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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 10 maart 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Van Hoeck R., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel 
B., Vandeneijnde S., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Schoonbaert N. - 
Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
de Hoog K. - Raadslid 
 
Openbare zitting : 
 
 
 
01 Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 januari 2016 – Verhindering – Vervanging 
raadslid V. Meeusen door R. Van Hoeck 
 
Motivatie  
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom op de zitting. Hij stelt 
dat raadslid K. de Hoog verontschuldigd is wegens ziekte. Raadslid  
N. Schoonbaert wordt terug verwelkomd aangezien zij de vorige zitting 
getroffen was door ziekte. Hij wenst eveneens de ocmw-voorzitter proficiat 
met de geboorte van haar achtste kleinkind Sien.  
 
Raadslid P. Van Assche krijgt toelating tot opname van de zitting. 
 
Burgemeester –Voorzitter L. Aerts stelt dat er twee punten aan agenda van de 
gemeenteraad worden toegevoegd door raadslid P. Van Assche namelijk: 

1) Interpellatie verslagen college van burgemeester en schepenen – 
gemeenterapport 4/10  

2) Interpellatie De Merel 

Door de gemeenteraad d.d. 14 januari 2016 werd R. Van Hoeck aangesteld 
om raadslid V. Meeusen te vervangen tijdens zijn ziekteverlof (2 maanden). 
 
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 29 februari 2016 wordt de 
gemeenteraad verzocht om akte te willen nemen van de verlenging van zijn 
verhindering en zijn vervanging door Dhr. Roel Van Hoeck te verlengen met 
één maand. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Besluit :  
 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de verlenging van de verhindering van raadslid V. 
Meeusen wegens ziekte en de verlenging van zijn vervanging door de heer 
Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof (verlenging met 1 maand). 
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Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Roel Van Hoeck en de 
personeelsdienst. 

 
 
02 Verslag voorgaande zitting d.d. 11 februari 2016  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 11 februari 
2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de 
gemeenteraadsleden ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat hij het verslag met de glimlach heeft 
gelezen. Het is begrijpelijk, maar niet altijd correct. De notulen geven een 
weerslag van het orgaan dat beslissingen neemt. De hoogste standaard moet 
gehanteerd worden namelijk de gemeenteraad als politiek orgaan met 
debatten die een correct politiek beeld geven. In realiteit wordt de standaard 
bepaald door de evolutie van de technologie die betaalbaar is. Er staat niets in 
de weg om dit zo te doen tenzij dit hardnekkig door het bestuur niet gebeurt. 
Dit is geen verwijt naar de auteur van het verslag. Wanneer door de voorzitter 
enkel een ganzenveer aan de secretaris wordt toegestaan kan er ook niet 
meer danl perkament aan voortspruiten. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 
stemmen voor 
 
Van Akeleyen C., Van Assche P.: 2 stemmen tegen 
 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 10 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 februari 2016 dat acht dagen 
voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen 
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 
 
03 Kennisgeving agenda ocmw -raad d.d. 16.02.2016  

 
 Juridisch kader  

Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16.02.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 19.01.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
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3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d.12.1.2016 en 
26.1.2016 
4. Aanduiding gemachtigde dubbele handtekening bij girale rekeningen 
5. Beheersovereenkomst OCMW-gemeente financieel beheerder 
6. Wijziging rechtspositieregeling OCMW – evaluatie decretale graden 
 
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad.  
 
Besluit  
 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 16.02.2016. 

 
 
04 Aanvullend reglement - afsluiten zijstraat Molenheiken (straat Delhaize) 

ter hoogte van Molenheiken 
 

 Juridisch kader  
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135  
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit 
van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en 
de bijkomende plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de 
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van 
de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
 
Historiek  
Bewoners meldden dat er veel sluipverkeer door het zijstraatje Molenheiken 
(straatje Delhaize) reed en daar de situatie onveilig maakte. 
Er werd onder de bewoners een enquête georganiseerd waarbij verschillende 
keuzemogelijkheden besproken werden. 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 14 september 
2015 een tijdelijk politiereglement goedgekeurd voor het afsluiten van de 
zijstraat Molenheiken voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en fietsers. 
Deze maatregel wordt na 6 maanden geëvalueerd. 
 
Motivatie  
Er werd opnieuw een enquête uitgevoerd onder de bewoners waarvan we 7 
antwoorden mochten ontvangen.  De meeste gezinnen vinden het afsluiten 
een goede maatregel. 
 
Slechts 2 bewoners zijn tegen de maatregel van het afsluiten van de straat. 
 
Het lijkt duidelijk dat de meeste bewoners het afsluiten van de zijstraat 
Molenheiken wensen te behouden. Daarom wordt het tijdelijk politiereglement 
gunstig geëvalueerd en kan het bestendigd worden. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs. Er werd door de bewoners van het zijstraatje Molenheiken, 
beter gekend als het straatje aan de parking van de Delhaize in Sint-Lenaarts, 
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gemeld dat er veel sluipverkeer was.  Men wil hiermee het rond punt 
ontwijken.  Dit zorgt er voor een onveilige situatie. Er werd voorgesteld om de 
doorgang van het zijstraatje af te sluiten voor alle verkeer, uitgezonderd voor 
voetgangers en fietsers. 
 
Na 6 maanden werd deze tijdelijke maatregel geëvalueerd.  Er werd een 
enquête gehouden onder de bewoners én de gebruikers van een garage.  
Hierbij gaven de meesten te kennen dat ze het afsluiten een goede maatregel 
vinden. 

