
1 

 
Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena  Slegers, 
Bart  Van De Mierop, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. 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 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 maart 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door  R. Van 
Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 april 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door R. Van 
Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 september 2016 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeussen door R. 
Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 januari 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeussen door R. 
Van Hoeck 

Motivatie  
Aan raadslid P. Van Assche wordt toelating verleend tot opname van de zitting. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er een agendapunt werd toegevoegd aan de agenda door raadslid 
P. Van Assche namelijk 'Voorstel groendienst aan huis'. 
Schepen D. De Veuster verontschuldigde zich omdat hij niet tijdig bij de zitting aanwezig zal kunnen zijn en 
later toe zal komen. 
Raadsleden J. Slegers en K. De Hoog vervoegen de zitting. 
  
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 10 maart 2017 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 3 maanden. 
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 3 
maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan V. Meeusen, Roel Van Hoeck en de personeelsdienst. 
 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 9 maart 2017 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

 

 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 13 april 2017  
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Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 9 maart 2017 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-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat we ervan uit moeten gaan dat de notulen geschreven worden voor de 
bestuurder. Zouden de inwoners begrijpen wat in de notulen staat ? Hoe kunnen ze het beleid dan 
beoordelen bij de verkiezingen. Dat is de reden waarom de fractie doet wat ze nu doet, namelijk een 
opname voorzien. Dit is geen kritiek naar de secretaris. Voor het verslag wordt de lezer ook verwezen naar 
facebook en de website. 

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen 
Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 stemmen tegen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline 
Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, 
Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 9 maart 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad d.d. 21 maart 2017 - kennisgev ing 

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 d.d. 21 maart 2017: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Open 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 21.2.2017 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 14.2.2017 en 28.2.2017 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Openbare verkoop perceel Papbosstraat 9 - Brecht 
5. Kennisname jaarverslag schuldbemiddeling 
6. Zorgovereenkomst OCMW Brecht - OC Clara Fey DIO-en aanleunwoningen 
Financiën 
7. Gunning hooglaagbedden WZC 
8. Lastvoorwaarden relaxfauteuils WZC 
9. Lastvoorwaarden zorgfauteuils WZC 
Besloten 
Verslag - Briefwisseling 
10. Goedkeuring van het verslag van de geheime zitting van 21.2.2017 
11. Kennisname van de verslagen van het B.C.S.D. van 21.2.2017 en 7.3.2017 

Motivatie  
Burgemeester-voorzitter 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. d.d. 21 maart 
2017 
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Grondgebiedszaken  

4. Straatnaamgeving – voorlopige vaststelling – Lee uweriklaan en Kwikstaartlaan 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6 : Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan:  Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  
Actie: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

Juridisch kader  
Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. 
Het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 

Historiek  
Op 8 augustus 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van 20 
appartementen ter hoogte van de Zandblok-Leeuwerik. 
Op 26 september 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het  aanleggen van 
wegenis, riolerings- en omgevingswerken in wijk "De Leeuwerik" in Zandblok-Klaverheide. 
Op 5 december 2016 stelde het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor nieuwe 
straatnaamgeving vast. 
Op 30 januari 2017 gaf de cultuurraad het advies om te kiezen voor Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan. 
Op 13 februari 2017 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het verslag van de raad van 
bestuur van de cultuurraad. 
Op 27 februari 2017 bevestigde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad. 

Motivatie  
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moeten er twee nieuwe straatnamen gekozen; 
één nieuwe straatnaam voor de projectzone 2A en één nieuwe straatnaam voor de projectzone 1C/1D/2B. 
Voor de keuze van deze nieuwe straatnamen werden suggesties en advies gevraagd aan collega’s en aan 
het college van burgemeester en schepenen. Deze suggesties werden overgemaakt aan de cultuurraad. De 
cultuurraad geeft het advies om te kiezen voor Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan. Het college van 
burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de cultuurraad. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. 
Het gaat hier om 2 nieuwe straten een naam te geven en dat in het gebied de Leeuwerik in deelgemeente 
St-Job-in-'t-Goor. 
Daar het hier gaat over 2 nieuwe straten in een vrij aanzienlijk groot gebied genoemd “De Leeuwerik” 
hebben wij in het college gezocht naar straatnamen al of niet geschiedkundig. 
Er zijn door het college een aantal namen naar voor gebracht zoals , de Caterslaan, Valere Depauwlaan, 
Solferinolaan, Gustave Moynierlaan, Leeuweriklaan, en Kwikstaartlaan. 
Het college heeft op 30 januari het advies gevraagd aan de cultuurdienst en deze heeft op 13 februari 
geadviseerd om de namen van Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan te behouden, waarna het college op 27 
februari dit advies heeft bevestigd. 
Waar bevinden deze straten zich : 
De Leeuweriklaan is het verlengde van de Henri Dunantlei en is een straat met een 20-tal woningen. 
De Kwikstaartlaan is het verlengde van de Zandblok en hier komen ongeveer een 30-tal woningen. 
Wanneer deze gemeenteraad nu de voorlopige vaststelling doet van deze straatnamen, volgt hier nog een 
openbaar onderzoek en kan in een latere fase overgegaan worden tot de definitieve vaststelling. 
Raadslid P. Van Assche komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de nieuwe straatnaam Leeuweriklaan en Kwikstaartlaan voorlopig vast. 
  
