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Gemeenteraad 
 
Datum: 24 april 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, J. Van Esbroeck, S. Van Looveren, J. Duerloo, D. Cleiren, S. de 
Koning, V. De Block, B. Veraart, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: M. Beyers en N. Brosens, 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  
 
Financieel beleid. 
 
1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het uitvoeren van renovatieaudits.  
 
Patrimonium. 
 
2. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Vandecasteele - Van Hul in de Kinderwelzijnstraat. 
 
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Schrauwen - Francken in de Driehoekstraat. 
 
4. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Stevens in Den Akkerweg. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 maart 2017 van de 
gemeenteraad. 
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GEHEIME ZITTING 
 
Nihil 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het uitvoeren van renovatieaudits.  
 
De voorzitter geeft het woord aan schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V). 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt of rond dit reglement een sensibiliseringsactie 
zal worden gevoerd. Geldt dit reglement enkel voor audits die gedaan worden door IGEAN? 
Geldt dit reglement enkel voor natuurlijke personen of ook voor rechtspersonen? 
 
Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat IGEAN samenwerkt met de firma E-manager. Hij 
onderstreept ook het belang van communicatie. Er kan ook gewerkt worden met een andere 
firma dan E-manager maar dan moet dit bureau wel voldoen aan de voorwaarden van het 
reglement. 
 
Volgens schepen De Bock (CD&V) kunnen natuurlijke personen een aanvraag indienen in 
naam van een rechtspersoon. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) beoordeelt het reglement in het algemeen als positief 
maar vindt het wel te weinig ambitieus en te weinig stimulerend. Volgens hem zou het 
interessanter zijn als de aanvrager de kostprijs voor de audit volledig zou terugkrijgen als de 
werken zouden zijn uitgevoerd. Dit zou een grotere stimulans zijn. 
 
Schepen De Bock (CD&V) is een ander standpunt toegedaan. Er mag nog wel enig initiatief 
liggen bij de aanvrager. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) antwoordt dat het nu mogelijk is dat de aanvrager een 
subsidie krijgt voor de renovatieaudit maar dat hij dan uiteindelijk de voorziene werken niet 
zou uitvoeren. 
 
Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat dit de reden is waarom de subsidie is opgesplitst in 
twee delen. Dit is ook een stimulans om de geplande werken toch uit te voeren. De energie-
besparende maatregelen moeten onderbouwd worden door een audit anders worden er maar 
halve oplossingen geboden. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vindt het voorliggende reglement een goede eerste stap. Zij 
vraagt zich af of er een opvolging of registratie is voorzien door IGEAN? 
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Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat er zeker een opvolging en/of registratie zal 
gebeuren van de eerste subsidiestap. De tweede stap is moeilijker te registreren: dit kan 
enkel bij het voorleggen van een eindfactuur. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) vraagt welke concrete communicatie gevoerd zal worden 
rond dit initiatief. Zij vraagt zich ook af hoelang deze actie zal duren: gaat dit over meer dan 
één jaar? 
 
Schepen De Bock (CD&V) antwoordt dat in eerste plaats zal gebeuren via het krantje van 
IGEAN. In tweede orde zullen de klassieke elektronische kanalen van het gemeentebestuur 
worden aangesproken. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket ‘Energie voor een 
Veranderende Wereld’ heeft goedgekeurd, waarmee zij zich ertoe verbonden heeft haar CO2-
uitstoot tussen nu en 2020 met 20 procent te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20 
procent te verhogen en het aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 
20 procent te verhogen; 
 
Overwegende dat deze Europese CO2-reductiedoelstelling slechts haalbaar is als ook de 
lokale besturen hieraan meewerken; 
 
Overwegende dat uit recente studies blijkt dat 20 procent lokale CO2-reductie een haalbaar 
en betaalbaar engagement is; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant een effectief kader biedt om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan de noodzakelijke CO2-reductie binnen de gemeentegrenzen om zo de 
klimaatverandering tegen te gaan; 
 
Overwegende dat het Burgemeestersconvenant inzet op verlaging van het energieverbruik 
binnen het gemeentelijk patrimonium enerzijds en op het ondersteunen van de bevolking en 
andere doelgroepen en sectoren om minder energie te gebruiken anderzijds; 
 