Om de maatregel te bestendigen wordt het aanvullend reglement op het 
wegverkeer, waarbij de zijstraat Molenheiken ter hoogte van Molenheiken 
voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers en fietsers wordt afgesloten, ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Raadslid P. Van Assche stelt dat Vlaams Belang jaren geleden op vraag van 
enkele bewoners tegenovergesteld voorstel indiende namens enkele andere 
bewoners. Het voorstel werd afgewezen.  Raadslid P. Van Assche wijst naar 
het knippen van de Mieksebaan. Dit is een openbare weg. We kunnen niet op 
vraag van enkele bewoners allerlei ingrepen doen. Is dit de manier waarop 
CD&V een inclusieve maatschappij wenst te bekomen. Dit kan leiden tot 
ghetto’s. Is dit wat CD&V wil? 

Raadslid P. Van Assche stelt dat sluipverkeer een signaal is aan de overheid 
die haar werk niet goed doet. Door vrijheidsbeperkende maatregelen voelen 
mensen zich meer en meer opgesloten. De kieuwen voor een nieuwe Franse 
revolutie zijn hier gemaakt. 
 
Voor de wijzigingen in de Mieksebaan waren 300 stemmen voor en 15 
stemmen tegen. Voor de wijzigingen in het Molenheiken waren 7 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen. De totale winst is 290 stemmen. Wie moet schrik 
hebben voor het afsluiten van zijn straat? Gelukkig woon ik een straat met 
weinig verkeer. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Van Hoeck R., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., 
Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., 
Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., De Groof E., 
Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Schoonbaert N.: 26 stemmen voor 
 
Van Akeleyen C., Van Assche P.: 2 stemmen tegen 
 
Artikel 1  
De zijstraat Molenheiken (straat aan Delhaize) wordt ter hoogte van het 
Molenheiken afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers en 
fietsers. 
 
Artikel 2   
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de 
weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden F45b op volgende 
plaatsen : 

- In het Molenheiken ter hoogte van zijstraat Molenheiken. 
- In zijstraat Molenheiken ter hoogte van Heiken in de richting 

Molenheiken. 
- In zijstraat Molenheiken juist voorbij de parking Delhaize in de richting 

Molenheiken. 
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Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling 
Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 

 
 
05 Lastvoorwaarden Weg -en rioleringswerken Hanepad - Het Lindeken  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: Zicht verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende 
weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen 
gebruiken. 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de 
doorstroming en de veiligheid van de dorpskernen. 
Actie:  Wegenwerken door derden 
Budgetcode: Wegenwerken Hanepad - 93.000 euro 
 
Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 5°, waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de 
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van 
dagelijks bestuur; 
Het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid 
artikel 57, § 3, 6°, waarbij de gemeenteraad delegatie van bevoegdheden kan 
verlenen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vaststelling 
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als de 
opdracht nominatief door de gemeenteraad in het vastgestelde budget is 
opgenomen;; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 24. 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
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Historiek  
Door het college van burgemeester en schepenen werd d.d. 22 juni 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen Pidpa en de gemeente 
voor de weg-en rioleringswerken in de Handepad – Het Lindeken. 
 
Motivatie  
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken 
Hanepad - Het Lindeken” werd een bestek met nr. K-15-015 opgesteld door 
het studieburo Schillebeeckx. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 289.706,07 incl. btw: 
Aandeel Hidrorio: € 113.917,5 (zonder btw) 
Aandeel Gemeente: € 175.788,57 (incl. btw) 
 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open 
aanbesteding. De procedure zal gevoerd worden door Hidrorio. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. In het college van 22 juni 2015 werd door de leden van 
het college van burgemeester en schepenen een 
samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het gemeentebestuur van 
Brecht en Hidrorio met betrekking tot weg- en rioleringswerken in de Hanepad 
– Het Lindeken. Deze overeenkomst werd ondertekend door betrokken 
partijen op 23 juni 2015. 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst was nodig omdat dit dossier zonder 
subsidies van de VMM wordt uitgevoerd en waarbij de beide partijen de 
nodige afspraken dienden te maken met betrekking tot financiering van het 
project en het aanduiden van het opdrachtgevend bestuur alsook andere 
modaliteiten waaraan voldaan dient te worden. 
Voor de financiering van het project waren er verschillende keuzes: 

- Gebruik maken van het investeringsbudget waarbij er bij Hidrorio 
gelden ter beschikking zijn voor het uitvoeren van rioleringswerken 
zonder subsidies van VMM. 

- Gebruik maken van het aanleggen van DWA-riolering en grachten 
volgens het 3e betaler principe. 

We hebben gekozen voor het 3e betaler principe daar we de gelden van het 
investeringsbudget willen aanwenden voor weg- en rioleringswerken in de 
Poppelaerstraat-Dekheidelaan, vermoedelijk in 2017. 
Wat de werken aan de Hanepad - Het Lindeken betreft werd een raming 
opgesteld door studiebureau Schillebeeckx en werden de kosten als volgt 
verdeeld: 
Op een totaalbedrag van 289.706,07€ incl. BTW bedraagt het aandeel van 
Pidpa Hidrorio 113.937,5€ zonder BTW en bedraagt het aandeel van de 
gemeente Brecht 175.788,57€ inclusief BTW. 
De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen en de start van de werken is 
voorzien na het bouwverlof. Het dossier zal op maandag a.s. goedgekeurd 
worden bij Pidpa en dit samen met de goedkeuring van vandaag door deze 
gemeenteraad kan het dossier gepubliceerd worden en 36 dagen later de 
opening van de biedingen kan gebeuren. Met de nutsmaatschappijen is 
afgesproken dat zij hun verplaatsingswerken tegen het bouwverlof beëindigd 
hebben zodat de werken op zich na het bouwverlof kunnen starten. 
De eigenlijke werken omvatten in hoofdzaak (zoals in de meeste weg- en 
rioleringsdossiers): 