Artikel 2  
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college een openbaar onderzoek te organiseren gedurende 
een periode van 30 dagen. 
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Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
 

5. Definitieve vaststelling straatnaam Melkweg 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6 : Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in 
een groene leefomgeving 
Actieplan:  Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter 
van de gemeente te verstoren  
Actie: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

Juridisch kader  
Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. 
Het decreet van. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 

Historiek  
De Veldstraat heeft verschillende zijstraten die ook Veldstraat genoemd worden. Dit zorgt voor een 
onduidelijke situatie. Hierdoor dient er een straatnaamwijziging doorgevoerd te worden voor het gedeelte 
gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan. 
Er wordt op verschillende plannen verwezen dat een gedeelte van de Veldstraat Melkweg wordt genoemd. 
Het gedeelte weg dat gelegen is op het grondgebied van Wuustwezel is daar ook bekend als Melkweg. 
Op 21 november 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een 
nieuwe straatnaam vastgesteld. Het college stelt Melkweg voor als nieuwe straatnaam. 
Op 28 november 2016 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad adviseert om 
te kiezen voor Melkweg. 
Op 12 december 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad 
goed. 
Op 12 januari 2017 stelde de gemeenteraad de straatnaam Melkweg voorlopig vast. 
Op 6 maart 2017 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd werd van 27 januari 2017 tot en met 27 februari 2017, 11.00 uur. Er werden geen bezwaren 
ingediend en behandeld. Tijdens het openbaar onderzoek bevestigde de cultuurraad haar advies. 

Motivatie  
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet een nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor het gedeelte gelegen tussen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. 
Vandaag wordt aan de gemeenteraad gevraagd om deze straat definitief Melkweg te noemen. 
Tijdens de gemeenteraad van 17 januari werd de voorlopige goedkeuring gegeven, waarna een openbaar 
onderzoek werd ingesteld van 27 januari tot en met 27 februari. Tijdens deze periode werden er geen 
bezwaarschriften ingediend en behandeld en dus kan overgegaan worden tot de definitieve vaststelling om 
deze straat Melkweg te noemen met ingang vanaf 01 juni 2017. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Melkweg definitief vast als nieuwe straatnaam voor het gedeelte 
gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsebaan. 
 
Artikel 2  
De nieuwe straatnaam gaat in vanaf 1 juni 2017. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed, de dienst duurzaamheid en milieu, de dienst gebouwen, de dienst mobiliteit 
en integrale veiligheid, dienst lokale economie en landbouw en de dienst communicatie. 
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Interne Zaken  

6. Einde beheersovereenkomst Gemeente - OCMW 

Beleids- en beheerscyclus  
Schepen D. De Veuster vervoegt de zitting.  
  
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 76 en 271 
Het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra van maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid de artikelen 75 en 271 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 76 en 271 
Het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra van maatschappelijk welzijn, 
inzonderheid de artikelen 75 en 271 

Historiek  
De gemeenteraad keurde op 11 februari 2016 de beheersovereenkomst tussen gemeente en ocmw met 
betrekking tot gelijktijdig uitoefenen van de functie van financieel beheerder goed. 
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde deze beheersovereenkomst goed op 16 februari 2016. 
  

