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Gemeenteraad 
 
Datum: 25 april 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 schepen Dirk Van Peel (CD&V) 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. Verlenen van een borgstelling aan de voetbalvereniging K. Kalmthout SK vzw. 
 
Wonen. 
 
2. Gemeentelijke woonraad Kalmthout: kennisname van het ontslag van twee leden en 
verkiezing van nieuwe stemgerechtigde leden en plaatsvervangers. 
 
Patrimonium. 
 
3. Aanvraag van de familie Francken - Neefs voor een verkaveling Handelaar – 
Roosendaalsebaan: zaak van de wegen. 
 
4. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in de 
Rode Weg door de familie Gommeren. 
 
5. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in het 
Heiken door de consoorten Coenegrachts. 
 
6. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in het 
Noordeind door de consoorten Coenegrachts. 
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Intergemeentelijke samenwerking. 
 
7. Opdrachthoudende verenigingen IVEKA en Eandis Assets - goedkeuring van de 
agendapunten en vaststelling van het mandaat voor algemene vergaderingen van 29 april 
2016. 
 
8. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling 
van het mandaat voor buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2016. 
 
Onderwijs. 
 
9. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het 
schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie. 
 
Goedkeuring van het verslag. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 februari 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
 
NIHIL. 
 
 

V E R S L A G 
=========== 

 
OPENBARE ZITTING  
 
 
FINANCIEEL BELEID. 
 
1. Verlenen van een borgstelling aan de voetbalvereniging K. Kalmthout SK vzw. 
 
De voorzitter verleent het woord aan de schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) die een 
uitvoerige toelichting geeft bij dit agendapunt. 
 
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) is fier op de voetbalclub Kalmthout SK (afgekort KSK). Hij 
apprecieert enorm de energie en het enthousiasme dat de club steekt in het blijvend 
ondersteunen van de Kalmthoutse jongeren. 
 
Hij heeft wel bezwaar bij de aanpak van het college van burgemeester en schepenen. Er 
werd oorspronkelijk gesteld dat er 7,5 miljoen euro zou worden geïnvesteerd in sport-
infrastructuur voor meerdere ploegen. Het is uiteindelijk uitgemond in één gigantische 
investering voor één club. Dit is niet verantwoord: de club moet zich nu zwaar in de schulden 
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steken om deze accommodatie uit te bouwen en te onderhouden. Dit heeft uiteraard ook zijn 
impact op de werking van KSK zelf: zij moeten nu investeren in stenen en niet in zijn eigen 
jeugdwerking. 
 
Raadslid Van Esbroeck (N-VA) zegt dat dit in tegenspraak is met de verkiezingsbelofte van 
CD&V om de verenigingen te ondersteunen en te helpen bij de uitbouw van hun werking. Het 
sportpark blijft een investering in een megalomaan stadion en het college van burgemeester 
en schepenen mag blij zijn dat KSK dit wenst te doen. Er wed ook geen commissie-
vergadering of een raadsvergadering georganiseerd om de overeenkomst tussen het bestuur 
en KSK te bespreken. Men had hier toch minstens van gedachten over kunnen wisselen. 
 
Hij meldt dat zijn fractie zich zal onthouden bij dit agendapunt. Dit houdt geen waardeoordeel 
in over de club KSK zelf maar wel over het gemeentebestuur dat een club dwingt om zich 
zwaar in de schulden te steken. Verder werd er geen voorafgaandelijk overleg georganiseerd 
met alle politieke partijen. N-VA wenst dan ook geen verantwoordelijkheid te dragen voor een 
beslissing waarover zij onvoldoende werden geïnformeerd. 
 
Raadslid Bianca Veraart (SP.a) is het eens met het standpunt van N-VA. Ook haar fractie zal 
zich onthouden. Zij gelooft in KSK maar is het niet eens met het voortraject van dit dossier. 
Het gaat hier over een beslissing die we nog heel lang gaan meenemen. 
 
Raadslid Hans De Schepper (GROEN) heeft zich steeds verzet tegen het Sportpark. Hij is 
nooit van idee veranderd over het Sportpark. 
 
Zijn bezwaren over dit dossier hebben eerst en vooral te maken met het financieel plan van 
KSK. Dit is veel te summier. Zo werd door KSK het lidgeld voor de leden opgetrokken van 90 
euro naar 200 euro: dit is een stijging met meer dan 100 procent. Verder is er totaal geen 
zicht op de inkomsten uit de kantine en op de meerkosten die de verhuis met zich mee zullen 
brengen. Het is en blijft koffiedik kijken en daarom zal zijn fractie zich eveneens onthouden. 
Hij heeft wel lof voor de werking van de voetbalclub zelf. 
 
Schepen De Bock (CD&V) is namens zijn fractie ook fier op KSK maar zij zullen zich niet 
onthouden en dit agendapunt wel goedkeuren. Het is zo dat KSK van in het begin wist dat zij 
een eigen bijdrage of inbreng zouden moeten doen. Dit heeft te maken met een gedragslijn 
die binnen het bestuur wordt gehanteerd. Zo moesten de volleybalclub Fixit en de voetbalclub 
Achterbroek beiden een financiële inspanning doen voor de aanleg van hun sportvloer 
enerzijds en het kunstgrasveld anderzijds. De inbreng van KSK is dus vergelijkbaar met de 
inbreng van deze clubs. De schepen beseft dat het hier gaat om een grote investering en 
overloopt de vier geplande fases. 
 