- Het opbreken van de bestaande verhardingen 
- Bouwen van een DWA riolering met aanhorigheden 
- Herprofileren van bestaande grachten 
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- Bouwen van kantstroken 
- Bouwen van de rijweg 
- Aanwerken van de opritten 
- Inzaaien van de bermen. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van de lastvoorwaarden 
van de weg- en rioleringswerken in de Hanepad – Het Lindeken. 
Raadsleden P. Van Assche, E. Peeters, C. Van Akeleyen kwamen tussen 
tijdens de bespreking. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Het bestek met nr. K-15-015 en de raming voor de opdracht 
“Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Hanepad - Het Lindeken”, 
opgesteld door  het studieburo Schillebeeckx worden goedgekeurd.  
 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 289.706,07 incl. btw, waarvan het aandeel van de gemeente Brecht op € 
175.788,57 (incl. btw) en het aandeel Hidrorio € 113.917,5 (zonder btw) 
worden geraamd. 
 
Artikel 2  
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding. 
 
Artikel 3  
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

 
 
06 Kempens Landschap - aankoop gronden ter streke van Noenheuvel -  

Sectie K 175 Y / K 182 K / K 182 L / K 182 V 2 / K 175 B / K 175 Z 
 

 Beleids -en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Natuur en milieubeheer 
Beleidsdoelstelling: De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de 
burgers milieubewust leven 
Actieplan: Uitbouw van een milieuzorgsysteem 
Actie: Samenwerking externe partners 
Budgetcode: Toelage Kempens Landschap (aankoop gronden) – 
2016/6493002/3/0390 – 5.000 euro 
 
Juridisch kader  
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 april 1998 over de toetreding tot vzw 
Stichting Kempens Landschap 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9.11.2006 over de gezamenlijke financiering 
van het landschapsbeheerplan Brechtse Heide 
Ministerieel besluit d.d. 20 oktober 2009 over Landschapsbeheerplan De 
Brechtse Heide 
 
Historiek  
Sinds de eerste aankoop in 2006 in de Brechtse Heide heeft VZW Kempens 
Landschap reeds een vijftigtal percelen in eigendom.  
Door de gemeenteraad werd d.d.10 april 2014 goedkeuring verleend aan de 
aankoop van het perceel kadastraal gekend onder Sectie K 177 P. 
In de e-mail d.d. 5 januari 2016 wordt echter gemeld dat deze verkoop niet 
meer zal doorgaan omwille van de juridische achtergrond van de 
eigendomsstatus. 
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Kempens Landschap VZW, Peredreef 5 te 2580 Putte vraagt in haar schrijven 
d.d. 5 januari 2016 en 8 februari 2016 goedkeuring van de gemeente Brecht 
om over te gaan tot de aankoop van volgende percelen die grenzen aan reeds 
verworven percelen in Noenheuvel: 

- het perceel, sectie K, 175 Y, eigenaar Maes Brigitta, Maes Danny en 
Maes Paul, oppervlakte 1.309 m² 

- het perceel, sectie K, 182 K, eigenaar Weis Herman en Vloors 
Alphonsine, oppervlakte 1.075 m² 

- het perceel, sectie K, 182 L, eigenaar Weis Ben, oppervlakte 1.075 m² 
- het perceel, sectie K, 182 V 2, eigenaar Steurs Ludo en Peeters 

Monique, oppervlakte 1.060 m² 
- het perceel, sectie K 175 B, eigenaar Broeckx Daniel, Broeckx Walter, 

Broeckx Ronny en Broeckx Rudi, oppervlakte  1.000 m² 
- het perceel, sectie K 175 Z, eigenaar Broeckx Daniel, Broeckx Walter, 

Broeckx Ronny en Broeckx Rudi, oppervlakte 1.000 m² 
 

Motivatie  
Deze aankoop zou een verderzetting betekenen van het eerder genomen 
engagement tot landschappelijke opkuis van de Noenheuvel en zou bijdragen 
aan een verdere vrijwaring van de Brechtse Heide in het kader van het 
landschapspark de Voorkempen. 
De gemeente Brecht engageert zich om tussen te komen voor 20% bij de 
totale aankoopkost en het beheer en de inrichting van het verworven terrein 
waar te nemen. Het vermoedelijk aandeel van de gemeente is 3500 euro, 
respectievelijk kosten voor de aankoop en registratie inbegrepen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van het volgend perceel door de 
vzw Kempens Landschap:  

- het perceel, sectie K, 175 Y, eigenaar Maes Brigitta, Maes Danny en 
Maes Paul, oppervlakte 1.309 m² 

- het perceel, sectie K, 182 K, eigenaar Weis Herman en Vloors 
Alphonsine, oppervlakte 1.075 m² 

- het perceel, sectie K, 182 L, eigenaar Weis Ben, oppervlakte 1.075 m² 
- het perceel, sectie K, 182 V 2, eigenaar Steurs Ludo en Peeters 

Monique, oppervlakte 1.060 m² 
- het perceel, sectie K 175 B, eigenaar Broeckx Daniel, Broeckx Walter, 

Broeckx Ronny en Broeckx Rudi, oppervlakte  1.000 m² 
- het perceel, sectie K 175 Z, eigenaar Broeckx Daniel, Broeckx Walter, 

Broeckx Ronny en Broeckx Rudi, oppervlakte 1.000 m² 
 
Artikel 2 :  
Het gemeentebestuur van Brecht moet voor 20% tussenkomen in de aankoop 
van de grond namelijk voor een totaal bedrag van 3.500 euro. Het 
gemeentelijk aandeel in de kosten van de aankoop en de registratie zijn hierin 
opgenomen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de VZW Kempens 
Landschap, Peredreef 5 te 2580 Putte en de financieel beheerder. 
 