Overwegende dat de gemeente Kalmthout op 19 mei 2015 het Burgemeestersconvenant 
heeft ondertekend; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2015 met betrekking tot de bekrachtiging 
van de collegebeslissing van 4 mei 2015 over de ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant door de burgemeester; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 februari 2016 over de goedkeuring van het 
gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Kalmthout;  
 
Gelet op het voorstel van het schepencollege in zitting van 20 maart 2017 om, in het kader 
van het klimaat- en energiebeleid van IGEAN Milieu & Veiligheid (Doornaardstraat 60 te 2060 
Wommelgem), in te gaan op het aanbod van IGEAN Milieu & Veiligheid over de uitvoering 
van renovatieaudits in particuliere woningen; dat het de bedoeling is om de Kalmthoutenaar 
die zijn huis verbouwt, de audit aan te bieden als instrument om zijn huis energiezuinig te 
verbouwen;  
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Gelet op het feit dat de kostprijs van een renovatieaudit 450 euro exclusief BTW bedraagt; 
dat het schepencollege van mening is dat de uitvoering van een energieaudit moet 
gestimuleerd worden onder de Kalmthoutse bevolking; dat dit kan door een gemeentelijke 
subsidie te voorzien voor particulieren die hun huis energiezuinig verbouwen zodat de 
kostprijs voor het uitvoeren van deze energieaudit voor de Kalmthoutse inwoners vermindert; 
dat hiervoor binnen het gemeentelijk budget en het meerjarenplan de nodige financiële 
middelen voorzien zullen worden; 
 
Gelet op het feit dat op deze manier wordt bijgedragen aan de realisatie van het 
Burgemeestersconvenant, de acties uit het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan en de 
CO2-reductie doelstellingen; 
 
Gehoord de schepenen bevoegd voor leefmilieu; 
 
BESLUIT: met 16 jastemmen van Stijn de Koning, 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, 
Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart en Lukas Jacobs en 7 onthoudingen van 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens en Jan Van Esbroeck. 
 
Artikel 1.-  
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor het uitvoeren van renovatieaudits in 
particuliere woningen goed. Het reglement gaat hierbij integraal als bijlage. 
 

“Subsidiereglement renovatieaudit 
 
Artikel 1: Definities 
 
In dit subsidiereglement wordt verstaan onder: 

 bestaande woning: vergunde of hoofdzakelijk vergund geachte woning of appartement 
voornamelijk bestemd voor huisvesting en gelegen in de gemeente Kalmthout;  

 energiedeskundige type B: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut 
van zelfstandige of een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die energieadvies 
voor woningen verstrekt en als dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid; 

 EPB verslaggever: een natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal statuut van 
zelfstandige of een bezoldigde medewerker van een rechtspersoon, die instaat voor de 
EPB verslaggeving en als dusdanig erkend wordt door de Vlaamse Overheid; 

 renovatieaudit: een grondige doorlichting van de woning waarbij alle aspecten van de 
gebouwschil (dak, muren, vloeren, beglazing), verwarming en productie van sanitair warm 
water worden geëvalueerd. Er dient bekeken te worden op welke manier er energie kan 
bespaard worden in de woning. Het resultaat is een stappenplan van de uit te voeren 
werken waarbij rekening gehouden wordt met de terugverdientijden. 

 
Artikel 2: Subsidie 
 
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, 
verleent de gemeente een subsidie voor de uitvoering van een renovatieaudit na 1 mei 2017 
bij een bestaande woning. De subsidie wordt éénmalig verleend per woning aan de bouwheer 
of eigenaar (of hun respectievelijke rechtverkrijgende). 
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Artikel 3: Subsidiebedrag 
 
De subsidie bedraagt 20% van de werkelijk gefactureerde kosten voor het uitvoeren van een 
energieaudit met een maximum van 100 euro per bestaande woning. 

 
Indien aangetoond kan worden dat er op basis van de resultaten van de renovatieaudit 
effectief één van de werken die het energieverbruik van de bestaande woning zullen verlagen 
in de woning werd uitgevoerd (met een minimuminvestering van 500 euro), wordt het 
subsidiebedrag wederom opgetrokken met 20% van de werkelijk gefactureerde kosten voor 
het uitvoeren van de energieaudit met een maximum van 100 euro per renovatieaudit. 