Motivatie  
Gemeente en OCMW Brecht stelden in gemeenschappelijk overleg een beheersovereenkomst op om de 
financiële beheerder van het OCMW bijkomend de opdracht te geven te functioneren als financieel 
beheerder van de gemeente. Deze beheersovereenkomst werd opgesteld in het vooruitzicht van een totale 
integratie van beide lokale besturen op het grondgebied van Brecht. 
De gemeenteraad keurde op 11 februari 2016 de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW met 
betrekking tot gelijktijdig uitoefenen van de functie van financieel beheerder goed. De raad voor 
maatschappelijk welzijn keurde deze beheersovereenkomst goed op 16 februari 2016. 
De beheersovereenkomst voorziet in artikel 2 de mogelijkheid dat één van de partijen de overeenkomst 
middels aangetekend schrijven kan beëindigen, mits inachtname van een opzegtermijn van 6 maanden. De 
termijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op de maand waarin het aangetekend schrijven werd 
ontvangen. 
Er wordt vastgesteld dat de huidige regeling, namelijk de aanstelling van 1 financiële beheerder voor beide 
organisaties niet langer houdbaar is. De huidige taakomschrijving van financieel beheerder is te omvangrijk 
waardoor de organisatie risico’s loopt indien er geen ingrijpende maatregelen worden getroffen. 
Naast de totstandkoming van de verschillende verplichte beleidsdocumenten zoals jaarrekening, 
meerjarenplan en budget, wordt van de financieel beheerder verwacht dat hij instaat voor o.a. het financieel 
management van de beide organisaties waarbij hij instaat voor een correcte implementatie en opvolging van 
alle financiële processen, verantwoordelijk is voor de boekhouding, instaat voor het fiscale en niet-fiscale 
debiteurenbeheer, de opvolging doet van de interne financiële controle met inbegrip van het visum,… 
Daarnaast wordt van de financieel beheerder, naar aanleiding van de decretale verplichting, verwacht dat hij 
als vast lid van het managementteam organisatiebreed kan denken en over voldoende 
managementcapaciteiten beschikt om zijn bovengenoemde taken tot een goed einde te brengen. Als 
diensthoofd is de financieel beheerder leidinggevende en coach van de medewerkers van beide financiële 
diensten. In de huidige organisatie vallen deze verantwoordelijkheden bij één persoon, ondersteund door 
een beperkt aantal medewerkers op beide financiële diensten. Na analyse blijkt dat een bijkomende 
aanwerving in ondergeschikt verband van de huidige financieel beheerder geen oplossing is om de 
continuïteit en operationaliteit van de beide financiële diensten te garanderen. 
Thans dienen wij vast te stellen dat op zeer regelmatige basis beroep dient gedaan te worden op externe 
consultants om de werking van beide financiële diensten te garanderen. Deze dure oplossingen kunnen niet 
omschreven worden als duurzame oplossingen voor de organisatie op middellange en lange termijn. 
Als gemeente met bijna 29.000 inwoners is het noodzakelijk dat tijdig risicoanalyses worden uitgevoerd en 
dat passende stappen worden ondernomen om risico’s uit te sluiten, of minstens te beperken. 
Al deze elementen maken dat een einde dient gesteld te worden aan de beheersovereenkomst tussen 
gemeente en OCMW waarna de gemeente op de eerstvolgende gemeenteraad zal overgaan tot de 
vacantverklaring van de functie van financieel beheerder voor de gemeente. 
De huidige beheersovereenkomst voorziet een opzegperiode van 6 maanden, doch in het belang van de 
continuïteit van de organisatie is het noodzakelijk dat de beheersovereenkomst blijft bestaan tot de 
indiensttreding van de financieel beheerder van de gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters stelt dat er in het kader van integratie ondertussen wat stappen gezet werden. Wat 
gebeurt er binnen 1,5 jaar? Wat zal met de tweede financieel beheerder gebeuren? Burgemeester L. Aerts 
antwoordt dat hij dit liever anders had gezien, maar de feiten zijn wat ze zijn. Als er noodkreten zijn, moeten 
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er besluiten getroffen worden. Wij moeten ervoor zorgen dat er continuïteit is. In die zin is dit een stapje 
terug, maar dit is geen drama. De minister en de Vlaamse regering hebben een voorontwerp waarbij deze 
raad voor 1/8/2018 een financieel beheerder moet aanstellen. Dit wil zeggen dat 1 van de financieel 
beheerders binnen een nieuw organogram een plaats als financieel expert zal innemen. Er kan maar één 
kapitein zijn. 
Raadslid E. Peeters stelt dat er bij de beheersovereenkomst een supplement van 30% wordt voorzien. Blijft 
dit het geval? Burgemeester L. Aerts stelt dat het weddesupplement bij het einde van de 
beheersovereenkomst vanzelfsprekend vervalt. Dit staat op de payroll van het OCMW. 
Raadslid E. Peeters vraagt of er nu geen aanwerving gedaan wordt voor een gemeenschappelijk financieel 
beheerder. Burgemeester L. Aerts repliceert dat we op huidig ogenblik alleen een financieel beheerder 
kunnen aannemen voor de gemeente. Bij de aanwervingsprocedure zullen we wel de lat even hoog leggen 
als bij de aanwerving van de secretaris. 