Gelet op het feit dat de voetbalvereniging Koninklijke Kalmthout Sportclub vzw 
(maatschappelijke zetel: Groene Weg 70 te 2920 Kalmthout, ondernemingsnummer BE 
0440.741.868) vanaf augustus 2016 gebruik zal maken van de voetbalaccommodatie van het 
sportpark Heikant; dat de accommodatie die zal worden toegewezen aan deze voetbalclub 
bestaat uit vier voetbalvelden, een kantine met kleedkamers en bijhorende installaties; 
 
Gelet op het feit dat de ganse accommodatie waarover de voetbalclub zal beschikken 
eigendom is van het gemeentebestuur; dat de voetbalclub K. Kalmthout SK voor het gebruik 
van deze velden en bijhorende accommodatie een gebruiksovereenkomst zal afsluiten met 
het gemeentebestuur of het autonoom gemeentebedrijf in oprichting; 
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Overwegende dat de voetbalclub voor de inrichting van de nieuwe voetbalkantine een bedrag 
van 340.000 euro zal investeren; dat de club via eigen middelen een bedrag van 65.000 euro 
zal investeren en dat zij voor het overige bedrag, i.c. 275.000 euro, een lening bij de bank-
instelling Fintro (afdeling van BNP Paribas Fortis NV en hier vertegenwoordigd door Fintro 
agentschap Kalmthout - Pastoor Weytslaan 32 te 2920 Kalmthout) wenst aan te gaan; dat de 
bankinstelling Fintro voor dit bedrag van 275.000 euro wenst dat er een borg gesteld wordt; 
dat de voetbalclub aan het bestuur nu vraagt of het gemeentebestuur zich wenst borg te 
stellen voor het bedrag van 275.000 euro; 
 
Gelet op het feit dat deze bijkomende financiële middelen door de club volgens hun 
investeringsplan zullen worden gebruikt voor de inrichting van het cafetaria, het beregening-
systeem, de aankoop van dugouts, de aankoop van materialen voor de inrichting van de 
kleedkamers, de inrichting van het inkomgebouw en het EHBO-lokaal, het secretariaat en het 
waslokaal; 
 
Gelet op het feit dat eigen financiële middelen zullen worden ingezet voor de aankoop van 
onderhoudsmachines, het verplaatsen van de huidige tribunes naar de nieuwe locatie aan het 
sportpark en de aanschaf van diverse gebruiksmaterialen; 
 
Overwegende dat de lening voor een bedrag van 275.000 euro bij Fintro door de voetbalclub 
K. Kalmthout SK wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar; dat het gemeentebestuur 
zich op vraag van de voetbalclub gedurende deze periode van 10 jaar garant zal moeten 
stellen ten opzichte van Fintro; 
 
Gelet op de bespreking van dit dossier in de vergadering van 16 februari 2016 van de 
sportraad; dat de sportraad zijn positief advies verleende aan de vraag van voetbalclub K. 
Kalmthout SK vzw voor de borgstelling door het gemeentebestuur; 
 
Gelet op de toelichting door vertegenwoordigers van de voetbalvereniging K. Kalmthout SK 
op de vergadering van de raadscommissie Financieel Beleid op maandag 11 april 2016; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad van oordeel is dat door deze investeringen de voetbal-
club K. Kalmthout SK een grote meerwaarde zal geven aan het gebouw dat gemeentelijk 
eigendom is; dat eveneens door deze investeringen de club aan heel wat jongeren en 
volwassenen de gelegenheid zal bieden om hun sport in optimale omstandigheden te kunnen 
uitoefenen; dat daarbij uit de cijfers die werden voorgelegd door de voetbalclub, blijkt dat de 
afbetaling van de lening financieel haalbaar is voor de club; 
 
 
BESLUIT: met 14 jastemmen van Dirk Van Peel, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie 
Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans 
en Lukas Jacobs en 11 onthoudingen van David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, 
Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, 
Hans De Schepper, Alfons Dierckx en Bianca Veraart. 
 
Artikel 1. - 
De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk borg te stellen voor de 
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer K. Kalmthout SK vzw (maat-
schappelijke zetel: Groene Weg 70 te 2920 Kalmthout, ondernemingsnummer: BE 
0440.741.868) verschuldigd zouden zijn ten gevolge van de kredietopening van 275.000 euro 
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toegestaan door de kredietverlener Fintro nv voor zowel het kapitaal als de intresten (verwijl-
intresten inbegrepen) en aanhorigheden. 
 
De borgstelling door het gemeentebestuur die steeds door de financiële instelling kan worden 
opgevraagd als de kredietnemer in gebreke zou blijven, is beperkt tot het bedrag van 275.000 
euro te verhogen met intresten en aanhorigheden. Er mag in geen geval reeds afgelost 
kapitaal weder opgenomen worden voor andere doeleinden. 
 
