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Gemeenteraad 
 
Datum: 25 januari 2016. 
 
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, D. Cleiren, 
S. de Koning, V. De Block, B. Veraart, N. Brosens, P. Brosens, raadsleden ;  
V. Gabriels, secretaris. 
 
Verontschuldigd: / 
 
De voorzitter opent de zitting te 20.00 uur. 
 
Bij lottrekking wordt raadslid P. Brosens (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. Kennisname van het budget 2016 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 
(versie 2016) van het OCMW. 
 
2. Goedkeuring van de dotatie 2016 aan de Politiezone Grens. 
 
Patrimonium. 
 
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de vestiging van een erfdienstbaarheid - 
riolering in de Acacialaan. 
 
4. Erfpachtovereenkomst met de Immo Bosduin NV - goedkeuring van de verkoopprijs en 
definitieve beslissing tot verkoop . 
 
Vrije tijd. 
 
5. Goedkeuring van de overeenkomst voor de langdurige bruikleen van alaam van de 
Touwslagerij. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14 december 2015 van de 
gemeenteraad. 
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GEHEIME ZITTING 
 
 
NIHIL 
 
 
 V E R S L A G 
 =========== 
 
OPENBARE ZITTING  
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
1. Kennisname van het budget 2016 en goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 
(versie 2016) van het OCMW. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V). Hij geeft een 
omstandige uitleg bij dit agendapunt aan de hand van een prezi-presentatie. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) vraagt waarom de OCMW-woning in de Albert 
Peeterslei enkel "theoretisch" wordt voorzien binnen het Lokaal Opvanginitiatief. 
 
De OCMW-voorzitter Dirk Van Peel (CD&V) antwoordt dat er in het kader van de hervestiging 
van vluchtelingen een wisseling is gebeurd met de woning die gelegen is in de 
Vogelenzangstraat. Fedasil is hiervan op de hoogte. De woning in de Albert Peeterslei wordt 
verder gebruikt als woning voor vluchtelingen. 
 
Gelet op het artikel 148 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 dat stelt dat de 
gemeenteraad het meerjarenplan moet goedkeuren; 
 
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2016) voor het OCMW, 
bestaande uit een strategische nota en een financiële nota, in zitting van de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2015 waarbij de gemeentelijke bijdrage in het 
OCMW voor de dienstjaren als volgt werd vastgesteld: 
- voor 2016: 2.037.458,00 euro 
- voor 2017: 2.421.707 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 15 december 2015; 
 
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 2016 het 
geval is; 
 
Gelet op de toelichting bij het budget voor het dienstjaar 2016 en het meerjarenplan 2014-
2019 (versie 2016) door de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn; 
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BESLUIT: met 10 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, 
Bianca Veraart, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick 
Brosens, Veerle De Block, 1 onthouding van Hans De Schepper en 14 jastemmen van Stijn 
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies 
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, 
Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 (versie 2016) van het OCMW goed, 
zoals goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2015, met de 
hierna vermelde gemeentelijke bijdragen: 
- voor 2016: 2.037.458,00 euro 
- voor 2017: 2.421.707 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 2016 
(bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota) zoals goedgekeurd in de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 15 december 2015. 
 
Art. 3.- 
Een kopie van dit besluit zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan het OCMW en aan 
de provinciegouverneur. 
 
2. Vaststelling van de dotatie 2016 aan de Politiezone Grens. 
 
De voorzitter geeft het woord aan raadslid Jan Breugelmans (CD&V). Hij verwijst naar de 
wijze waarop de dotatie aan de politiezone Grens wordt berekend onder de drie 
deelnemende gemeenten. Volgens het raadslid wordt deze dotatie berekend op basis van de 
sterk verouderde KUL-norm. De KUL-norm houdt te weinig rekening met de veranderde 
inwonersaantallen van de drie gemeenten. De CD&V-fractie vraagt om het 
verdelingsmechanisme opnieuw te bekijken. In 2012 werd er een kleine aanpassing 
doorgevoerd. Zijn fractie zal hieromtrent een nota bezorgen aan alle politieke fracties. Er 
wordt gezocht naar een consensus met de bedoeling om tegen 2017 de dotaties aan te 
passen. Zijn fractie zal hiervoor naar steun zoeken bij de andere politieke fracties. 
 