 
Artikel 4: Algemene voorwaarden 
 
De subsidie wordt toegekend als aan volgende voorwaarden cumulatief is voldaan: 

 De renovatieaudit werd uitgevoerd door energiedeskundige type B of een EPB 
verslaggever zoals bedoeld in dit reglement.  
Een actuele lijst met erkende energiedeskundigen type B en EPB verslaggevers is 
terug te vinden op www.energiesparen.be en is ter inzage beschikbaar op de 
milieudienst. 

 Per bestaande woning kan slechts éénmalig een subsidie voor een renovatieaudit 
worden verkregen. 

 De aanvraag gebeurt ten laatste 1 jaar na factuurdatum. 

 De aanvrager moet gerechtigd zijn tot het laten uitvoeren van de renovatieaudit.  

 De subsidie kan worden aangevraagd door: 
- De eigenaar van de woning of 
- De gebruiker of huurder van de woning mits een schriftelijke toelating van de 

    eigenaar van de woning die als bijlage bij de aanvraag wordt gevoegd. 

 De subsidie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de aanvraag doet.  
 
Het gemeentebestuur is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
renovatieaudit, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. 
 
Enkel subsidieaanvragen voor een renovatieaudit die uitgevoerd werd na de datum van 
inwerkingtreding van dit subsidiereglement komen in aanmerking. 
 
Artikel 5: Procedure en toezicht 
 

 In opdracht van de eigenaar, huurder of gebruiker van een bestaande woning voert een 
erkend energiedeskundige type B of een EPB verslaggever een renovatieaudit uit. 

 De eigenaar, huurder of gebruiker van de bestaande woning dient een aanvraag tot 
subsidiëring in bij het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag omvat: 

- het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dat verkrijgbaar is via de 
website (www.kalmthout.be) of bij de gemeentelijke milieudienst; 

- een kopie van de factuur waaruit blijkt dat de renovatieaudit effectief uitgevoerd 
werd op het aanvraagadres met vermelding van datum waarop de audit uitgevoerd 
werd; 

- een kopie van het verslag van de renovatieaudit. 
- de factuur van de uitgevoerde werken met een duidelijke vermelding van de aard 

en omvang van de werken. Enkel facturen met een datum na de factuurdatum van 

http://www.energiesparen.be/
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de renovatieaudit komen in aanmerking. De gemeente heeft het recht de 
uitgevoerde werken te controleren; 

- de schriftelijke toelating van de eigenaar van de woning indien dit vereist is. 

 Enkel volledige aanvragen zullen behandeld worden. 

 Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag en verleent al 
dan niet de aangevraagde subsidie. De beslissing van het college wordt aan de 
aanvrager bezorgd, waarna desgevallend wordt overgegaan tot uitbetaling van de 
subsidie. 

 
Artikel 6: Uitvoering 
 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement, 
waaronder ook de opmaak van het aanvraagformulier. 
 
Artikel 7: Inwerkingtreding 
 
Het gemeentelijke subsidiereglement renovatieaudit treedt in werking vanaf 1 mei 2017 en is 
geldig tot en met 31 december 2019.” 
 
Art. 2.-  
In het gemeentelijk budget en meerjarenplan zullen de nodige financiële middelen voorzien 
worden om deze subsidie in het kader van de renovatieaudits te kunnen uitbetalen aan de 
Kalmthoutse inwoners die hiervoor in aanmerking komen. 
 
Art. 3.-  
Een kopie van dit besluit wordt bezorgd aan IGEAN Milieu en Veiligheid, Doornaardstraat 60, 
2160 Wommelgem. 
 
PATRIMONIUM. 
 
2. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Vandecasteele - Van Hul in de Kinderwelzijnstraat. 
 