Art. 2.- 
Omdat de kredietnemer zich verbonden heeft, in het geval van liquidatie, onmiddellijk het 
openstaand saldo in kapitaal, intresten en aanhorigheden aan Fintro nv terug te betalen, 
bevestigt de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen in verband met de 
betaling van de bedragen die door Fintro nv uit dien hoofde zal vorderen. 
 
Art. 3.- 
De gemeenteraad gaat de verbintenis aan om bij Fintro nv het bedrag te storten nodig om de 
vervallen schuld in kapitaal, intresten en aanhorigheden volledig af te betalen en, ingeval zij 
hiermee ten achter blijft, er verwijlintresten bij te voegen, berekend tegen de rentevoet van de 
marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank geldig op de laatste dag van de 
maand voorafgaand aan de maand waarin de vertraging optreedt. 
 
Art. 4.- 
Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als een onherroepelijke delegatie in het 
voordeel van Fintro nv. 
 
 
WONEN. 
 
2. Gemeentelijke woonraad Kalmthout: kennisname van het ontslag van twee leden en 
verkiezing van nieuwe stemgerechtigde leden en plaatsvervangers. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald het artikel 
200 dat bepaalt dat alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en 
overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het 
gemeentebestuur te adviseren;  
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het feit dat de gemeenteraad op 28 april 2014 de oprichting van de gemeentelijke 
woonraad Kalmthout en de statuten van de gemeentelijk woonraad goedkeurde; 
 
Gelet op het raadsbesluiten van 29 september 2014 en 30 november 2015 over de 
samenstelling van de gemeentelijke woonraad Kalmthout; 
 
Gelet op het feit dat mevrouw Liselot Janssen (wonende Kapellensteenweg 295/4) haar 
ontslag indiende als lid van de gemeentelijke woonraad op 14 december 2015; dat zij in de 
woonraad zetelde als afgevaardigde van de wijk Heide; dat de gemeenteraad kennis neemt 
van haar ontslag; 
 
Gelet op het feit dat de heer Hugo Daemen (wonende Kapellensteenweg 79 bus 204) zijn 
ontslag indiende als lid van de gemeentelijke woonraad op 7 december 2015; dat hij in de 
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woonraad zetelde als afgevaardigde van de wijk Centrum; dat de gemeenteraad kennis 
neemt van zijn ontslag; 
 
Gelet op het artikel 5 §2 van de statuten van deze gemeentelijke adviesraad dat stelt dat er 
maximum 15 stemgerechtigde leden zijn; dat het streefdoel is om voor elk van de vijf 
Kalmthoutse wijken (i.c. Heide, Centrum, Dorp, Achterbroek en Nieuwmoer) een 
afgevaardigde aan te duiden in de woonraad; dat er momenteel 13 stemgerechtigde leden 
zetelen in de woonraad; 
 
Gelet op de oproep tot kandidaten voor de gemeentelijke woonraad die verscheen in de 
gemeentelijke nieuwsbrief Hei & Maatjes; 
 
Gelet op het artikel 6 van de statuten van de woonraad dat voorschrijft dat de gemeenteraad 
beslist over de binnengekomen kandidaturen; dat de gemeenteraad de vertegenwoordigers 
aanduidt;  
 
Gelet op het feit dat er vijf kandidaturen werden ingediend voor de vervanging van mevrouw 
Liselot Janssen en de heer Hugo Daemen als leden van de gemeentelijke woonraad: 

• mevrouw Ann Martaux, wonende Molenstraat 14 te Kalmthout (Dorp); 
• de heer Koen Vanhees, wonende Voetbooglaan 15 te Kalmthout (Dorp); 
• mevrouw Gilberte Van den Bossche, wonende Turfvaartlaan 52 te Kalmthout 

(Dorp); 
• de heer Hugo Vantongerloo, wonende Roggebos 9 te Kalmthout (Centrum); 
• de heer Stef Everaert, wonende Meidoornlaan 32 te Kalmthout (Heide); 

 
Gelet op het feit dat na geheime stemming blijkt dat: 

• de heer Stef Everaert (vertegenwoordiger van de wijk Heide) 23 stemmen heeft 
behaald; 

• mevrouw Ann Martaux (vertegenwoordiger van de wijk Dorp) 17 stemmen heeft 
behaald; 

• de heer Koen Vanhees (vertegenwoordiger van de wijk Dorp) 8 stemmen heeft 
behaald; 

• de heer Hugo Vantongerloo (vertegenwoordiger van de wijk Centrum) 2 
stemmen heeft behaald; 

• mevrouw Gilberte Van den Bossche (vertegenwoordiger van de wijk Dorp) 0 
stemmen heeft behaald; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad voorstelt om volgende personen aan de duiden als 
stemgerechtigde leden van de gemeentelijke woonraad: 

• de heer Stef Everaert, wonende Meidoornlaan 32 te Kalmthout (Heide); 
• mevrouw Ann Martaux, wonende Molenstraat 14 te Kalmthout (Dorp);  

 
Overwegende dat de gemeenteraad voorstelt om volgende personen aan de duiden als 
plaatsvervangende leden van de gemeentelijke woonraad: 

• de heer Koen Vanhees, wonende Voetbooglaan 15 te Kalmthout (Dorp); 
• de heer Hugo Vantongerloo, wonende Roggebos 9 te Kalmthout (Centrum); 
• mevrouw Gilberte Van den Bossche, wonende Turfvaartlaan 52 te Kalmthout 

(Dorp); 
 
BESLUIT: 
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Art. 1.- 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Liselot Janssen als lid van de 
gemeentelijke woonraad Kalmthout. 
 