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; 
 
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; 
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Gelet op het krediet dat voorzien is in het budget voor het dienstjaar 2016 van de gemeente 
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 25 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
Voor het dienstjaar 2016 zal een gemeentelijke bijdrage van 2.228.386,38 euro worden 
overgemaakt aan de politiezone Grens. Het krediet is in het budget voor het dienstjaar 2016 
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. 
 
PATRIMONIUM. 
 
3. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de vestiging van een erfdienstbaarheid - 
riolering in de Acacialaan. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat het voor de aanleg van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de Acacialaan 
noodzakelijk is om in de ondergrond van het perceel aan de Acacialaan 5 (kadastraal bekend 
als sectie E, deel van nummer 590/M/26) met een oppervlakte van 153 m², een erfdienst-
baarheid te vestigen;  
 
Gelet op het feit dat voornoemd perceel eigendom is van de heer en mevrouw Franciscus en 
Els Vandekeybus - Gommeren (Beverdonkstraat 20 te 2920 Kalmthout); 
 
Overwegende dat deze erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor de ganse bestaansduur van 
de hierboven vermelde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dat er door het gemeentebestuur 
een éénmalige forfaitaire vergoeding van 178 euro wordt betaald aan de eigenaars van het 
perceel; 
 
Overwegende dat de erfdienstbaarheid wordt gevestigd op een bestaande servitudeweg 
gelegen op het privédomein van de heer en mevrouw Franciscus en Els Vandekeybus - 
Gommeren; dat deze rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in concreto onder deze bestaande 
servitudeweg zal worden aangelegd;  
 
Gelet op het feit dat het dan ook noodzakelijk is om erfdienstbaarheden te vestigen op dit 
eigendom van de heer en mevrouw Franciscus en Els Vandekeybus-Gommeren waaronder 
deze infrastructuur is aangelegd, zodat de gemeente naar de toekomst toe toezicht en 
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onderhoud kan uitvoeren aan deze ondergrondse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en dat 
een recht van doorgang wordt voorzien voor haar personeel; 
 
Gehoord de schepen bevoegd voor openbare werken; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte tot vestiging van een erfdienstbaarheid van 
ondergrondse inneming voor het aanleggen en onderhouden van ondergrondse 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op het perceel aan de Acacialaan 5 (kadastraal bekend als 
sectie E, deel van nummer 590/M/26) met een oppervlakte van 153 m², goed. 
 
Art. 2.- 
Alle kosten verbonden aan deze voorlopige overeenkomst en aan de authentieke akte zijn 
ten laste van het gemeentebestuur van Kalmthout. 
 
Art. 3. - 
Een kopie van deze beslissing zal worden bezorgd aan de heer en mevrouw Franciscus en 
Els Vandekeybus - Gommeren, Beverdonkstraat 20 te 2920 Kalmthout. 
 
4. Erfpachtovereenkomst met de Immo Bosduin NV - goedkeuring van de verkoopprijs en 
definitieve beslissing tot verkoop . 
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe. 
 
Raadslid Fons Dierckx (Sp.a) verwijst naar de verstandige beslissing van de gemeenteraad in 
1980 om het bewuste perceel niet te verkopen aan de Immo Bosduin NV. Er werd toen 
expliciet gekozen voor een erfpachtconstructie zodat de erfpachter niet moest investeren in 
grond maar wel in gebouwen en machines. Dankzij de erfpacht heeft de firma een mooie 
groei gekend. Ondertussen verkoopt de meerderheid de KMO-zone Bosduin verder uit. Er 
zullen geen inkomsten meer kunnen worden gegenereerd uit de verkoop van percelen in de 
KMO-zone Bosduin. Zijn fractie zal de verkoop aan Immo Bosduin NV niet mee ondersteunen 
en zal tegenstemmen. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) sluit zich aan bij het standpunt van Sp.a. Hij vindt de 
rechtsfiguur van de erfpacht veel nuttiger. 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 november 1980 met betrekking tot de definitieve 
beslissing tot het in erfpacht geven van een perceel grond (met een oppervlakte van 3ha 9a 
74ca) eigendom van de gemeente, gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie E, 
nummer 576/H/9) aan de firma Immo Bosduin NV voor een jaarlijkse vergoeding van 220.000 
BEF (thans 13.118,18 euro) aan te passen aan het indexcijfer der consumptieprijzen; 
 