Stemming:  
Met 20 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, 
Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeente stelt een einde aan de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 februari 2016 inzake de bijkomende opdracht van de financieel 
beheerder van het OCMW. 
 
Artikel 2  
De beheersovereenkomst neemt een einde op het ogenblik dat een nieuw financieel beheerder voor de 
gemeente in dienst treedt. 
 
Artikel 3  
Er wordt onverwijld een aangetekend schrijven gericht aan het OCMW waarin de beëindiging van de 
beheersovereenkomst wordt meegedeeld, met het verzoek dit te agenderen op de eerstvolgende 
vergadering van de OCMW-raad. Aan de OCMW-raad wordt gevraagd in te stemmen met de einddatum van 
de overeenkomst, zijnde de datum van indiensttreding van de financieel beheerder van de gemeente. 
 

Technische Dienst  

7. Nieuwe code voor infrastructuur -en nutswerken l angs gemeentewegen 

Juridisch kader  
De Nieuwe Gemeentewet onder andere artikel 119 en artikel 135. 
Het Gemeentedecreet: onder andere artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57 en 58, artikel 64, artikel 192. 
Code voor infrastructuur– en nutswerken langs gemeentewegen van 2001, goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 8 november 2001 en 16 december 2004. 
  

Historiek  
De gemeente en netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk 
openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken en nutswerken onderling vergen continu afstemming en 
overleg. 
In 2001 stelden de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders (VRN) en de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) een code voor infrastructuur - en nutswerken langs gemeentewegen op met afspraken 
tussen de nutsbedrijven en gemeenten voor werken in het openbaar domein. Ondertussen groeide vanuit de 
ervaringen op het terrein de vraag naar actualisatie van de code. Zo worden niet alle doelstellingen (oa 
kwaliteitsvol herstel, klachtenbehandeling, communicatie) voldoende gehaald. Er is ook nood aan betere 
afdwingbaarheid. De ervaring en vraag naar het ‘minder hinder’ concept nam toe. Er ontstonden digitale 
tools (KLIP, KLIM, GIPOD, …) die de afspraken uit de code kunnen ondersteunen. 
Daarom actualiseerden de VVSG en de VRN de code van 2001.   
De ondertekening van de code op zich heeft geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor het 
personeelsbestand. 
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Motivatie  
Deze code wil zorgen voor duurzaam beheer en inrichting van het openbaar domein en van de 
ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering van werken (inclusief puntwerken) 
in het openbaar domein; een goed herstel van het openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming 
van werken; een betere communicatie; aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een 
performante opvolging voor meldingen en klachten. 
In de code staan afspraken over de handhaving ervan. 
Bij het opstellen van deze code werd ernaar gestreefd om een behoorlijk bestuur door de overheid en 
minimale hinder voor de burger zoveel mogelijk te associëren met een goede dienstverlening aan de klanten 
van de nutsbedrijven. 
Deze code kwam tot stand na intensieve besprekingen tussen een delegatie van nutsbedrijven, een 
delegatie van gemeenten (van klein tot groot), de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders, de VVSG, 
TedeWest en Igemo. 
De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven. 
Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen laten 
doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders 
op het terrein. 
De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor 
infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 02 maart 
2016. 
Het is de bedoeling om de Code voor infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te 
maken op alle nutsbedrijven werkzaam op het grondgebied van onze gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. 
Het betreft een actualisatie van de code die moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of 
trottoirs na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en 
aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. De eerste versie dateert van 2001 en werd een 
eerste keer herbekeken in 2004, maar vele gemeenten signaleerden de nood om de code te actualiseren. 
De geactualiseerde code kwam tot stand na intensieve bevraging van gemeenten en netwerkbeheerders. De 
code is een afsprakenkader tussen de gemeenten en de netwerkbeheerders voor een betere coördinatie en 
kwaliteit van de werken, van planning tot uitvoering en oplevering en dit met meer aandacht voor alle 
weggebruikers. 
De geactualiseerde nutscode zal de samenwerking op het terrein verbeteren en maakt de afspraken 
afdwingbaar. Dankzij de standaardisatie van regels voorzien in de code zullen de afspraken in de praktijk 
beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders. 
Waarom deze code in 2001? 