Art. 2.- 
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Hugo Daemen als lid van de 
gemeentelijke woonraad Kalmthout. 
 
Art. 3.- 
De gemeenteraad duidt de heer Stef Everaert (wonende Meidoornlaan 32 te Kalmthout – 
vertegenwoordiger van de wijk Heide) aan als vervanger van mevrouw Liselot Janssen als lid 
van de gemeentelijke woonraad Kalmthout. Hij wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van 
de woonraad. 
 
Art. 4.-  
De gemeenteraad duidt mevrouw Ann Martaux (wonende Molenstraat 14 te Kalmthout – 
vertegenwoordiger van de wijk Dorp) aan als vervanger van de heer Hugo Daemen aan als 
lid van de gemeentelijke woonraad Kalmthout. Zij wordt aangeduid als stemgerechtigd lid van 
de woonraad. 
 
Art. 5.- 
De gemeenteraad duidt volgende personen aan als plaatsvervangende leden voor de 
gemeentelijke woonraad van Kalmthout: 

• de heer Koen Vanhees, wonende Voetbooglaan 15 te Kalmthout (Dorp); 
• de heer Hugo Vantongerloo, wonende Roggebos 9 te Kalmthout (Centrum); 
• mevrouw Gilberte Van den Bossche, wonende Turfvaartlaan 52 te Kalmthout 

(Dorp). 
 
Art. 6.- 
Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter en aan de secretaris van de 
gemeentelijke woonraad. 
 
 
PATRIMONIUM. 
 
Raadslid René Francken (CD&V) verlaat de zitting om 20.22 uur. 
 
3. Aanvraag van de familie Francken - Neefs voor een verkaveling Handelaar – 
Roosendaalsebaan: zaak van de wegen. 
 
De voorzitter licht dit dossier toe. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt waar het perceel gelegen is. Waarom moet hier een 
beslissing over de zaak van de wegen worden getroffen? Het gaat hier toch niet over een 
gemeenteweg? 
 
De voorzitter antwoordt dat het bewuste perceel gelegen is op het kruispunt tussen 
Roosendaalsebaan en het Handelaar. Het Handelaar is een gemeenteweg. 
 
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning, ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen op 16 juli 2015 door Francken Josephus en Neefs 
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Lea (p.a. Starrenhoflaan 44-19 te 2950 Kapellen) strekkende tot het verkavelen van een 
perceel grond in 3 kavels voor vrijstaande bebouwing, gelegen op de hoek van de 
Roosendaalsebaan en het Handelaar te Kalmthout, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie B 
nr. 25 e/deel; 
 
Gelet op het feit dat de hierboven vermelde verkavelingsaanvraag door het college van 
burgemeester en schepenen werd geweigerd op 16 november 2016; 
 
Overwegende dat de heer Bart Palmers, beëdigd landmeter (Starrenhoflaan 44-19 te 2950 
Kapellen) op verzoek van de aanvragers hierboven vermeld, op 18 december 2015 beroep 
instelde bij de Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen tegen de weigering van de 
verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, in 
zitting van 16 november 2015; 
 
Gelet op de brief vanwege de provinciegouverneur van 21 maart 2016 waarbij de 
gemeenteraad verzocht wordt een beslissing te nemen over de zaak van de wegen binnen 
een termijn van zestig dagen vanaf ontvangst van haar verzoek tot samenroeping;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Gelet op de artikels 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag betrekking heeft op een perceel grond dat 
gelegen is in een woongebied met landelijk karakter; 
 
Overwegende dat het verkavelingsplan voorziet in de kosteloze grondafstand van een 7 
meter brede strook langs het Handelaar en een hoekafschuining met de Roosendaalsebaan 
om zo de aanleg van nutsleidingen mogelijk te maken zonder dat dit nefast is voor het 
wortelgestel van de bomen; 
 
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 kostenloze 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 gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, hierna ‘GRS’ genoemd, definitief 
werd vastgesteld door de 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 nr. 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);   
 
Overwegende dat de bindende bepaling 2.3.2.d. van het GRS met zoveel woorden voor-
schrijft dat kleine verkavelingen van maximaal 4 kavels, die aan de gemeenteraad moeten 
worden voorgelegd voor een beslissing over de zaak van de wegen, in aanmerking kunnen 
komen voor goedkeuring van het tracé en de uitrusting van de voorliggende weg indien ze 
voldoen aan een aantal voorwaarden, onder meer  : 

"de grond waarop de aanvraag betrekking heeft, ligt tussen bebouwde percelen of 
maakt deel uit van een huizengroep en strekt aldus louter tot afwerking, op normale 
wijze, van het bebouwingspatroon van de onmiddellijke omgeving waarin de 
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verkaveling zich situeert, met name voor wat betreft de perceelsgrootte en de 
bebouwings- en inrichtingswijze van de percelen."  