Gelet op het feit dat deze erfpachtovereenkomst als authentieke akte verleden werd op 6 april 
1981 waarbij de looptijd van de erfpacht werd vastgelegd op 33 jaar en een aanvang nam op 1 
april 1981 om dus te eindigen op 31 maart 2014; 
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Gelet op de beslissing van 31 maart 2014 van de gemeenteraad waarbij de verlenging van de 
hierboven vermelde erfpachtovereenkomst met Immo Bosduin NV voor een tweede periode 
van 33 jaar werd goedgekeurd; dat de lopende erfpachtovereenkomst dan eindigt op 31 
maart 2047; dat de notariële akte tot verlenging van de erfpacht werd verleden op 30 april 
2014 voor geassocieerd notaris Xavier De Boungne te Kalmthout; 
 
Gelet op het artikel 3, 8° van hierboven vermelde notariële akte van 30 april 2014 dat 
aangeeft dat bij een eventuele verkoop tijdens de duur van het contract Immo Bosduin nv een 
recht van voorkoop geniet; 
 
Gelet op het feit dat hetzelfde artikel voorziet dat het gemeentebestuur er zich toe verbindt 
dat binnen de 14 dagen na de beslissing tot verkoop, de erfpachter i.c. Immo Bosduin nv van 
de volledige verkoopsvoorwaarden bij aangetekende brief in kennis te stellen; 
 
Gelet op het feit dat het dan aan Immo Bosduin nv toekomt - als zij hun voorkooprecht 
wensen uit te oefenen - om binnen een termijn van 2 maanden na ontvangst van de 
hierboven vermelde kennisgeving van het bestuur, zijn wil te kennen te geven bij 
aangetekende brief aan het gemeentebestuur; 
Gelet op het feit dat indien Immo Bosduin nv zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, de prijs 
tussen beide partijen vrijelijk en volgens de gewone regels zal worden overeengekomen; dat 
als er geen akkoord tussen beide partijen zal worden bereikt, een specifieke procedure al 
worden gevolgd zoals opgenomen in het artikel 3, 8° van de notariële akte van 30 april 2014; 
 
Gelet op het schattingsverslag van 25 maart 2014 zoals opgesteld door mevrouw Eva De 
Knijf van de FOD Financiën waarbij de schattingsprijs voor het perceel gelegen Helleven 
(kadastraal bekend als sectie E, nummer 576/H/9), werd vastgesteld op 1.550.000 euro; 
 
Gelet op de brief van 9 december 2014 van Immo Bosduin nv waarin zij schriftelijk hun wens 
bevestigen om tot aankoop van het perceel gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie 
E, nummer 576/H/9) aan te kopen; dat zij ook hun akkoord gaven over de schattingsprijs van 
1.550.000 euro; 
 
Gelet op de bespreking van de vraag tot aankoop van het perceel in de vergadering van de 
raadscommissie Corpa op maandag 23 november 2015; 
 
Gelet op het feit dat verkoopsvoorwaarden werden opgesteld zoals vermeld in het artikel 8, 3° 
van de notariële akte van 30 april 2014;  
 