 
 
 
 



9 
 

07 Grondafstand Molenakkerlaan  
  

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet; 
 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 
 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

 

Motivering  
De heer Louis Van Rompaey (overleden op 29 september 2014) bekwam op 
19 februari 1996 een verkavelingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden gelegen te Gasthuisstraat 23, 21, 25, 27, 29, 31, 49A, 
Molenakkerlaan 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ZN, kadastraal gekend als (afd. 
3) sectie C 688 E, 688 F, 688 C, 688 G, 688 B, 688 D, 688 A, 688 H, 689 B, 
689 H, 689 E, 689 F, 689 G, 689 C, 689 D, 691 D2, 691 X, 691 E2, 691 S, 
708 P2, 708 V2, 708 T2, 708 Z, 708 L2, 708 K2, 708 D2, 708 F2, 708 H2, 708 
N2, 708 G2, 708 E2, 708 M2, 708 R2, 708 S2, 709 N, 709 F, 709 C, 709 E, 
709 G, 709 K, 709 H, 709 M, 709 D en 709 L. 
Het betreft een verkaveling voor 44 kavels. 
 
Op 6 juli 1995 heeft de gemeenteraad het wegentracé van de verkaveling 
goedgekeurd. De grondafstand was geen onderdeel van deze 
gemeenteraadsbeslissing. De eigenlijke grondafstand is tot op heden nooit 
gebeurd en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 

De overdracht betreft het aangelegde wegentracé en 2 restpercelen met een 
gezamenlijke oppervlakte van 7.179m² volgens het plan van landmeter 
Francis Koyen, Eyndovensteenweg 124, 2960 Brecht van 23 september 2015.  

 

Notaris De Sadeleer stelde een ontwerpakte van kosteloze grondafstand voor 
tussen de overdragers Van Rompaey consoorten en de gemeente Brecht. 

 

Op 15 februari 2016 heeft de gemeentelijke wegendienst een plaatsbezoek 
gedaan en vastgesteld dat er aan de huidige wegenis geen noemenswaardige 
gebreken zijn.  

 

Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de 
overdracht van gronden aan de gemeente echter een exclusieve bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te 
worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de 
grondafstanden; 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling; 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. Hij stelt dat er een overdracht zal gebeuren van het 
aangelegde wegentracé en 2 restpercelen met een oppervlakte van 7.179 m². 

 

Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. 
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BESLUIT : 28 stemmen voor  

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpakte en grondafstand 
met een oppervlakte van 7.179m² - kosteloos en zonder kosten - van de 
zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, volgens het plan 
landmeter Francis Koyen, Eyndovensteenweg 124, 2960 Brecht van 23 
september 2015, betreffende de verkaveling van dhr. Louis Van Rompaey 
gelegen te Gasthuisstraat 23, 21, 25, 27, 29, 31, 49A, Molenakkerlaan 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, ZN, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie C 688 E, 688 F, 
688 C, 688 G, 688 B, 688 D, 688 A, 688 H, 689 B, 689 H, 689 E, 689 F, 689 
G, 689 C, 689 D, 691 D2, 691 X, 691 E2, 691 S, 708 P2, 708 V2, 708 T2, 708 
Z, 708 L2, 708 K2, 708 D2, 708 F2, 708 H2, 708 N2, 708 G2, 708 E2, 708 M2, 
708 R2, 708 S2, 709 N, 709 F, 709 C, 709 E, 709 G, 709 K, 709 H, 709 M, 
709 D en 709 L. 
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en aan notaris De Sadeleer. 

 
 
08 Lokaal overleg kinderopvang - Aanpassing statuten en huishoudelijk 

reglement 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: zorg en opvang (9) 
Beleidsdoelstelling: Naast de werking van het OCMW zorgt ook de gemeente 
op een aantal vlakken voor het welzijn van iedere Brechtenaar.  
Actieplan: het gemeentebestuur vergroot de toegang tot kinderopvang door 
het geven van goede informatie en het ondersteunen van opvanginitiatieven. 
Actie: kinderopvang  
 
Juridisch kader  
Gemeenteraadsbesluit d.d. 8.04.2010 – Goedkeuring statuten Lokaal overleg 
kinderopvang 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 8.04.2010 - Goedkeuring huishoudelijk reglement 
Lokaal overleg kinderopvang 
 
Motivatie  
Het lokaal overleg kinderopvang wenst het huidige huishoudelijke reglement 
en de statuten te wijzigen. 
 
Beide documenten, huishoudelijk reglement en de statuten, werden daarbij 
grondig herzien en herleid tot volgende hoofdstukken 
 
Statuten: 

I. Oprichting  
II. Doelstelling  
III. Opdrachten  
IV. Samenstelling  
V. Inwerkingtreding   

 
Huishoudelijk reglement: 

I. Werking  
II. Procedure voor aanduiding leden  
III. Aanduiding voorzitter en secretaris  

 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen D. De Veuster. De statuten en het huishoudelijk reglement van het 
lokaal overleg kinderopvang worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
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Raadslid P. Van Assche komt tussen tijdens de bespreking. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de wijzigingen in het huishoudelijk reglement en de 
statuten van het lokaal overleg kinderopvang goed. 
 
Artikel 2  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn.  