• Toename nutswerken, teveel hinder, gebrek coördinatie & kwaliteit herstel openbaar domein 
• 308 regels & afspraken? 
• Noodzaak aan een uniform afsprakenkader inzake regels voor de goede uitvoering van nuts- & 

infrastructuurwerken op het openbaar domein 
• Samenwerking VVSG, steden & gemeenten en nutsbedrijven 
• Code van 2001 is van toepassing in 80% van de steden & gemeenten 

Hoe kwam de nieuwe code tot stand? 
• Krachtlijnen nieuwe code opgesteld met brede werkgroep steden & gemeenten  

o goedgekeurd door VRN en VVSG RvB augustus 2014 
o Detailtekst nieuwe code opgesteld in 2015 - 2016 
o met schrijfgroep (gemeenten, nutsbedrijven, VRN, VVSG, tedewest, igemo) 
o teruggekoppeld met bredere groep van steden & gemeenten 
o finale tekst principieel goedgekeurd door RvB VVSG & centrale VRN raad 
o Specifiek formeel akkoord te bekomen van de leden VRN en leden VVSG 

• Heel wat stappen vooruit gezet: oproep aan alle partners en gemeenten om code te onderschrijven 
  
De nieuwe code biedt oplossingen op vragen en bezorgdheden gemeld door gemeenten en 
netwerkbeheerders: 

• Vraag naar meer communicatie rond hinder werken  
• Vraag naar duurzaam beheer openbaar domein & nutsinfrastructuur 
• Vraag naar meer synergie & coördinatie bij (nuts)werken bv ook voor overkoppelingen in serie & bij 

verkavelingen  
• Vraag naar efficiënter indienen & afhandelen van dossiers 
• Vraag inzake verzekering realisatie nieuwe klantaansluitingen  
• Vraag naar meer respect voor de code : handhaving 
• Vraag naar meer info uitwisseling meerjaarplanning, jaarplanning voor coördinatie  
• Vraag naar betere info inzake uitvoering werken: start & einde, wanneer welk werk 
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• Vraag naar signalisatie met minder hinder als uitgangspunt & aandacht zwakke weggebruiker 
• Vraag naar beter herstel  
• Vraag naar oplossing definitief buiten dienst gestelde leidingen 
• Vraag naar betere klachtenbehandeling 

Voor de gedetailleerde inhoud van de code wordt naar het dossier verwezen. Voornaam is dat de vraag tot 
bijsturing van deze code op een positieve manier werd beantwoord door alle betrokken instanties. 
Met deze toelichting wordt gevraagd de nieuwe aangepaste code te willen goedkeuren met het oog op een 
verdere goede samenwerking met alle partijen die deel uitmaken van eventuele werken op openbaar 
domein. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. Volgens artikel 2 zal de nieuwe code ingaan op 1 
januari 2018. 
Raadslid P. Schrijvers bevestigt dit.  Nu worden alle steden en gemeentes gevraagd om deze nieuw code 
goed te keuren en dan na overleg met de nutsbedrijven kan de code ingaan op 1 januari 2018. 
Raadslid P. Van Assche zegt dat men in artikel 26,2 spreekt over 'de aannemer bezorgt 48 uur op voorhand 
de informatie aan de omwonenden'. Dit is een dwingende bepaling. In artikel 26,1 zegt men : ' De gemeente 
en de nutsbedrijven / de opdrachtgevers streven ernaar om de burger, de handelszaken, de bedrijven,...tijdig 
te informeren over de geplande werken via alle beschikbare kanalen zodat deze zich maximaal kunnen 
voorbereiden op de voorziene hinder. De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over toegankelijkheid 
en beleveringen o.a. met de handelaren.' Wij stellen een amendement voor op artikel 26,1 namelijk dat 
'streven ernaar' vervangen wordt door dat "verbinden zich ertoe". Schepen P. Schrijvers repliceert dat artikel 
26,2 preciseert hoe artikel 26,1 wordt uitgevoerd. Raadslid P. Van Assche meent dat artikel 26,1 dan even 
goed aangepast kan worden. Schepen P. Schrijvers repliceert dat hij er geen probleem mee heeft om dit 
amendement goed te keuren. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat dit document ook dient goedgekeurd te worden door de 
aannemers. Dit document werd gesuperviseerd door VVSG.  Is het dan wel goed om amendementen goed 
te keuren? 
Raadslid P. Van Assche stelt dat dit contradictorisch is en dat dit vraagt naar discussies 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat de sanctie in artikel 26,4 zit. 
Raadslid K. De Hoog repliceert dat het niet is omdat je naar iets streeft, je dit dan ook gaat halen. 
Schepen P. Schrijvers antwoordt dat hier twee jaar aan geschreven werd. 
Raadslid J. Slegers richt zich naar raadslid P. Van Assche dat hij zich kan wenden tot de VVSG. 
Raadslid E. Peeters antwoordt dat zij het artikel ook leest als een algemene regel die in de volgende artikels 
gepreciseerd wordt. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt wat er dan moet gebeuren met de 29.000 einzelgangers in Brecht. 
Stemming van amendement  : 
Aanpassing artikel 26,1 - Vervanging 'streven naar' door 'verbinden zich ertoe' : 'De gemeente en de 
nutsbedrijven / de opdrachtgevers 'verbinden zich ertoe' om de burger, de handelszaken, de 
bedrijven,...tijdig te informeren over de geplande werken via alle beschikbare kanalen zodat deze zich 
maximaal kunnen voorbereiden op de voorziene hinder. De opdrachtgever maakt voldoende afspraken over 
toegankelijkheid en beleveringen o.a. met de handelaren. 
  