Overwegende dat in deze verkoopsvoorwaarden een aantal garanties werden ingebouwd 
rond het recht van wederinkoop door het bestuur, voorwaarden rond verhuur en verkoop, het 
akkoord van de gemeente bij een wijziging van bestemming, de tewerkstelling en de 
verankering van het bedrijf in Kalmthout; dat er op die manier tegemoet wordt gekomen aan 
de algemene doelstellingen rond de ontwikkeling en de expansie van bedrijven in de lokale 
bedrijvenzone Bosduin te Kalmthout; 
 
Gelet op de beslissing van 14 december 2015 van de gemeenteraad waarbij de raad besliste 
om over te gaan tot de verkoop van het hierboven vermelde perceel grond gelegen Helleven 
te Kalmthout; dat de raad eveneens besliste om zijn goedkeuring te verlenen aan de hierbij 
horende verkoopsvoorwaarden; 
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Gelet op de beslissing van 14 december 2015 van de gemeenteraad waarbij de opdracht 
werd gegeven om de firma Immo Bosduin NV (Hortensiadreef 3 te 2920 Kalmthout) binnen 
de 14 dagen na de datum van de raadszitting, aangetekend op de hoogte te brengen van de 
intentie tot verkoop van het hierboven vermelde perceel grond gelegen Helleven te 
Kalmthout; 
 
Gelet op de aangetekende brief van 16 december 2015 van het gemeentebestuur aan de 
firma Immo Bosduin NV (Hortensiadreef 3 te 2920 Kalmthout) waarbij zij in kennis worden 
gesteld van de beslissing van 14 december 2015 van de gemeenteraad tot verkoop van het 
hierboven vermelde perceel; dat de firma Immo Bosduin NV in dezelfde brief ook in kennis 
werd gesteld van de daarbij horende verkoopsvoorwaarden; 
 
Gelet op de brief van 12 januari 2016, afgeleverd bij het gemeentebestuur tegen 
ontvangstbewijs op 14 januari 2016,  van de firma Immo Bosduin Nv (Hortensiadreef 3 te 
2920 Kalmthout) waarin zij melden dat zij wensen over te gaan tot de aankoop van het 
bewuste perceel grond gelegen Helleven te Kalmthout; dat zij zich in dezelfde brief akkoord 
verklaren met de hierbij horende verkoopsvoorwaarden; dat zij zich akkoord verklaren met de 
verkoopprijs van 1.550.000 miljoen euro; 
 
Overwegende dat er de raad kan instemmen met de verkoop van het hierboven vermelde 
perceel grond tegen de prijs van 1.550.000 euro en volgens de hierbij horende 
verkoopsvoorwaarden aan de firma Immo Bosduin NV (Hortensiadreef 3 te 2920 Kalmthout); 
 
BESLUIT: met 22 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Stijn de Koning, Maggy 
Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, René Francken, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid 
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs en 3 neenstemmen van 
Hans De Schepper, Alfons Dierckx, Bianca Veraart. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad beslist om tot de definitieve verkoop over te gaan van het perceel grond 
(met een oppervlakte van 3ha 9a 74ca) gelegen Helleven (kadastraal bekend als sectie E, 
nummer 576/H/9) aan de firma Immo Bosduin NV (Hortensiadreef 3 te 2920 Kalmthout) 
volgens de door de raad goedgekeurde verkoopsvoorwaarden. De verkoopprijs wordt 
bepaald op 1.550.000 euro. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad stelt de geassocieerde notarissen De Boungne en Dejongh uit Kalmthout 
aan voor het opstellen van de notariële verkoopsakte. 
 
 
VRIJE TIJD. 
 
5. Goedkeuring van de overeenkomst voor de langdurige bruikleen van alaam van de 
Touwslagerij. 
 
De voorzitter licht dit agendapunt toe aan de hand van een aantal foto's. 
 
De feitelijke vereniging rond de touwslagerij werkt met een viertal vrijwilligers. In 2015 
kwamen er slechts 2 groepen op bezoek in het kunsthuis Ernest Albert. Met deze 
overeenkomst zal de verzameling kunnen worden geïntegreerd in het Karrenmuseum in 
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Essen en zal de verzameling van de touwslagerij veel beter kunnen worden ontsloten. De 
Kalmthoutse cultuurraad ondersteunt mee deze integratie. De verzameling zal in het 
Karrenmuseum ook worden aangeduid met een specifiek naambord. 
 
