

Administratief 
medewerker C1-C3 2,0 C   

Interne 
organisatie Archivaris C1-C3 0,0 C 

Geschrapte functie na pensionering functiehouder 
Interne 
organisatie 

Administratief beambte 
markt E1-E3 0,0 C 

Geschrapte functie na pensionering functiehouder 
Communicatie Deskundige communicatie B1-B3 1,0 C - 
Communicatie  Medewerker onthaal C1-C3 1,0 C - 

Burgerzaken Administratief 
medewerker C1-C3 1,0 C - 

Totaal 6,0 

 
 
 

Vrije Tijd 

Sport Technisch medewerker 
sportinfrastructuur 

C1-C3 1,0 C - 

Sport Redder D1-D3 5,0 C Na uitdoving 4,0 FTE statutair redder 
Sport Kassierster D1-D3 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair kassierster 
Sport Technieker D1-D3 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair technieker 
Sport Zaalwachter D1-D3 2,0 C   

Sport  Schoonmaakster D1-D3 2,5 C Na uitdoving 1,5 FTE statutair schoonmaakster (E) en 0,5 
FTE contractueel schoonmaakster (E) 
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Sport Schoonmaakster E1-E3 0,0 C 0,5 FTE uitdovende functie 
Cultuur, 
toerisme, jeugd Welzijnsconsulent B1-B3 1,0 C - 

Cultuur, 
toerisme, jeugd Deskundige cultuur B1-B3 0,5 C   

Cultuur, 
toerisme, jeugd 

Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Cultuur, 
toerisme, jeugd Theatertechnicus C1-C3 1,0 C   

Cultuur, 
toerisme, jeugd 

Projectmedewerker 
evenementen C1-C3 1,0 C - 

Bibliotheek Adjunct-bibliothecaris B1-B3 1,5 C - 

Bibliotheek Bibliotheekmedewerker C1-C3 3,0 C Na uitdoving 1 FTE statutair bibliotheekmedewerker en 
0,5 FTE statutair bibliotheekbediende 

Totaal 22,0   
 Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke 
ordening Deskundige B1-B3 4,0 C 

na uitdoving 1,0 FTE statutair hoofdmedew. en 1,0 FTE 
statutair adm.medew. + nieuwe functie: art. 104,§1 

Ruimtelijke 
ordening 

Administratief 
medewerker C1-C3 2,0 C 

na uitdoving 1,0 FTE statutair adm.medew. 

Totaal 6,0   
Milieu 

Milieu Groenbeheerder B1-B3 1,0 C 
Na uitdoving 1,0 FTE statutair groenbeheerder 

Milieu Duurzaamheidsambtenaar B1-B3 1,0 C - 

Milieu Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Milieu Ploegbaas D4-D5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE statutair ploegbaas 

Milieu Arbeider D1-D3 12,0 C Na uitdoving 3,0 FTE statutair geschoold arbeider en 2,0 
FTE statutair werkman en 4,0 FTE contractueel werkman 

Milieu Werkman E1-E3 0,0 C 4,0 FTE uitdovende functie 
Totaal 16,5   

 Openbare werken 
Openbare 
werken Stafmedewerker  B1-B3 2,0 C   
Openbare 
werken Mobiliteitsambtenaar B1-B3 1,0 C 

Na uitdoving 1,0 FTE  statutair mobiliteitsambtenaar 
Openbare 
werken 

Administratief 
medewerker C1-C3 1,5 C   

Openbare 
werken 

Administratief assistent 
(ambulancier) D1-D3 1,0 C - 

Openbare 
werken Werkleider C4-C5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE  statutair werkleider 
Openbare 
werken Ploegbaas D4-D5 1,0 C Na uitdoving 1,0 FTE  statutair ploegbaas 

Openbare 
werken Arbeider D1-D3 28,0 C 

Na uitdoving 13,0 FTE  statutair geschoold arbeider en 
3,0 FTE statutair werkman en 9,0 FTE contractueel 
werkman 

Openbare 
werken Werkman E1-E3 0,0 C 9,0 FTE  uitdovende functie 
Openbare 
werken 