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 25 stemmen tegen (Luc 
Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, 
Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Bart Van De Mierop, Martine Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 1 
onthouding (Peter Schrijvers) 
  
Het amendement wordt niet goedgekeurd. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed. Deze code 
is opgenomen als bijlage bij dit besluit.  
 
Artikel 2   
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018. 
Deze bepalingen gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft goedgekeurd en die werken uitvoert op 
het grondgebied van de gemeente. 
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Artikel 3   
De vorige code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd op de gemeenteraad 
van 16 december 2004 wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.    
 
Artikel 4   
Dit besluit wordt opgestuurd aan de deputatie van de provincieraad,de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg en aan die van de politierechtbank, de toezichthoudende overheid, de VVSG vzw. 
  

8. Ondergrondse inname Perceel Jos Nuytsdreef - aan passing 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich 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: Vergoeding ondergrondse grondinname werken Jos Nuytsdreef/Wegen – 12.000 euro 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 - artikel 43 

Motivatie  
Enkele jaren geleden werden collectorwerken in de omgeving van de Jos Nuytsdreef uitgevoerd. 
Er werd een ondergrondse leiding aangelegd op het perceel, kadastraal gekend onder 1e afdeling, Sectie M 
nr 19/X/6 dat eigendom is van NMBS. 
Dit perceel dient als ontsluiting van de terreinen langsheen de spoorlijn Antwerpen – Breda. 
Er was een ondergrondse inneming noodzakelijk voor de realisatie en het onderhoud van de riolering. 
Igean, Ivan Van den Bergh, Meetkundig schatter, heeft een schattingsverslag opgemaakt d.d. 1 september 
2015 voor de ondergrondse inneming waarbij het perceel geschat wordt op 12.000 euro, namelijk 133 m² X 
90 euro/m². 
Er werd een opmetingsplan opgemaakt door Sweco op 27 september 2016. 
Door de gemeenteraad werd reeds op 8 december 2016 goedkeuring verleend aan dit dossier. 
NMBS gaf echter te kennen dat zij niet akkoord wensen te gaan met de opmaak van de akte en het 
opmetingsplan omdat zij de zone van erfdienstbaarheid dichter bij de perceelsgrens willen laten intekenen. 
Ondertussen werd het opmetingsplan d.d. 7 maart 2017 aangepast door Sweco en kan het dossier na deze 
aanpassing terug ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid E. Peeters komt tussen tijdens de bespreking. 

Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1   
De gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 december 2016 over de ondergrondse inname 'perceel Jos Nuytsdreef' 
wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2  
Goedkeuring wordt verleend aan de ontwerpakte voor de ondergrondse inname van 113 m² op een perceel, 
kadastraal gekend onder Sectie M, deel van nummer 19/X/6P0001 voor de aanleg van een RWA-riool die 
deverbinding maakt van Jos Nuytdreef naar achtergelegen grond voor een bedrag van 12.000 euro 
 
Artikel 3  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd de akte van aankoop 
te ondertekenen voor notaris Bracke die de akte zal verlijden. 
 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Bracke en de financiële dienst. 
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Intergemeentelijke samenwerking  

9. Integan - Algemene vergadering - 19 mei 2017 - G oedkeuring agenda 

Juridisch kader  
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking 
Artikel 59 van dit decreet bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van 
vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen. 
Artikel 44 en 59 zijn krachtens artikel 79, § 2, gewijzigd in het decreet van 18 januari 2013 onmiddellijk van 
toepassing verklaard. 
Het gemeentedecreet, 15.07.2005 
Gemeenteraadsbesluit d.d. 14.04.2016 over de aanstelling van Luc Aerts als afgevaardigde van de 
gemeente Brecht. 

Motivatie  
Door Integan werd op 28 maart 2017 een uitnodiging verstuurd voor de algemene vergadering van de 
aandeelhouders van Integan op 19 mei 2017 met de volgende agenda: 
1) Verslag vorige vergadering van 16 december 2016 
2) Verslag raad van bestuur 
3) Jaarrekening en resultatenrekening 
4) Verslag commissaris 
5) Bestemming van het resultaat 
6) Kwijting bestuurders en commissaris 
9) Rondvraag 
 Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
  
Stemming  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde agenda en de bijhorende documenten. 
 