Gelet op het akkoord van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10 
september 2012 om het alaam van touwslagerij Kalmthout in bruikleen geven aan 
Karrenmuseum Essen vzw waarbij toelating werd verleend  om onderhandelingen op te 
starten met Karrenmuseum Essen vzw; 
 
Overwegende dat Karrenmuseum Essen vzw in het voorjaar van 2016 nieuwe gebouwen in 
gebruik zal nemen, waarin het alaam van touwslagerij Kalmthout kan ondergebracht worden; 
 
Overwegende dat de bruikleen dient vastgelegd te worden in een overeenkomst; 
 
Gelet op het ontwerp van overeenkomst van langdurige bruikleen van alaam touwslagerij 
Kalmthout aan Karrenmuseum Essen vzw’, opgemaakt door de gemeentelijke cultuurdienst; 
 
Gelet op het akkoord met dit voorstel van bruikleenovereenkomst van zowel de feitelijke 
vereniging De Touwslagerij als Karrenmuseum Essen vzw ; 
 
Overwegende dat het in bruikleen geven van het alaam van touwslagerij Kalmthout aan 
Karrenmuseum Essen vzw besproken werd door het dagelijks bestuur van Cultuurraad 
Kalmthout in de vergaderingen van 9 januari 2015, 3 april 2015 en 2 oktober 2015; 
 
Overwegende dat de werking van de Kalmthoutse touwslagerij in al zijn facetten zal kunnen 
worden voortgezet onder de auspiciën van het Karrenmuseum Essen vzw; dat er 
ondersteuning zal blijven gegeven worden door de vrijwilligers van de Touwslagerij 
Kalmthout; dat op deze manier de verzameling van de Touwslagerij Kalmthout beter zal 
kunnen worden ontsloten naar het publiek; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Hans De Schepper, 
Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, 
Didier Van Aert, Jan Oerlemans, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra 
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, René Francken, Dirk Van Peel, 
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle 
De Block en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad keurt de overeenkomst van langdurige bruikleen van alaam touwslagerij 
Kalmthout aan Karrenmuseum Essen vzw goed.  
 
De overeenkomst van langdurige bruikleen van alaam touwslagerij Kalmthout aan 
Karrenmuseum Essen vzw gaat hierbij integraal als bijlage. 
 
Art. 2.- 
Een exemplaar van dit besluit wordt bezorgd aan Karrenmuseum Essen vzw 
(Moerkantsebaan 52 te 2910 Essen). 
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“OVEREENKOMST VAN LANGDURIGE BRUIKLEEN VAN ALAAM TOUWSLAGERIJ 
KALMTHOUT AAN KARRENMUSEUM ESSEN VZW 

 
Tussen: 
 
Gemeentebestuur van Kalmthout, Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout, 
  
vertegenwoordigd door de heer Lukas Jacobs, burgemeester en de heer Vincent Gabriels, 
gemeentesecretaris, 
 
hierna de “bruikleengever” genoemd enerzijds: 
 
en: 
 
Karrenmuseum Essen vzw, Moerkantsebaan 52, 2910 Essen, 
 
vertegenwoordigd door de heer Jan Deckers, voorzitter en de heer Wim Stuer, secretaris, 
 
hierna de “bruikleennemer” genoemd anderzijds 
  
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1:  
Onderhavige overeenkomst betreft een contract van langdurige bruikleen waarop in principe 
de artikelen 1875 tot en met 1891 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, behoudens 
de afwijkingen die hieronder zijn bepaald. 
 
Artikel 2: 
De bruikleengever geeft het alaam en het archiefmateriaal van Touwslagerij Kalmthout 
waarvan hij de eigenaar is in originele vorm in bewaring aan Karrenmuseum Essen vzw met 
een beschrijving ervan in de inventaris Touwslagerij in bijlage toegevoegd aan onderhavige 
akte. Het alaam van Touwslagerij Kalmthout blijft eigendom van de bruikleengever. De 
bruikleengever verleent aan de bruikleennemer de toestemming om vrij te beschikken over 
het alaam van Touwslagerij Kalmthout ten behoeve van de conservatie en openstelling voor 
een breed publiek. 
 