Verantwoordelijke 
Bosduin C4-C5 1,0 C - 
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Openbare 
werken Magazijnier-bode D1-D3 1,0 C 

Na uitdoving 1,0 FTE  statutair magazijnier-bode 

Openbare 
werken Schoonmaakster D1-D3 11,5 C Na uitdoving 5,79 FTE statutair schoonmaakster (E) en 6 

FTE contractueel schoonmaakster (E) 
Openbare 
werken Schoonmaakster E1-E3 0,0 C 6 FTE uitdovende functie 
Totaal 49,0   
TOTAAL 100,5   
* alle contractuele functies worden ingevuld met een contract van onbepaalde duur. 

 
Art. 4.- 
Het deelorganogram technische planning, beheer en uitvoering wordt aangepast en 
goedgekeurd. Dit organogram gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 februari 2017 van de 
gemeenteraad. 
 
Het verslag van de vergadering van 27 februari 2017 van de gemeenteraad wordt unaniem 
goedgekeurd. 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt of er reeds contact werd opgenomen met de bedrijven 
langs de Brasschaatsteenweg. Tijdens de vorige raadszitting had hij aangegeven dat de 
leveranciers die goederen bezorgen aan de lokale handelaars die gelegen zijn langs de 
Brasschaatsteenweg, de weg blokkeren. Dit zorgt dan voor files. 
 
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat deze kwestie reeds werd 
besproken op de gemeentelijke verkeerscel. Er werd aan de mobiliteitsambtenaar gevraagd 
om met deze bedrijven contact op te nemen. Hij zal nagaan of dit reeds is gebeurd. 
 
2. Raadslid Clarisse De Rydt (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier 
Markgraaf. 
 
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat er gewerkt aan 
een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit voorontwerp werd bezorgd aan de 
eigenaar van de Markgraaf. Verder moeten er nog besprekingen worden georganiseerd met 
een aantal diensten waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit zal nog enige tijd 
vergen. 
 
De voorzitter antwoordt dat het nog erg vroeg is om al tot een eindresultaat te komen. We 
zitten nog volop in de voorbereidende fase. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt wie de rekening zal betalen voor het opstellen 
van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
De voorzitter antwoordt dat de eigenaar het engagement is aangegaan om de kosten hiervan 
te dragen. 
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3. Raadslid Nick Brosens (N-VA) las in het beknopt verslag van maandag 13 maart 2017 dat 
het college van burgemeester en schepenen niet van plan is om een dading af te sluiten met 
de firma Vermetten. Kan hierbij enige duiding worden gegeven? 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat het hier gaat over de afrekening van de werken aan het 
groenplein naast het winkelcentrum De Beek. Dit plein werd aangelegd door de firma 
Vermetten uit Merksplas en er bestaat nu een dispuut over de eindafrekening. De firma 
Vermetten vraagt een bijkomend bedrag van ongeveer 75.000 euro en het bestuur gaat 
hiermee niet akkoord. Waarschijnlijk zal dit dispuut verder worden uitgevochten voor de 
rechtbank. 
 
4. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken wat betreft de aanleg van het 
fietspaadje dat gelegen is tussen de Molenstraat en de Drieslei. 
 
De voorzitter heeft vandaag nog een e-mailbericht gestuurd naar de eigenaars van de 
bedding van dit fietspaadje. Zij hebben toegezegd om dit fietspaadje te verbreden maar dit 
dossier moet eerst nog administratief worden afgehandeld. We vragen aan de eigenaars om 
gebruik te maken van hun eigendom om dit te verbreden. De eigenaars zullen in de toekomst 
waarschijnlijk deze gronden verkavelen. 
 
5. De voorzitter meldt dat er nog twee raadscommissies zullen worden georganiseerd: 
- op dinsdag 25 april 2017 over de stand van zaken in het kader van het mobiliteitsplan; 
- op maandag 8 mei 2017 over het detailhandelsplan. 
 
 
De openbare zitting wordt gesloten om 20.32 uur. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris       de voorzitter. 
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