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 11 maart 2016 door landmeter Bart Palmers uit 
Kapellen, voor de consoorten Van Hul voor het verkavelen van een terrein in 1 perceel voor 
vrijstaande bebouwing langsheen de Kinderwelzijnstraat 83 te Kalmthout (kadastraal bekend 
als Afdeling 1, sectie F, nummers 57 I6, 57m6, 57n6); 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 14 juli 2016 voor 
het verkavelen van grond in één lot voor vrijstaande bebouwing langs de Kinderwelzijnstraat 
83 te Kalmthout; dat als voorwaarde in de verkavelingsvergunning werd opgelegd dat een 
strook grond met een breedte van 7 meter gelegen over de volledige breedte van het 
eigendom, die thans in de wegenisbedding van de Kinderwelzijnstraat is gelegen, met een 
oppervlakte van 419 m², 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;  
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Gelet op het opmetingsplan opgesteld door landmetersbureau Palmers + Stokmans 
(Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen) van 7 maart 2017; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door de notaris Yves Mallentjer uit 
Antwerpen voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een perceel grond langs de 
Kinderwelzijnstraat 83 (thans kadastraal bekend als sectie F nummer 57/G/25 P0000) met 
een opgemeten oppervlakte van 419,04m², op het opmetingsplan opgenomen als lot A; 
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 23 jastemmen van Stijn de Koning, 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, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart en 
Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Yves Mallentjer uit Antwerpen voor de 
kosteloze grondafstand door de familie Vandecasteele – Van Hul van een perceel grond 
gelegen langs de Kinderwelzijnstraat 83 (thans kadastraal bekend als sectie F nummer 
57/G/25 P0000) met een opgemeten oppervlakte van 419,04m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de notaris Yves Mallentjer uit Antwerpen - 
Hoboken. 
 
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Schrauwen - Francken in de Driehoekstraat. 
 
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 februari 2014 door landmeter Jan Winkeler uit  
Kalmthout namens de heer en mevrouw Marc en Christel Schrauwen – Francken, strekkende 
tot het verkavelen van een perceel grond in 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen 
aan de Driehoekstraat te Kalmthout, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie G nr. 423/02 d2, 
425 a/deel; 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied; 
 
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op 30 juli 2014 aan de 
aanvrager meldde dat zijn aanvraag stilzwijgend werd afgewezen omdat binnen de voorziene 
termijn, geen beslissing werd genomen door het schepencollege; 
 
Gelet op het feit dat de aanvrager een beroep bij de Deputatie van de provincie Antwerpen 
indiende tegen de afwijzing van zijn verkavelingsvergunning;  
 
Gelet op het feit dat met een brief van 24 november 2014 de Deputatie vroeg dat de 
gemeenteraad een beslissing zou nemen over de zaak van de wegen; dat deze vraag van de 
Deputatie was gebaseerd op het feit dat de Deputatie pas een beslissing kan nemen over de 
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vergunningsaanvraag in beroep nadat de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen heeft genomen; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 15 december 2014 waarbij de gemeenteraad 
principieel akkoord ging met het voorgelegde verkavelingsontwerp van landmeter Jan 
Winkeler namens de heer en mevrouw Schrauwen Marc – Francken Christel voor het 
verkavelen van een perceel grond in 2 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen aan de 
Driehoekstraat te Kalmthout, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie G nr. 423/02 d2, 425 
a/deel, op voorwaarde dat een repel grond tussen de huidige en de ontworpen rooilijn langs 
de Driehoekstraat, zoals aangeduid op het voorgebrachte verkavelingsplan, kosteloos wordt 
overgedragen aan de gemeente Kalmthout; 
 
Gelet op het besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen van 22 januari 2015 
waarbij de Deputatie het beroep van de vergunningsaanvrager Jan Winkeler, tegen de 
stilzwijgende weigering van het schepencollege voor de verkaveling op een terrein gelegen 
langs de Driehoekstraat, voorwaardelijk inwilligde; dat onder andere de voorwaarden 
ingevolge de gemeenteraadbeslissing van 15 december 2014 dienden te worden nageleefd; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgesteld door landmeter Jan Winkeler te Kalmthout op 16 
november 2016; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte opgesteld door notaris Jan Van Hemeldonck uit 
Olen voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een perceeltje grond tussen de 
huidige en de ontworpen rooilijn langs De Driehoekstraat (thans kadastraal bekend als sectie 
G, onderdeel van nummer 423/02H2P0000) met een opgemeten oppervlakte van 122m², op 
het hierboven vermelde opmetingsplan aangegeven als lot 3; 
 
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 23 jastemmen van Stijn de Koning, 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, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart en 
Lukas Jacobs. 
 