Artikel 3: 
De bruikleennemer verbindt zich ertoe om aan het in bruikleen gegeven goed dezelfde zorg 
te besteden als hij aan de bewaring van zijn eigen zaken besteedt. Voor diefstal kan de 
bruikleennemer niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
Artikel 4: 
Het behoud, het beheer en de publieksontsluiting van het in artikel 2 vermelde alaam valt 
onder de eindverantwoordelijkheid van Karrenmuseum Essen vzw. Bij het tentoongestelde 
alaam wordt duidelijk de naam ‘Touwslagerij Kalmthout’ vermeld. De vrijwilligers die 
verbonden zijn aan de Touwslagerij Kalmthout worden als vrijwilliger van het Karrenmuseum 
geregistreerd en als dusdanig verzekerd. Zij staan mee in voor de ontsluiting en overdracht 
van de kennis omtrent het ambacht touwslaan. Kosten en opbrengsten die voortkomen uit 
activiteiten omtrent het touwslaan komen te allen tijde voor rekening van de bruikleennemer. 
 
De concessie van de bruikleennemer, Moerkantsebaan 52 in Essen is ook de plaats waar bij 
het verstrijken van de duur van onderhavige overeenkomst het in bruikleen gegeven goed 
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dient teruggegeven te worden, tenzij anders wordt overeengekomen. De bruikleennemer 
verbindt er zich toe de eventuele verplaatsing van het in bewaring gegeven goed aan de 
bruikleengever schriftelijk mee te delen. 
Indien Karrenmuseum Essen vzw ophoudt te bestaan, zullen bruikleengever en 
bruikleennemer in gemeen overleg bepalen waar het in bewaring gegeven goed zal worden 
ondergebracht. Bij gebrek aan akkoord daaromtrent is het de bruikleengever die beslist. 
 
Artikel 5: 
De overeenkomst is van een bepaalde duur en wordt gesloten voor een termijn van 25 jaar. 
Dit contract zal telkens automatisch en van rechtswege verlengd worden voor dezelfde 
termijn, tenzij de bruikleengever of de bruikleennemer er een einde aan zou willen stellen, in 
welk geval zij dit aan elkaar zullen moeten melden met een aangetekende brief minstens 3 
maanden vóór het verstrijken van elke periode.  
 
Artikel 6: 
Het in artikel 2 vermelde alaam wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt. 
 
Artikel 7: 
Onderhavige akte is onderworpen aan en opgesteld volgens het Belgisch recht. Elk geschil 
met betrekking tot het afsluiten, de rechtsgeldigheid, de uitvoering en/of de ontbinding van 
deze overeenkomst vallen, bij ontstentenis van een minnelijke regeling, onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
 
Gedaan te Kalmthout op  
 
In twee exemplaren opgemaakt; elke partij verklaart één exemplaar te hebben ontvangen. 
 