 
Overwegende dat de voorliggende aanvraag duidelijk niet voldoet aan deze voorwaarde ; dat 
op grond van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dit per-
ceelsdeel momenteel dan ook niet voor verkaveling in aanmerking kan komen; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter; 
 
BESLUIT: met 24 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke 
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans 
en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De voorliggende verkavelingsaanvraag van 16 juli 2015, bij ons bekend onder het 
dossiernummer 056/1001van de familie Josephus en Lea Francken - Neefs wordt afgewezen 
voor wat betreft de zaak van de wegen. 
 
Art. 2.- 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Deputatie van de Provincieraad van 
de provincie Antwerpen. 
 
Raadslid René  Francken (CD&V) komt de zitting weer binnen om 20.25 uur. 
 
4. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in de 
Rode Weg door de familie Gommeren. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag van 22 juni 2015 van landmeter-expert Kris Mertens voor het wijzigen 
van twee verkavelingen in de Rode Weg; dat het hier gaat om volgende wijzigingen: 

- het wijzigen van de perceelsgrens tussen lot 1 van de goedgekeurde en niet-
vervallen  verkaveling 056/097 en het lot 2 van de goedgekeurde en niet-vervallen 
verkaveling 056/275; 

- het opsplitsen van het lot 2 van de goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling 
056/275 in twee percelen voor vrijstaande bebouwing; 

 
Gelet op het feit dat het hier gaat om een verkavelingswijziging van gronden die gelegen zijn 
in de Rode Weg en kadastraal bekend staan als afdeling 2, sectie E 590 z25; 
 
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zitting van 14 december 2015 over 
het voorgelegde ontwerp van wijziging van de verkavelingsvergunning zoals goedgekeurd 
door het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2015 onder de 
voorwaarde dat de strook grond, aangeduid op het goedkeurde verkavelingsplan, met een 
oppervlakte van 320m² kosteloos wordt overgedragen aan de gemeente Kalmthout. 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Kris Mertens uit Merksem op 5 
januari 2016; 
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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 gelegen te Kalmthout, Rode Weg (thans kadastraal gekend als sectie E, delen 
van nummers 590 Z25 en 590 W28) met een oppervlakte van 320m²; 
 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein voor openbare wegenis; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De ontwerpakte zoals opgesteld door de geassocieerde notarissen De Boungne en Dejongh 
uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand te Kalmthout, Rode Weg (kadastraal gekend 
als sectie E, delen van nummers 590 Z25 en 590 W28) met een oppervlakte van 320m², 
wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen De Boungne 
en Dejongh uit Kalmthout. 
 
5. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in het 
Heiken door de consoorten Coenegrachts. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de aanvraag tot het wijzigen van een vergunde verkaveling, ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen op 17 oktober 2014 door landmetersbureau Palmers-
Stokmans (Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen) voor de consoorten Coenegrachts strekkende 
tot het wijzigen van de perceelsafmetingen van de loten 7, 8, 9 en 10 van de vergunde 
verkaveling 146/151 gelegen in het Heiken (kadastraal bekend als sectie A, deel van nr. 248a 
deel en 253a); 
 
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2015 met het 
voorgelegde verkavelingsontwerp strekkende tot het wijzigen van de perceelsafmetingen van 
de loten 7, 8, 9 en 10 van de vergunde verkaveling 146/151 gelegen in het Heiken op 
voorwaarde dat een repel grond gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn langs het 
Heiken met een oppervlakte van 75,12m² kosteloos wordt overgedragen aan de gemeente 
Kalmthout; 
 
Gelet op de vergunning voor de wijziging van desbetreffende verkaveling die werd afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 maart 2015; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmetersbureau Palmers-Stokmans 
(Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen) op 2 maart 2015; 
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Overwegende dat de notariële ontwerpakte, opgesteld door geassocieerd notaris Luc 
Dejongh uit Kalmthout, voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een repel grond 
gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn langs het Heiken (kadastraal bekend als 
sectie A, delen van nummers 253a en 248 a) met een oppervlakte van 75,12m²; 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein voor openbare wegenis; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerd notaris Luc Dejongh uit Kalmthout voor 
de kosteloze grondafstand te Kalmthout, Heiken (kadastraal bekend als sectie A, delen van 
nummers 253a en 248 a) met een oppervlakte van 75,12m² wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerd notaris Luc Dejongh uit 
Kalmthout. 
 
6. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in het 
Noordeind door de consoorten Coenegrachts. 
 