Artikel 2   
De afgevaardigde op de algemene vergadering van Integan van 19 mei 2017, die bij afzonderlijke 
beraadslaging werd aangeduid d.d. 14.04.2016, wordt gemandateerd overeenkomstig onderhavige 
beslissing te stemmen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Integan, Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken. 
 

10. Vervanging commissie intergemeentelijke samenwe rking en integratie 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 - gewijzigd 29 juni 2012 - artikel 39 
Gemeenteraadsbeslissing 9 januari 2014 - Oprichting commissie intergemeentelijke samenwerking 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 juni 2016  - commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie 

Motivatie  
Op 31 maart 2017 ontving de gemeentesecretaris een akte van voordracht tot vervanging van raadslid J. 
Slegers door raadslid Ben Van Riel in de commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad neemt akte van de vervanging van raadslid J. Slegers door raadslid Ben Van Riel in de 
commissie intergemeentelijke samenwerking en integratie. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan raadsleden J. Slegers en B. Van Riel. 
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Aanvullende agenda  

11. Voorstel 'Groendienst aan huis' - 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 diende een voorstel in over 'Groendienst aan huis'. Het voorstel id dat de gemeente 
de mogelijkheid (organisatie, middelen, budget,…) onderzoekt om een “groendienst aan huis” te organiseren 
teneinde een oplossing te bieden aan die inwoners die, door omstandigheden buiten hun wil, niet in de 
mogelijkheid zijn om hun vrijstelling van 300Kg groenafval, uit te baten. De exacte modaliteiten en criteria 
zijn te bepalen. 
Motivatie: 
In een open en groene gemeente als Brecht produceert iedere tuin bij het onderhoud en de snoei een hoop 
“groenafval”. IGEAN Milieu en Veiligheid voorziet dat ieder gezin tot max 300Kg groenafval gratis bij het 
containerpark mag aanleveren. 
Voor de meeste mensen vormt dat aanleveren geen probleem. Voor andere mensen, we denken daarbij bv 
aan ouderen en langdurig zieken, kan het transport naar het containerpark -buiten hun wil om- wel een 
probleem vormen.  
Hierdoor kunnen deze mensen de facto geen gebruik maken van de mogelijkheid die door Igean geboden 
wordt. Bovendien kan dat groenafval als een slordige hoop blijven liggen, wat ongedierte zou kunnen 
aantrekken. 
Het zou naar onze mening een vorm van intermenselijke solidariteit zijn, indien de gemeenschap deze 
mensen tegemoet zou kunnen komen en de gemeente dit transport, onder uit te werken voorwaarden, zou 
uitvoeren. 
We omschrijven dit als “groendienst aan huis”. 
Dit is geen unicum. Dergelijke regeling bestaat ook bij de gemeentelijke bibliotheek (Art. 13 – 
gebruikersreglement bibliotheek). 
Toevoeging nieuw art. 13 – Boekendienst aan huis 
o Inwoners van Brecht , St.-Job-in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts die langdurig ziek zijn of die zelf niet naar de bib 
kunnen komen (wegens leeftijd, lichamelijke beperking, …) kunnen beroep doen op de boekendienst aan 
huis.  
Voor deze dienstverlening worden geen bijkomende kosten aangerekend bovenop de eerder vermelde 
kosten met betrekking tot lidgeld, leengeld en evt. boetes. De materialen worden voor 6 weken uitgeleend 
aan de persoonlijke gebruiker en aan huis bezorgd.  
De gebruikers van de thuisdienst moeten adreswijzigingen en afwezigheden tijdig meedelen aan de 
bibliotheek.  
o Dit artikel werd besproken in het beheersorgaan van 11 november 2015 
Info: de IGEAN-reglementering. 
Per gezin krijgt u jaarlijks volgende vrijstellingen: 
    – 300 kg voor groenafval (snoeihout, groenafval en boomstronken) 
       (deze vrijstelling voor groenafval geldt niet voor inwoners van Stabroek) 
https://milieuenveiligheid.igean.be/containerparken/3467/default.aspx?_vs=0_N&id=299 
  