De bruikleennemer, 
 
De voorzitter, De secretaris, 
Jan Deckers Wim Stuer 
 
De bruikleengever, 
 
De secretaris,       De burgemeester, 
Vincent Gabriels      Lukas Jacobs” 
 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
6. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 14 december 2015 van de 
gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad keurt unaniem het verslag goed na wijziging van een paragraaf op pagina 
36. Deze paragraaf wordt als volgt geherformuleerd: “Raadslid David Cleiren (N-VA) meldt 
dat zijn fractie dit punt niet zal goedkeuren. Er zou beter onderhandeld worden met de 
verantwoordelijken van de vzw Dekenij Noorderkempen over de aankoop van het pand. Het 
verschil tussen de concessievergoeding en de geschatte waarde is op lange termijn klein, 
waardoor een aankoop volgens zijn fractie de betere optie is. Hij vraagt de meerderheid dan 
ook om aan tafel te gaan zitten en te onderhandelen over de aankoop van het gebouw."  
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MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) verwijst naar een brief van november 2015 van 
gouverneur Cathy Berx aan de lokale besturen met een oproep in verband met bos-
compensatie. Zij vroeg in deze brief om creatief en met open blik na te gaan of er binnen 
onze gemeente dergelijke gronden beschikbaar zijn en voor 18 december 2015 de kadastrale 
gegevens van deze gronden door te geven. Gezien de deadline nu al enige tijd verstreken is, 
stelt hij de vraag of hierover is nagedacht. Zijn er gronden die aan deze voorwaarden 
voldeden en of deze gegevens dan ook aan de gouverneur bezorgd zijn? 
 
Schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat de gemeentelijke diensten alle 
gemeentelijke gronden hebben gescreend. Het merendeel van de gronden is in pacht 
gegeven of er werd voor deze gronden een gebruiksovereenkomst afgesloten. Andere 
gronden zijn gelegen in herbevestigde landbouwgrond. Deze gronden mogen niet worden 
herbebost. Het bestuur is voorstander van de compensatie in natura in plaats van de 
financiële compensatie. De Vlaamse overheid maakt het ook niet altijd gemakkelijk. 
 
2. Raadslid Hans De Schepper (GROEN) verwijst naar de actie "Earth Hour". Op 28 maart 
gaat wereldwijd het licht uit tussen 20.30 uur en 21.30 uur. Naast burgers en bedrijven 
engageren ook steden en gemeenten zich om tijdens Earth Hour het licht een uur te doven. 
Het gaat om een symbolische actie waarmee de gemeente de klimaatproblematiek erkent en 
mee actie wil ondernemen tegen de klimaatsverandering. Samen met de ondertekening van 
de burgemeestersconvenant en de opmaak van het klimaatactieplan, is deelname aan deze 
actie een duidelijk signaal aan zijn bewoners dat het bestuur het meent met zijn voornemens 
omtrent het helpen terugdringen van de klimaatopwarming. Gemeenten kunnen zich 
registreren om de lichten te doven (zoals de gemeentelijke wegenverlichting en de 
accentverlichting), of kunnen ook verder gaan door een activiteit te organiseren. 
 
Zijn vraag is om als gemeente deel te nemen aan Earth Hour en het licht te doven. Bijkomend 
vraagt hij om de bewoners van Kalmthout te sensibiliseren en aan te zetten om ook deel te 
nemen door publicatie in de Kalmthoutse nieuwsbrief.  
 
Schepen van milieu Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat het bestuur zal deelnemen. 
Earth Hour gaat wel door op 19 maart 2016. In het milieu- en energieactieplan werd de 
deelname aan de acties mee opgenomen. We zullen enkel de klemtoonverlichting doven van 
vrijdag tot zondag. We hebben pas vandaag de brief van Eandis hierover ontvangen en we 
zullen de nodige communicatie voeren via de gemeentelijke media. 
 
3. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) las in de pers een artikel waarbij de burgemeester 
meldt dat er een detailhandelcoach zal worden ingehuurd om een onderzoek te voeren naar 
de leefbaarheid van de winkelstraten in Kalmthout. Vooral de leegstand zou worden 
onderzocht. Hij vraagt naar de kostprijs, wie dit onderzoek zal voeren, enz. Hij vraagt ook 
waarom de gemeenteraad hierbij niet werd betrokken. Waarom werd hier geen 
raadscommissie over gehouden. Binnen de raad zijn er zeker raadsleden die beschikken 
over de nodige knowhow. 
 
De voorzitter antwoordt dat er beroep zal gedaan worden op een detailhandelcoach van de 
provincie Antwerpen. De kostprijs voor ons bestuur bedraagt ongeveer 4.000 euro voor 20 
dagen ondersteuning. Ook de POM Antwerpen ondersteunt dit onderzoek. De vrouwelijke 
detailhandelcoach is een werknemer van de provincie Antwerpen. De voorzitter stelt voor om 
een raadscommissie te organiseren nadat de coach haar eindrapport zal hebben afgewerkt. 
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De coach zal haar onderzoek starten in de loop van de maand april 2016. 
 