 
 
09 Interpellatie verslagen college burgemeester en sch epenen - 

gemeenterapport 4/10 - P. Van Assche 
 

 Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
 
Motivatie  
Raadslid P. van Assche interpelleert met betrekking tot ‘de verslagen van het 
college van burgemeester en schepenen - het gemeenterapport van 4/10’. Hij 
vraagt of de informatie die in de krant gepubliceerd werd correct is? Hoe komt 
het dat Brecht in de enquête van het Nieuwsblad een ronduit slechte score 
haalde? Welke motivering gaf Brecht dan wel om de gevraagde verslagen niet 
ter beschikking te stellen? Waarom hebben gemeenteraadsleden, die niets 
anders zijn dan vertegenwoordigers van de bevolking, wel toegang en de 
burgers zelf niet? Waarom weigert de gemeente zelfs een punctuele vraag tot 
overmaken van het verslag (passieve openbaarheid), naast het feit dat deze 
verslagen niet uit eigen beweging (actieve openbaarheid) op de gemeentelijke 
website geplaatst worden? Wat gaat de gemeente doen om dergelijke 
situaties, die negatief afkleuren op het imago van de gemeente (en van haar 
bestuurders), in de toekomst te vermijden? 
 
In de “Grote Gemeentetest” van Het Nieuwsblad haalt Brecht een score van 
4/10 in het artikel “Twee op de drie gemeenten dulden geen pottenkijkers” 
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160226_02152700 
Twee op de drie Vlaamse gemeenten weigert om verslagen van het 
schepencollege vrij te geven. Luidens dit artikel behoort Brecht tot die 
weigerende gemeenten. 
Het kaartje in het artikel toont visueel zeer duidelijk dat Brecht weliswaar niet 
alleen is, maar ook dat het beter kan en vele gemeenten effectief ook beter 
doen. De legende bij de quotering van 4/10 stelt dat de gemeente weigert dit 
verslag over te maken en dat ze deze weigering “motiveert”. Volgens de 
regels van “openbaarheid van bestuur” is het nochtans een verplichting dit 
document ter beschikking te stellen. 
De goedgekeurde verslagen van het College B&S staan weliswaar op het 
gemeentelijk extranet waar de gemeenteraadsleden toegang toe hebben. 
Waarom hebben raadsleden, die niets anders zijn dan een 
vertegenwoordiging van de bevolking, wel toegang maar de burgers zelf niet? 
We balanceren hier op het slappe koord tussen privacy en openbaarheid. We 
kunnen ons voorstellen, en we anticiperen reeds op het antwoord dat het 
bestuur op deze vraag zou kunnen geven, dat het “teveel werk zou kosten” 
om alle privé-gegevens uit die verslagen te halen. 
 
Laat het nu reeds duidelijk zijn dat we dit niet als antwoord accepteren. 
Immers, door het invoegen van een code bij de privé-informatie (vergelijk het 
met een hyperlink) in het oorspronkelijk document, kan in een later stadium 
met één druk op de knop alle privé-informatie vervangen worden door 
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willekeurige karakters zodat het document klaar is voor algemene publicatie 
zonder restricties.  
 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat eerst even het correcte feitelijke relaas 
geschetst moet worden. In datum van 8 februari 2016 ontvangt de secretaris 
een e-mailbericht van een zeker S. Telen, waarvan de inhoud als volgt luidt: 
“Ik ben bijzonder geïnteresseerd in de lokale besluitvorming van uw gemeente 
en had graag inzage gekregen in het laatste verslag van het college van 
burgemeester en schepenen van december jongstleden. Kan ik dit krijgen? 
Uiteraard heb ik er alle begrip voor dat u persoonsgebonden informatie in het 
verslag weglaat. Kan ik dit verslag per mail krijgen? Alvast heel erg bedankt 
voor de hulp. 
Met vriendelijke groeten, Telen S.” 
Onze secretaris, die overeenkomstig artikel 17, § 3, laatste lid, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, een 
register van alle verzoeken in het kader van dit decreet dient bij te houden, 
vraagt hierop aan meneer of mevrouw S. Telen dat hij (of zij) zijn identiteit 
bewijst. Hieraan wordt door de heer of mevrouw S. Telen geen gevolg meer 
gegeven. Deze houding is ons inziens in strijd met artikel 17, § 1, derde lid, 
dat uitdrukkelijk stelt dat: “De aanvrager zijn identiteit…..”. 
Ten gronde wijst onze secretaris de mededeling af, zich hierbij de facto 
steunende op artikel 13, 2° van het decreet, dat stelt dat een aanvraag tot 
openbaarmaking afgewezen wordt, (citaat) “ als de openbaarmaking afbreuk 
doet aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken 
persoon met de openbaarmaking instemt.” 
Er dient hier gewezen te worden op het feit dat het laatste collegeverslag van 
2015 dit van 28 december betreft en dat dit verslag 36 pagina’s telt, zodat de 
“uitzuivering” van de notulen van alle daarin voorkomende gegevens geen zin 
heeft. 
Laat mij verder toch nog enkele bedenkingen formuleren: 

1. De beslissing over de aanvraag tot openbaarmaking behoort voor de 
gemeentebesturen overeenkomstig artikel 19 tot de exclusieve 
bevoegdheid van de secretaris en dit onverminderd de mogelijkheid 
tot delegatie van deze bevoegdheid door de secretaris; deze kwestie 
wordt m.a.w. beslist door middel van een zogenaamde 
“secretarisbeslissing”, waarvoor noch het college, noch de 
burgemeester, noch de bestuursmeerderheid politiek 
verantwoordelijkheid dient te dragen. U bent hier eigenlijk aan het 
foute adres. Dit belet evenwel niet dat de bestuursmeerderheid de 
beslissing van de secretaris steunt. Zijn beslissing  
 

2. In uw interpellatie stelt u dat (citaat): “We kunnen ons voorstellen, en 
we anticiperen reeds op het antwoord dat het bestuur op deze vraag 
zou geven, dat het “teveel werk zou kosten” om alle privé-gegevens 
uit die verslagen te halen. Laat het nu reeds duidelijk zijn dat we dit 
niet als antwoord accepteren.” 
 