Artikel 1.-  
De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door notaris Jan Van Hemeldonck uit Olen 
Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de familie Schrauwen – Francken van een 
repel grond gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn langs De Driehoekstraat 
(thans kadastraal bekend als sectie G, onderdeel van nummer 423/02H2P0000) met een 
opgemeten oppervlakte van 122m², wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan notaris Jan Van Hemeldonck uit Olen. 
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4. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de familie 
Stevens in Den Akkerweg. 
 
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 landmeter Gert Matheusen  
te Essen voor het verkavelen van een grond in één perceel voor vrijstaande bebouwing in 
Den Akkerweg (kadastraal gekend als Sectie E, nummer 116 F); dat het hierbij gaat over het 
slopen van de bestaande gebouwen op het desbetreffende perceel in Den Akkerweg 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; 
 
Overwegende dat het hierboven vermelde eigendom zich situeert in woongebied met landelijk 
karakter; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het schepencollege op 9 februari 2017 
voor het verkavelen van grond in één perceel voor vrijstaande bebouwing langs Den 
Akkerweg; dat als voorwaarde in de verkavelingsvergunning werd opgelegd dat een repel 
grond langsheen Den Akkerweg met een oppervlakte van 40,95 m² wordt afgesplitst om 
kosteloos te worden 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 afbakenings- en opsplitsingsplan van 24 februari 2017 opgesteld door 
landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen; 
 
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 Den Akkerweg (thans kadastraal bekend als sectie E, deel van nummer 
116/F/P0000) met een opgemeten oppervlakte van 40,95m², op het afbakenings- en 
opsplitsingsplan opgenomen als lot 3; 
 
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 23 jastemmen van Stijn de Koning, 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, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Veerle De Block, 
Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart 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 Stevens van een 
perceel grond gelegen langs Den Akkerweg (thans kadastraal bekend als sectie E, deel van 
nummer 116/F/P0000) met een opgemeten oppervlakte van 40,95m², wordt goedgekeurd. 
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Art. 2.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
5. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 maart 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) heeft gehoord dat het fietspadje Annemieke werd afgesloten 
met betonblokken. Wat is hier de reden van en wat is het standpunt van het college van 
burgemeester en schepenen in dit dossier? 
 
De burgemeester antwoordt dat dit een dossier is waarbij een snelle en voor iedereen 
aanvaardbare oplossing niet voor de hand ligt. Er werd reeds enige tijd geleden een overleg 
georganiseerd met de eigenaar en zijn advocaat. De eigenaar van het fietspadje neemt een 
zeer resolute en harde houding aan. 
 
Het fietspadje is gedurende meer dan 60 à 70 jaar in gebruik als weg van Kalmthout naar 
Essen. Het heeft dus een publiek karakter. De laatste jaren is het wel zo dat de meeste 
fietsers vanuit Kalmthout het fietspad Rozemieke gebruiken in plaats van het Annemieke. 
 
Het terrein waarop het fietspad ligt, is voor de volledige beding privaat eigendom. De huidige 
eigenaar verkreeg het eigenaarschap na erfenis in 2000. De eigenaar ergert zich aan o.a. 
aan het feit dat buren die wonen in de René Willemestraat met de wagen gebruik maken van 
dit fietspad. 
 
Door het plaatsen van de bewuste betonblokken zorgt de eigenaar er nu voor dat het 
evenwicht en de harmonie met de buren wordt verstoord en dat de situatie dreigt te 
escaleren. Het afsluiten van het fietspad zorgt ook voor problemen met de vuilniswagen die 
nu niet meer kan keren. Ook Fluxys en RAPL worden nu gedwongen om op een andere 
manier toegang te krijgen tot hun pijpleidingen die achteraan het fietspad zijn gelegen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen besprak vandaag de situatie en is van oordeel 
dat de geplaatste betonblokken een gevaar kunnen betekenen voor passerende fietsers. Het 
is geen eenvoudig dossier dat waarschijnlijk juridisch zal worden uitgevochten. 
 
De openbare zitting wordt afgesloten om 20.24 uur. 
 
 
 
Bij bevel: 
De  secretaris   de voorzitter 