Volgende knelpunten zullen specifiek worden onderzocht: 
- de leegstand van winkelpanden in winkelstraten. Hier zal vooral aandacht worden besteed 
aan de Heidestatiestraat en de winkelomgeving van De Beek; 
- in Achterbroek is er gebrek aan kleinhandelszaken. De rol van het bestuur hierin is beperkt: 
enkel op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu kan het bestuur een rol te spelen; 
- wat met de supermarkten in Kalmthout? 
 
De gemeentelijke ondernemingsraad wordt er bij betrokken. Als verantwoordelijke ambtenaar 
zal An Loos fungeren. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) voegt er nog aan toe dat het overleg met de gemeente-
raad en met de ondernemers zeer belangrijk is. Er is ook een nieuw decreet op komst waarbij 
de Vlaamse overheid extra middelen zal inzetten voor het versterken van de leefbaarheid van 
de dorpskernen. Hij verwacht dan ook een bespreking van het eindrapport op een specifieke 
raadscommissie. 
 
4. Raadslid Nick Brosens (N-VA) stelt zich vragen over het respecteren van de verkeer-
signalisatie die werd aangebracht naar aanleiding van de werken aan de Wuustwezel-
steenweg in Nieuwmoer. Er is sluipverkeer ontstaan dat o.a. zijn uitweg zoekt via de Riethoek 
en Hanneke Wiewauw. Hij heeft ook contact gezocht met de politiezone Grens en zij hebben 
hem gemeld dat volgens het signalisatieplan plaatselijk verkeer mogelijk is en dat dit dus voor 
de politie moeilijk te sanctioneren valt. Het raadslid geeft aan dat dit sluipverkeer overlast 
bezorgt aan een aantal omwonenden. Er wordt door dit verkeer heel wat schade aangebracht 
aan deze buurtwegen: heel wat bermen worden beschadigd. Kan iets aan deze situatie 
worden gedaan? Kan de signalisatie niet worden aangepast? 
 
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) geeft uitleg bij het vigerende 
signalisatieplan. Er werden door de politie hierover reeds opmerkingen gemaakt naar de 
aannemer Ambaro. De grote omleiding voor doorgaand verkeer is van toepassing voor de 
ganse uitvoering. De omleiding van fase 1 geldt voor de rioleringswerken aan Riethoek en 
Kroonstraat en loopt van 5 tot en met 25 januari 2016. Er zit wel een week vertraging op de 
werken en in het voorjaar voor de wegeniswerken. De omleiding van fase 2 geldt voor de 
rioleringswerken in het centrum van Nieuwmoer en voor de werken aan het fietspad tussen 
Kapelstraat en de oude school. Deze loopt van 25 januari 2016 tot eind maart 2016. Nadien 
zal er een vergunning worden afgeleverd voor enkelrichtingsverkeer richting Essen van eind 
maart 2016 tot het einde van de werken tegen het einde van juni 2016. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) herhaalt dat verkeer de signalisatie aan de Kapelstraat 
negeert en dan kiest voor de Riethoek of Hanneke Wiewau. Er zijn weinig alternatieven. Hij 
vindt dat er te weinig is nagedacht over de signalisatie. 
 
De voorzitter beaamt dat signalisatie met de vermelding "plaatselijk verkeer" moeilijk te 
handhaven is. Hij zal bij de politie er op aandringen om meer controle te voorzien. We 
proberen de verkeersregeling te verbeteren. Hij gaat hier wel over foutief gedrag van de 
automobilisten. Schepen Oerlemans (CD&V) zal verder fungeren als contactpersoon in dit 
dossier. 
 
De openbare zitting wordt afgesloten om 21.05 uur. 
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GEHEIME ZITTING 
 
NIHIL 
 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris       de voorzitter. 
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