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 18 september 2014 door landmetersbureau 
Palmers-Stokmans (Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen) voor de consoorten Coenegrachts 
strekkende tot een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 4 loten voor gekoppelde 
bebouwing langsheen het Noordeind (kadastraal bekend als Afdeling 1, sectie B, 460b/deel); 
 
Gelet op het principieel akkoord van de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2015 met het 
voorgelegde verkavelingsontwerp strekkende tot een aanvraag voor een nieuwe verkaveling 
van 4 loten voor gekoppelde bebouwing langsheen het Noordeind (kadastraal bekend als 
Afdeling 1, sectie B, 460b/deel), op voorwaarde dat een repel grond gelegen tussen de 
huidige en de ontworpen rooilijn welke gelegen is op 10m uit de as van de weg, met een 
oppervlakte van 146,83m² langsheen het Noordeind, kosteloos wordt overgedragen aan de 
gemeente Kalmthout; 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning die werd afgeleverd door het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 23 februari 2015; 
 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmetersbureau Palmers-Stokmans 
(Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen) op 23 februari 2015; 
 
Overwegende dat de notariële ontwerpakte, opgesteld door geassocieerd notaris Luc 
Dejongh uit Kalmthout, voor de kosteloze grondafstand betrekking heeft op een repel grond 
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gelegen tussen de huidige en de ontworpen rooilijn langs het Noordeind (kadastraal bekend 
als Afdeling 1, sectie B, 460b/deel) met een oppervlakte van 146,83m²; 
 
 
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het 
gemeentebestuur zal gebeuren voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar 
domein voor openbare wegenis; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 
 
Artikel. 1- 
De ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerd notaris Luc Dejongh uit Kalmthout voor 
de kosteloze grondafstand te Kalmthout, Noordeind (kadastraal bekend als Afdeling 1, sectie 
B, 460b/deel) met een oppervlakte van 146,83m² wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2- 
Een kopie van dit raadsbesluit wordt bezorgd aan de geassocieerd notaris Luc Dejongh uit 
Kalmthout. 
 
 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 
 
7. Opdrachthoudende verenigingen IVEKA en Eandis Assets - goedkeuring van de 
agendapunten en vaststelling van het mandaat voor algemene vergaderingen van 29 april 
2016. 
 
Gelet op het feit dat de gemeente Kalmthout voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit 
en/of gas als deelnemer van de opdrachthoudende vereniging IVEKA betrokken is bij de 
fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, 
lmewo, Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Gezien de gemeente per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 werd opgeroepen om 
deel te nemen aan de algemene vergaderingen tevens de jaarvergaderingen van IVEKA en 
Eandis Assets die op 29 april 2016 plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 
Affligem; 
 
Gelet op het artikel 704 van het vennootschappenwetboek dat stelt dat bij een fusie de 
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 
worden opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende 
vennootschap (Eandis Assets); 
 
Overwegende dat de financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector op grond 
van het artikel 10 van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking geïnteresseerd zijn om toe te treden tot Eandis Assets als 
‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende 
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voorwaarde van voormelde decreetswijziging en mits bekrachtiging door hun algemene 
vergaderingen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig het artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de 
gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de algemene ver-
gadering; 
 
Gelet op het gemeenteraadbesluit van 26 mei 2014 waarbij de heer Stijn de Koning (CD&V), 
werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Didier Van Aert (CD&V) werd aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle 
algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA die georganiseerd 
worden tot en met 31 december 2018; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 
 
Artikel 1.- 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVEKA van 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015.  
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)  
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 

bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015.  
4. Statutaire benoemingen. 
5. Statutaire mededelingen. 

 
Art. 2.- 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets van 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 
van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, 
Imewo, Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas.   

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders 
Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas 
afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, 
boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het 
vennootschappenwetboek. 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, 
Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas. 

4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 
Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 
van het voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking). 
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5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

 
Art. 3.- 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen 
van de opdrachthoudende verenigingen IVEKA en Eandis Assets op 29 april 2016, wordt 
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad 
van heden betreffende de artikelen 1 en 2 van deze raadsbeslissing. 
 
Art. 4.- 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter 
attentie van het secretariaat, op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be . 
 
8. Intergemeentelijke vereniging PONTES: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling 
van het mandaat voor buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2016. 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 
195; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 39,44, 46, 47 en 48; 
 
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 15 
juni 2016; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van PONTES van 
15 juni 2016 volgende agendapunten bevat: 

1. Buitengewone algemene vergadering: verslag van 16 december 2015 – goedkeuring. 
2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring. 

 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2016; 
 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet 
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; 
dat deze aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2014 waarbij raadslid Bianca Veraart (sp.a) 
als vertegenwoordiger en raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger werden aangeduid om deel te nemen aan de zitting van alle algemene 
vergaderingen van de intergemeentelijke vereniging PONTES die georganiseerd worden tot 
en met 31 december 2018; 
 
Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet 
vastgesteld worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 

mailto:intercommunales@eandis.be
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Artikel 1.-   
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering 
van PONTES van 15 juni 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten: 

1. Buitengewone algemene vergadering: verslag van 16 december 2015 – goedkeuring 
2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring. 

 
Art. 2.- 
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om haar stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad betreffende deze aangelegenheid. 
 
Art. 4.- 
Een kopie van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
 
 
ONDERWIJS. 
 