Of raadslid Van Assche al dan niet een antwoord accepteert, is in 
deze context geheel irrelevant. 
 
Wat in deze context daarentegen wel relevant is, is het feit dat de 
beslissing van de secretaris volledig conform is aan de rechtspraak 
van de zogenaamde ‘beroepsinstantie inzake openbaarheid van 
bestuur’, opgericht in de schoot van de Vlaamse regering. Dit 
administratief rechtscollege heeft zo in datum van 12 juli 2013 in een 
dossier, dat volledig overeenstemt met het onderhavig dossier, 
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geoordeeld dat de gemeente Affligem overeenkomstig artikel 13, 2° 
van het decreet een collegeverslag openbaar te maken en al evenmin 
kon verplicht worden om eerst alle persoonsgegevens die in het 
collegeverslag voorkwamen, uit te zuiveren. 
 
Er kan dus enkel besloten worden dat onze secretaris een besluit 
heeft getroffen dat zowel aan het decreet als aan de gegroeide 
rechtspraak conform is. 
 

3. Gelet op deze conformiteit, is het dan ook onbegrijpelijk dat ‘Het 
Nieuwsblad’ gemeend heeft een quotatie van 4 op 10 te moeten 
toekennen, terwijl de enige correcte quotatie voor de 
secretarisbeslissing 10 op 10 had moeten zijn. 
 

4. Het raadslid vraagt zich af waarom de collegeverslagen niet op de 
gemeentelijke website geplaatst worden. Gelet op het bovenstaande 
moge het duidelijk zijn dat de publicatie van de collegeverslagen 
strijdig zou zijn met de verplichting tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. 
 

5. Het raadslid vraagt zich tenslotte af waarom gemeenteraadsleden, 
(citaat) die niets anders zijn dan vertegenwoordigers van de bevolking 
“ wel toegang tot de collegeverslagen hebben en burgers niet”. In dit 
verband verliest het raadslid uit het oog dat hij een eed afgelegd heeft 
en gezworen heeft de verplichtingen van zijn mandaat trouw na te 
komen” (cf. artikel 7, § 3 Gemeentedecreet). Dit wil zeggen dat het 
inzagerecht van gemeenteraadsleden doelgebonden is, t.t.z. zij 
hebben het recht om collegeverslagen in te zien, ten einde hun 
controlerecht te kunnen uitoefenen, maar tegelijkertijd hebben zij de 
stringente en wettelijke verplichting tot geheimhouding inzake alle 
persoonsgebonden gegevens, die in een collegeverslag opgenomen 
zijn. Het statuut van gemeenteraadslid schept derhalve geen enkele 
vorm van vrijgeleide. 

Raadslid P. Van Assche vraagt of hij daaruit moet afleiden dat de raadsleden 
uw werk moeten doen. De beslissingen betreffen de inwoners.  Als deze 
burger erom verzoekt, dan krijgt hij het verslag niet. Deze zou zich kunnen 
wenden tot het raadslid en dan zouden wij het anoniem moeten maken.  
Burgmeester L. Aerts repliceert dat hij dat niet hoeft te geven. U beseft niet 
welk werk het is om dit uit te zuiveren. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat de burgemeester linkerhanden heeft 
op het vlak van informatica. Er is toch een dienst informatica. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat het bestuur geen interesse heeft om verslagen 
van 100 bladzijden te gaan uitzuiveren. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat er een technische methode is om dit te 
doen. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt niet meer. Uw partij is het niet waard om 
nog te antwoorden. 
 

 
10 Interpellatie De Merel - P. Van Assche  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 – artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement 
gemeenteraad 
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Motivatie  
Raadslid P. van Assche interpelleert met betrekking tot De Merel. Hoe ver 
staan we met de invulling van de activiteiten die op dit mooie domein zouden 
gerealiseerd worden? Deze vraag betreft zowel de tennisacademie als 
Disneyland@Brecht, aka Wonderwood. Is het mogelijk ons een exhaustieve 
chronologische opsomming te bezorgen van de opeenvolgende stappen die in 
deze dossiers gezet werden? (Tenzij reeds bestaand, is dit geen nutteloos 
werk. Kan in de toekomst nog dienstig zijn). Welke acties voorziet het bestuur 
om deze activiteiten alsnog voortgang te laten vinden en/of andere/nieuwe 
activiteiten aan te trekken? 
 
Grote stilte. Dat is wat we horen wanneer De Merel ter sprake komt. 
 
Op het terrein zien we de werken aan wat de parkings moeten worden, 
vorderen. Méér echter niet. 
We horen enigszins verontrustende berichten over zowel een financieel als 
een relationeel probleem met betrekking tot de tennis. 
 
We horen helemaal niets meer over de binnen/buitenspeeltuin van 
Wonderwood. Heeft deze organisatie reeds de nodige financiële middelen 
gevonden om van start te gaan. Hoe zit dat eigenlijk met die “financiële en 
economische draagkracht van Willy Naessens groep waarop de 
Provinciegouverneur zich beriep om de klacht van onze collega’s van NVA 
tegen de goedkeuring van de erfpachtovereenkomst ongegrond te verklaren? 
 