Schepen L. Torfs geeft hierbij een gepaste toelichting 
De schepen is het niet eens met de stelling dat ‘iedere’ tuin een hoop groenafval produceert.  Er zijn mensen 
die hun tuin zodanig inrichten waardoor het groenafval tot een minimum beperkt wordt.  En dan bedoelen wij 
hiermee uiteraard niet het inrichten van de tuin met waterdoorlatende verhardingen. 
Hoe dat kan ?  Heel simpel: wees spaarzaam met meststoffen.  Hoe meer je bemest, hoe meer tuinafval.  
Vermijd het gebruik van kunstmeststoffen en kies voor compost.  Verklein de oppervlakte van je gazon en 
richt delen hiervan in met vaste planten en bodembedekkers: dit heeft 2 voordelen: minder maaiwerk en 
minder grasafval.  Mulchen kan ook i.p.v. maaien.  Zaai desnoods een bloemenweide in.  Of laat gedurende 
de winter het bladafval liggen, hierdoor krijg je een gezondere bodem. 
Groenafval kan je ook thuis zelf composteren, zeker wanneer je over een iets grotere tuin beschikt.  
Groenafval trekt trouwens geen ongedierte aan als je op een correcte manier composteert.  Zo horen bv. 
bewerkte of gekookte etensresten niet op de composthoop thuis.  Als je niet weet hoe je daar moet aan 
beginnen, kan je gratis de cursus composteren volgen of een bezoekje brengen aan onze kringloopkracht in 
de kringlooptuin hier aan de overkant. 
U stelt ook dat voor sommigen het transport naar het containerpark een probleem kan vormen.  Dat klopt, 
maar dat geldt evenzeer voor mensen zonder auto of aanhangwagen, of mensen die enkel over een fiets 
beschikken.  Maar als, zoals in uw voorbeeld voor ouderen en langdurig zieken het transport een probleem 
vormt, dan is dit met het onderhoud en de snoei ook.  Men zal dus beroep moeten doen op familie, buren, 
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een tuinaannemer of tuinwerker, of via de Klusjesdienst van het OCMW waarbij men dan wordt 
doorverwezen naar de karweidienst van KINA uit Malle.  
Indien het groenafval dan toch wordt afgevoerd naar het containerpark, kan men gebruik maken van de 
identiteitskaart en alzo toch nog tot maximum 300 kg groenafval gratis afleveren. 
Een boekendienst aan huis is toch nog net iets anders dan een groendienst aan huis.  Een boek aan huis 
bezorgen of ophalen vraagt toch wel heel wat minder tijd dan groenafval verzamelen, transporteren en 
afleveren, alsook het transportmiddel waarmee dit alles moet georganiseerd worden en de nodige kosten die 
hiermee gepaard gaan. 
De essentie van uw voorstel gaat over de vrijstelling van 300 kg groenafval bij aanlevering op het 
containerpark.  Met een tarief van 0,01 €/kg groenafval hebben we het hier over een totaal bedrag van 3€ !!!  
Waar zijn we hier mee bezig ?! 
Schepen L. Torfs roept op om het voorstel niet goed te keuren 
Verder is er toch nog een bemerking over uw motivatie en eigenlijk staat dit los van de essentie van uw 
voorstel.  Maar u hebt het hier over “intermenselijke solidariteit”: grootse woorden van iemand die een partij 
vertegenwoordigt die tegen een multiculturele samenleving is, die vluchtelingen liever kwijt dan rijk is, een 
partij die polariseert en bijdraagt aan een klimaat van onverdraagzaamheid. 
Raadslid P. Van Assche stelt dat het niet aan het bestuur is, overheid, gemeente,.... om te bepalen wat mooi 
is of niet.  De gemeente moet zich daar dan aan aanpassen.  Het is een vraag om dit te onderzoeken, en u 
wenst dit zelfs. 
Raadslid C. Van Akeleyen is van mening dat schepen L. Torfs niet weet hoeveel groen er wordt afgeleverd 
op het recyclagepark. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt of het aan de gemeente is om ervoor te zorgen dat dit op het 
recyclageparkt geraakt.  Wij moeten terug kijken naar het kerntakendebat.  Dit is een visie.  Wij zijn niet 
akkoord. 
Raadslid P. Van Assche vraagt of de gemeente dit onderzocht heeft en of hier cijfers over bekend zijn. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat er nooit een studie is geweest, maar dat er ook nooit een 
vraag daartoe is geweest. 
Raadslid C. Van Akeleyen meldt nog dat er bewoners van een nieuwe wijk groenafval gooien op openbaar 
terrein en vraagt om dit na te kijken namelijk in de Zwaluwlaan aan de vijver. 
Raadslid E. Peeters antwoordt dat haar dit nog nooit is opgevallen. 
 

Stemming:  
Met 3 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 26 stemmen tegen (Luc 
Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Bart  Van De Mierop, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno 
Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts, Dennis De 
bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het voorstel 'Groendienst aan huis' wordt niet goedgekeurd. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