9. Vaststelling van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het 
schooljaar 2016-2017 voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 en latere wijzigingen 
betreffende de organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs en in het deeltijds 
onderwijs georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Overwegende dat ook voor de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie de vaststelling 
van de facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2016-2017 
nog moet gebeuren; 
 
Gelet op het voorstel van de schooldirecties van de beide gemeentelijke basisscholen; 
 
Gelet op de bespreking van deze facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
tijdens de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Maatjes op 15 februari 2016 en 
tijdens de bijeenkomst van de schoolraad van basisschool Kadrie op 16 februari 2016;   
 
Gelet op het gunstig advies van het gemeentelijk bijzonder onderhandelingscomité– 
onderwijs (ABOC) van 3 maart 2016;  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de suggesties van 
de directies van Kadrie en Maatjes te volgen; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde facultatieve 
verlofdagen en pedagogische studiedagen; 
 
BESLUIT: met 25 jastemmen van Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, 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, Jan 
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De 
Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs. 
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Artikel 1.-   
Voor het schooljaar 2016-2017 worden de facultatieve verlofdagen voor de gemeentelijke 
basisscholen als volgt vastgesteld:  

• Maatjes: vrijdag 30 september 2016, woensdag 7 december 2016 en woensdag 8 
februari 2017. 

• Kadrie: vrijdag 30 september 2016 en maandag 5 december 2016. 
 
Art. 2.- 
Voor het schooljaar 2016-2017 worden de pedagogische studiedagen voor de gemeentelijke 
basisscholen als volgt vastgesteld:  

• Maatjes: maandag 17 oktober 2016 en woensdag 15 maart 2017. 
• Kadrie: maandag 3 oktober 2016 en woensdag 8 februari 2017. 

 
Art. 3.-  
De directies worden belast met de kennisgeving van de voormelde beslissing aan de 
inspectie, de personeelsleden en de leerlingen of ouders. 
 
 
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 
 
10. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 februari 2016 van de 
gemeenteraad. 
 
De gemeenteraad keurt het verslag van de vergadering van 29 februari 2016 unaniem goed. 
 
 
MONDELINGE VRAGEN. 
 
1. Raadslid David Cleiren (N-VA) vraagt om een raadscommissie samen te roepen om de 
dossiers rond het mobiliteitsplan en rond de heraanleg van het kruispunt in Achterbroek te 
bespreken. 
 
Schepen van mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) meldt dat het bestuur de goedkeuring van 
de Regionale MobiliteitsCommissie (afgekort RMC) heeft gekregen voor de volledige 
herziening van het bestaande mobiliteitsplan. Ook de subsidiëring werd goedgekeurd. Er 
heeft reeds een startvergadering plaatsgevonden met het studiebureau. Het dossier van de 
heraanleg van het kruispunt in Achterbroek is een gewestelijk dossier. 
 
De voorzitter voegt er nog aan toe dat de commissaris van de dienst Vastgoed van de 
Vlaamse overheid volgende week een bezoek brengt aan de gemeente. Hij zal navraag doen 
naar de stand van zaken in het dossier van het kruispunt van Achterbroek. De budgetten bij 
de Vlaamse overheid voor de heraanleg van het kruispunt zijn voorzien in 2017 en 2018. 
Misschien moeten we in de vorm van workshops werken rond de herziening van het 
mobiliteitsplan. Deze workshops kunnen dan worden geleid door het aangestelde studie-
bureau. 
 
Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) vraagt of de familie Dogan nog steeds eigenaar is van 
een hoekpand in Achterbroek. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit inderdaad zo is. 
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2. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) heeft opgemerkt dat de behandeling van het bermbeheerplan 
enkele malen werd uitgesteld in de vergaderingen van het college van burgemeester en 
schepenen. Wat is hier de reden voor? Zijn er onderdelen gewijzigd? 
 
Schepen van milieu en groen Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat dit plan intern nog 
moet bekeken worden. Er zijn inderdaad zaken gewijzigd zoals nieuwe straten die werden 
opgenomen in dit plan. 
 
3. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) las in het collegeverslag van 29 maart 2016 dat er 
vragen waren rond de verkoop van ijs door venters op de parking aan het NEC De Vroente 
en op de gemeentewegen. Kan hier wat duiding bij worden gegeven? 
 
De voorzitter antwoordt dat in het verleden enkel ijs op het openbaar domein werd verkocht 
door Monida Ijs en het Boerenijsje. Nu is daar recent Tropic Ijs bij gekomen. Zij staan nu met 
3 op de parking aan de ingang van de Kalmthoutse Heide, wat wel eens voor discussie zorgt. 
Er werd aan Tropic Ijs gevraagd om plaats te vatten op een andere locatie zoals aan De Ster 
of aan de Korte Heuvelstraat. Wij hebben hierop nog geen reactie ontvangen. 
 
4. Raadslid Clarisse De Rijdt (N-VA) las in het collegeverslag van 14 maart 2016 dat er 
conclusies werden neergelegd door het advocatenkantoor GSJ in de zaak Berdahuis en 
Heidehuis. Over wat gaat dit? 
 
De voorzitter antwoordt dat het hier gaat om een lopende rechtszaak over een bouwdossier 
in de Heidestatiestraat. Het college van burgemeester en schepenen heeft GSJ aangesteld 
om de belangen van het bestuur te verdedigen. 
 
5. Raadslid Clarisse De Rijdt (N-VA) vraagt waarom een brief van de inwoners van de 
Hilloweg niet werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden 
 
De voorzitter antwoordt dat de inwoners van de Hilloweg een klacht hadden ingediend bij de 
provinciegouverneur. De gouverneur heeft nu in zijn antwoord aan de klagers gemeld dat hij 
aan het gemeentebestuur heeft gevraagd om een actieve rol te spelen in dit dossier. Het 
bestuur zal nu een overleg organiseren met de betrokken landbouwers. 
 