Schepen D. De Veuster stelt dat hij gebundeld een antwoord zal geven. Ik heb 
zo de indruk gekregen dat u nog nooit in Disneyland bent geweest of dat u dat 
hebt gewist uit uw geheugen, want anders zou u die vergelijking met 
Wonderwood niet maken.  
 
U weet dat wij in de zitting van deze vergadering van 08/10/2015 de erfpacht 
met Wonderwood hebben goedgekeurd. Er volgde dan echter een klacht bij 
het Agentschap Binnenlands Bestuur, ingediend door raadslid Sven Deckers. 
Het gemeentebestuur werd hiervan op 06/11/2015 op de hoogte gebracht. Op 
16/11/2015 verstuurde het gemeentebestuur hierop een antwoord. Op 14 
december ontvingen wij het antwoord van het Agentschap Binnenlands 
bestuur. De conclusie was dat de klacht werd afgewezen.  
 
Wonderwood heeft sindsdien de tijd om de financiering verder in orde te 
brengen. Daarbij kan de erfpacht enkel verleden worden wanneer het 
vooropgestelde krediet aan de BVBA Wonderwood wordt verleend. Bovendien 
moet deze aantonen dat 30% van dit krediet aan haar werd uitgekeerd en ter 
beschikking is voor de realisatie van de binnen- en buitenspeeltuin. We 
hebben dat zo vastgelegd en het zal zo moeten geschieden of niet 
geschieden. 
 
U maakt dan nog een opmerking over de “financiële en economische 
draagkracht” van de Naessens groep. De gouverneur heeft duidelijk 
aangegeven dat kandidaten zich kunnen beroepen op derde entiteiten, ter 
staving van hun financiële en economische draagkracht en dit ten gevolge van 
artikel 5.3. van de leidraad.  Meer heb ik hier niet aan toe te voegen. 
 
Het dossier van de oprichting van de tennishal dan. De erfpachtakte werd na 
de nodige besprekingen goedgekeurd in de zitting van het college 16 februari 
2015, vervolgens door de gemeenteraad goedgekeurd op 12 maart 2015 en 
daarna verleden op 12 mei 2015. In de zitting van 10 augustus 2015 leverde 
het college de bouwvergunning af. 
 
Vervolgens kregen we de melding dat het Merelhuisje zou worden afgebroken 
na het seizoen 2014 – 2015, waarna de tennishal zou worden opgetrokken. 
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Een afgevaardigde van Merelinvest was ook aanwezig op één van de 
werkvergaderingen voor de omgevingswerken om beide werkzaamheden op 
elkaar af te stemmen.. En dan … schotelde BNP Paribas Fortis ons op 19 
oktober 2015 een driepartijenovereenkomst voor. Bij BNP Paribas Fortis zou 
Merelinvest een lening aangaan. Ik vat de hoofdlijnen samen. 
 
1) Dat we uitdrukkelijk zouden verzaken aan de mogelijkheid om de erfpacht 
op te zeggen om welke reden dan ook, zolang er nog schuld bij de bank zou 
open staan. 
 
2) Dat wanneer de bank zou overgaan tot het leggen van beslag en uitwinning 
van de hypothecaire waarborgen, de gemeente op eerste verzoek zijn 
medewerking zou verlenen aan de verkoop van het goed. 
 
3) Dat we zonder instemming van de bank nooit het tréfonds (ondergrond of 
beter de grond van een met erfpacht bezwaard onroerend goed) zouden 
verkopen en een voorkooprecht aan de erfpachter zouden verlenen. 
 
Dit alles zou van toepassing blijven zolang er schuldvorderingen door de bank 
zijn. En u hebt mogelijk ook gelezen dat de hypotheek en hypothecaire 
waarborgen zouden oplopen tot 1.259.500€ 
We hebben die vragen overgemaakt aan notaris René Van den Bergh, die op 
27 oktober 2015 het gemeentebestuur een antwoord bezorgde, waarbij er 
werd gesteld dat het eerste punt dat ik aanhaalde “verzaken aan de 
mogelijkheid om de erfpacht op te zeggen, indruist tegen artikel 15 van de 
erfpacht”. Bovendien “is de gemeente beletten om het tréfonds te verkopen 
totaal nieuw en nooit overeengekomen, net zoals het voorkooprecht”.  De 
gemeenteraad had die erfpacht reeds op 12 maart 2015 goedgekeurd, na 
heel wat gesprekken met Merelinvest over ongeveer iedere paragraaf. Het 
tijdstip dat dit naar boven kwam verwonderde ons. De werken zouden spoedig 
worden opgestart en dan blijkt er een probleem met de financiering te zijn. 
Veelal wordt er gewerkt in een andere volgorde. 
 
Het college heeft in de zitting van 3 november een beslissing genomen. U 
hebt dat kunnen lezen in het verslag. Het college van burgemeester en 
schepenen heeft vervolgens op advies van notaris René Van Den Bergh een 
aantal oplossingen voorgesteld, die ook worden gehanteerd bij vergelijkbare 
dossiers bv. in het havenbedrijf. Het gemeentebestuur wilde zich er o.a. toe 
verbinden om de bank (bij vroegtijdige beëindiging van de erfpacht) het recht 
te geven en de nodige tijd om een kandidaat overnemer voor te stellen. 
 
Op 9 december vond er dan een gesprek plaats op vraag van Merelinvest, in 
aanwezigheid van een delegatie van BNP Paribas Fortis. Daarbij bleek er 
weinig tot geen onderhandelingsmarge te zijn. 
Op 17 december ontvangen wij dan het standpunt van de bank.  Dat luidt als 
volgt. 
 
“De bank blijft bij zijn initiële beslissing: ofwel wordt de 3PO ondertekend zoals 
initieel voorzien (strijdig met de erfpacht) ofwel dient de erfpachtovereenkomst 
aangepast en dient er opgenomen te worden dat de gemeente ons in het 
geval van verbreking een vergoeding zal betalen die ons in staat stelt om de 
openstaande schuld op Merelinvest terug te betalen”. Dit laatste is een vorm 
van borgstelling. 
“Indien de gemeente dit niet wil dan wenst de bank het verhaal te beëindigen, 
want dan hebben we onvoldoende waarborgen”. 
 
Op 23 december wordt er dan door de gemeente Brecht een schrijven 
verstuurd aan Merelinvest, met een oproep om uit de impasse te geraken.  
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Op 24 december verstuurt Merelinvest een schrijven i.v.m. de verbreking van 
de overeenkomst. De erfpachter zal nog wel een notaris moeten aanstellen 
om die erfpacht te laten doorhalen. 
 
Op 06 januari 2016 krijgen burgemeester en ondergetekende de vraag van 
T.C. De Merel om terug te kunnen opstarten in het huidige Merelhuisje. Dat is 
positief beantwoord en spoedig zijn de nutsvoorzieningen terug aangesloten. 
 
Op 17 februari 2016 volgde dan opnieuw een gesprek met o.a. een 
afgevaardigde van Merelinvest en T.C. De Merel om te bekijken of er 
mogelijkheden zijn om nieuwe stappen te zetten richting indoortennis op De 
Merel. Dat heeft niet geleid tot een doorstart van de plannen.  
 
Momenteel worden er nog discrete gesprekken gevoerd door o.a. de 
voorzitter van de T.C. Merel om te kunnen komen tot uitbreiding van de 
tennisfaciliteiten. En het gemeentebestuur is bereid om daarin een 
ondersteunde rol te vervullen, zonder evenwel zelf een tennishal te 
financieren. 
 
Raadslid P. Van Assche vraagt wat er nu zal gebeuren. 
 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er een aantal gesprekken lopen. Er 
waren destijds meerdere geïnteresseerden om hun schouders achter de 
indoortennis te zetten en we zullen zien hoe dit verder loopt. Het was voor ons 
ook een zeer onverwachte wending in het verhaal. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt in verband met Disneyland @brecht dat ofwel de 
gouverneur verkeerd is voorgelicht ofwel de krant iets verkeerd heeft 
geschreven, want hij ontving een schrijven van Astrid Van Huffel, juriste bij de 
Willy Naessensgroep, dat zegt dat ‘Hij, Willly naessens, enkel kan bevestigen 
dat hij niet op de hoogte is van enige formele verbintenis tot steun.’ P. Van 
Assche ontving ook een schrijven van Rudi De Poortere, technisch 
commercieel afgevaardigde bij de Willy Naessensgroep. ‘Wij hebben een 
onderlinge overeenkomst met Wonderwood waar we ons echter distantiëren 
van financiering en exploitatie. Dit is ondubbelzinnig vastgelegd in deze 
overeenkomst. Onze opdracht beperkt zich tot het aanreiken van de nodige 
referenties en kwalificaties voor het bereiken van de kwalitatieve selectie en 
het mee uitwerken en realiseren van bouwwerken meer bepaald de ruwbouw. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat er geen sprake is van dat Willy Naessens 
financieel of moreel zou ondersteunen. 
 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de groep W. Naessens enkel tegen 
betaling zal bouwen. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat wat in de krant staat dan heel verkeerd is en 
worden bij de gouverneur woorden in de mond gelegd die niet correct zijn. 
 
Schepen D. De Veuster verwijst naar de leidraad namelijk 5.3 ‘Mogelijkheid 
om zich te beroepen op de kwalificatie van derde entiteiten’. Er staat in dat 
men zich kan beroepen op de  technische bekwaamheid van derde entiteiten 
en in die zin is de referentie van Willy Naessensgroep wel correct. 
Raadslid P. Van Assche antwoordt dat er geen financiële en economische 
draagkracht is en dat het ook niet lijkt te vorderen. 
 
Schepen D. Veuster stelt dat hij dat op dit ogenblik niet weet, maar dat er 
binnenkort terug met Wonderwood gesproken zal worden. De afspraak moet 
nog ingepland worden. 
 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat dit een ezelsdracht wordt. 
 
Raadslid B. Van De Mierop vraagt of deze derden zelf weten dat ze naar voor 
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worden geschoven? Weet u zeker dat Naessens weet dat de financiële 
draagkracht op hem steunt. 
 
Burgemeester L. Aerts verwijst naar het schrijven van de gouverneur en leest 
er een citaat uit voor namelijk: ‘Wel kunnen kandidaten zich, ingevolge artikel 
5.3 van de leidraad, ter staving van hun economische en financiële 
draagkracht, beroepen op de economische en financiële draagkracht van 
derde entiteiten. In casu maakt Wonderwood BVBA gebruik van deze 
mogelijkheid en beroept zich op de financiële en economische draagkracht 
van de onderneming Willy Naessens Industriebouw. De nodige documenten 
om dit te staven werden voorgelegd.’ Hier hoeft geen verdere commentaar bij. 
De gouverneur heef dit van de tafel geveegd. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat Naessens heeft gesteld dat een medewerker 
misbruikt maakt van zijn naam. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat dan wel een strafklacht zal volgen. 
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