6. Raadslid Sigrid Van Heybeeck (N-VA) heeft opgemerkt dat er circusvoorstellingen op het 
marktplein zullen worden georganiseerd op 10 en 11 mei 2016. Zij stelt zich hier vragen bij: 
waar zal de markt dan worden georganiseerd enerzijds en anderzijds naar het gebrek aan 
parkeerplaatsen op het marktplein. Verder wijst ze er nog op dat veel chauffeurs zich niet 
houden aan de opgelegde verkeersreglementering naar aanleiding van de werken aan de 
omgeving van het winkelcentrum De Beek. Wat doet het college van burgemeester en 
schepenen hier aan? 
 
De voorzitter antwoordt dat hij dit zal onderzoeken samen met de marktleider Marcel Peeters 
en de coördinator interne zaken An Loos. Zij zullen dan terugkoppelen naar het raadslid. 
 
7. Raadslid Pieter Brosens (N-VA) heeft in het college verslag van 21 maart 2016 gelezen dat 
het bestuur de organisatie Puntvis zal ondersteunen. In het collegeverslag van 11 april 2016 
is er ook sprake van financiële ondersteuning. Waarom geeft het bestuur steun aan een 
vereniging uit Wuustwezel? 
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De voorzitter antwoordt dat het hier gaat over een dossier van erkenning door de cultuurraad. 
De drijvende kracht achter Puntvis is Bert Jansen die woonachtig is in Kalmthout. Het bestuur 
geeft hierbij een éénmalige financiële steun voor de organisatie van een concert van Eriksson 
- Delcroix. Deze steun wordt gegeven met middelen vanuit de Vlaamse overheid. Het bestuur 
ondersteunt Puntvis omdat zij op die manier beroep kunnen doen op hun specifieke expertise 
en kennis op het vlak van de organisatie van socio-culturele evenementen. 
 
8. Raadslid Nick Brosens (N-VA) las in het verslag van 14 maart 2016 van het college van 
burgemeester en schepenen dat aan de firma BRO in het kader van het raamcontract 
meerwerken en een deelopdracht werden gegund. Over wat gaat het hier? 
 
De schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) zal het raadslid de nodige 
informatie over dit dossier bezorgen. 
 
9. Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier Van Wellen - 
Thijs. Wat zal er gebeuren met de reeds opgetrokken gebouwen? 
 
De voorzitter antwoordt dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning die 
was verleend door de Deputatie aan de firma Van Wellen - Thijs heeft vernietigd. De 
Deputatie zal nu een nieuwe beslissing moeten nemen. De betrokken partijen zullen nu door 
de Deputatie worden gehoord. De gemeente blijft bij haar vroeger ingenomen standpunt in dit 
dossier. De Deputatie zal zich vóór de grote vakantie uitspreken in dit dossier. 
 
10. Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt naar de stand van zaken van de werken aan de 
Wuustwezelsesteenweg. Hij las in een krantenartikel dat de doorgang naar Essen zou 
opengaan tegen het einde van mei 2016. Hij heeft toch wel wat bedenkingen bij het 
respecteren van de veiligheidsvoorschriften in en rond deze werken. Veiligheid moet steeds 
primeren. Hij vraagt ook naar de timing van de voorziene asfalteringswerken. 
 
Schepen van openbare werken Jan Oerlemans (CD&V) meldt dat de werken op schema 
zitten en dat de asfalteringswerken in de loop van de maand mei zullen worden uitgevoerd. 
Plaatselijk verkeer van Wuustwezel naar Essen zal mogelijk worden. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) vraagt of de bezoekers veilig naar supermarkt De Spar 
kunnen. Kunnen hier geen stappen worden ondernomen? 
 
Schepen Jan Oerlemans (CD&V) antwoordt dat achter deze werken een planning en een 
timing zit en dat de aanpassing hiervan niet zo simpel is. 
 
De voorzitter antwoordt dat de betonnen strook deze week werd aangelegd en dat dit nu 
lastig is voor de omwonenden maar dat dit binnen afzienbare tijd zal worden opgelost. 
 
Raadslid Nick Brosens (N-VA) antwoordt dat de omwonenden nu tussen de kranen moeten 
laveren. De handelaars zijn inderdaad bereikbaar maar dan wel enkel met klimschoenen. Er 
is op de werf een veiligheidsprobleem voor de omwonenden. 
 
11. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt om de beheersovereenkomst met de 
voetbalclub KSK voor het gebruik van het sportpark te agenderen op een raadscommissie. 
 
Schepen van sport Maarten De Bock (CD&V) antwoordt dat de beheersovereenkomsten met 
alle clubs die vast gebruik zullen maken van het sportpark, zullen worden besproken op een 
raadscommissie. 
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De openbare zitting wordt afgesloten om 20.50 uur. 
 
 
GEHEIME ZITTING 
 
NIHIL. 
 
 
Bij bevel: 
De secretaris      de burgemeester 
 


	Gelet op de toelichting door de voorzitter;

