
Gemeenteraad van Liedekerke 2016-01-21 

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2016-01-21 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda en de voorstellen van beslissing ontvangen op 13 
januari 2016. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Etienne Schouppe, voorzitter; 
Luc Wynant, burgemeester; 
Dirk Lodewijk, Dorette Heymans, Hans Eylenbosch, Steven Van Linthout, Johnny 
Van Droogenbroeck, Roel Guldemont, schepenen; 
Willy Rossignol, Hugo Asselman, Patrick Asselman, Rita Triest, Vanessa De Bolle, Katia 
Segers, Christel Van den Borre, Hilde Segers, Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele, 
Sonja De Leeuw, Kasper Daem, Piet Van den Borre, Peter Pauwels, gemeenteraadsleden; 
Marc Mertens, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig de heren: 
Lander Van Leuven (verontschuldigd), Günther Bockstal (verontschuldigd), gemeenteraadsleden. 
 
De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten van de op de agenda ingeschreven 
punten werden ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van 
de gemeenteraadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website. 
 
De notulen van de vorige vergadering en de dossiers van de op de agenda ingeschreven punten 
lagen in het gemeentehuis ter inzage van de gemeenteraadsleden vanaf de verzending van de 
agenda. 
 
De heer Etienne Schouppe zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering om 
20.00 uur. De heer Marc Mertens, gemeentesecretaris, stelt de notulen op. 
 
De voorzitter wenst iedereen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. Hij feliciteert Kasper Daem 
en Berdien Van Den Abeele met de geboorte van hun dochter Céline. 
 
 

 

 
00. Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
(NDC 172.2:504.3) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 29; 
 
Overwegende dat het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren; 
 
Overwegende dat ILvA voortaan afvalzakken van 30 liter aanbiedt, in plaats van 45 liter; dat de 
retributie voor deze zakken moet vastgesteld worden; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Hilde Segers, Rita 
Triest, Christel Van den Borre, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien Van Den Abeele, Piet 
Van den Borre; 
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Patrick Asselman, Peter Pauwels; 
Vanessa De Bolle; 
heeft tegen gestemd: niemand; 
heeft zich onthouden: niemand; 
 
Besluit: 
 
Enig artikel. 
Aan de agenda van de gemeenteraadszitting van heden wordt het volgende punt toegevoegd: 
 
11 Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval — Wijziging 
 
 
 
 
01. Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 18 februari 2016 om 20.00 uur 
 
2. Budgetwijziging 2015/1 — Kennisname door de provinciegouverneur (brief van 2015-12-15) 
 
3. Opvang asielzoekers — Spreidingsplan van de regering — Indicatief cijfer voor de gemeente: 

7 (http://fedasil.be/nl/spreidingsplan) 
 
4. Toekomstforum Halle-Vilvoorde — Tekst goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de 

burgemeesters in Wemmel op 23 december 2015, over de erkenning van Halle-Vilvoorde als 

centrumregio en de steden Halle en Vilvoorde als centrumstad. 
 
5. Toekomstforum Halle-Vilvoorde — Vraagt groter engagement van de federale en Vlaamse 

overheid voor het integraal veiligheidsbeleid 
 
6. Belfius — Financiën lokale besturen 2015 
 
7. Farys — Notulen Directiecomité Aanvullende Diensten 2015-06-08 
 
8. Farys — Notulen Directiecomité Aanvullende Diensten 2015-09-15 
 
9. Farys — Notulen Directiecomité Aanvullende Diensten 2015-10-12 
 
10. Farys — Notulen Directiecomité Secundaire Diensten 2015-06-17 
 
11. Farys — Notulen Directiecomité Secundaire Diensten 2015-09-18 
 
12. Farys — Notulen Directiecomité Secundaire Diensten 2015-10-21 

 
13. Farys — Notulen Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams Brabant 2015-11-19 

 
14. ILvA — Notulen Directiecomité 2015-12-08 

 
15. ILvA — Notulen Raad van Bestuur 2015-12-17 
 
Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en schepe-
nen 
 
 
 
 
02. Haviland — Statutenwijziging 
(NDC 901.1:80) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 39, tweede lid; 
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Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Haviland; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Haviland; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 16 november 2015 voor de algemene vergadering van 17 februa-
ri 2016; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 17 februari 2016 zal beslissen over deze statu-
tenwijziging; 
 
Overwegende dat Haviland de mogelijkheid van exclusieve dienstverlening wil uitbreiden, dat 
het noodzakelijk is de nieuw ontwikkelde gedeelde diensten te voorzien in de statuten; 
 
Overwegende dat omwille van de nauwe samenwerking tussen Haviland en Interleuven het nuttig 
is dat beide intergemeentelijke samenwerkingsverbanden onderling toetreden; 
 
Overwegende dat omwille van fiscale redenen dividendenuitkeringen statutair worden uitgeslo-
ten; 
 
Overwegende dat het voorstel van statutenwijziging geen aanleiding geeft tot opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het voorstel tot wijziging van de artikelen 4, 13, 15, 45 van de statuten van de intergemeentelijke 
vereniging Haviland, zoals vermeld in de agenda tot oproeping voor de algemene vergadering, 
wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt de opdracht dit voorstel van statutenwijzi-
ging goed te keuren op de algemene vergadering van Haviland van 17 februari 2016. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland; 

2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de algemene vergadering van 17 februari 

2016. 
 
 
 
 
03. Haviland — Algemene vergadering van 2016-02-17 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder artikel 44, derde en vierde lid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering — 
Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 mei 2013 — Haviland — Algemene vergadering — 
Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 januari 2016 — Haviland — Statutenwijziging; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
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Gelet op de oproepingsbrief van 16 november 2015 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 17 februari 2016; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van 
Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2015: goedkeuring; 

2. Statutenwijziging: goedkeuring 

3. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de 

statuten: goedkeuring; 

4. Wederzijdse toetreding Haviland en Interleuven: goedkeuring; 

5. Plan van aanpak in het kader van onderzoek oprichting opdrachthoudende afvalintercommu-

nale: toelichting; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering Haviland van 17 februari 2016. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur wordt opdracht gegeven om op de algemene 
vergadering zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen 
genomen door de gemeenteraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 

2° de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, voor uitvoering. 
 
 
 
 
04. Vrije Tijd — Sport — Sportcentrum — Gebruiksreglement 
(NDC 653.10) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 

 

Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbede-

ling; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2005 — Tussengemeentelijke Maatschappij 

der Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten "Aquafit"— Toetreding; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten — Inbreng gebruiksrecht sporthal 

Heuvelkouter; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2012 — Patrimonium — Bouw jeugdhuis 

— Samenwerking met Haviland — Vestiging recht van opstal; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2014 — Sport — Sporthal Heuvelkouter — 
Reglement inwendige orde; 
 
Gelet op het gebruiksreglement voor het 'Sportcentrum', opgesteld door de Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling in overleg met het gemeentebestuur; 
 
Gelet op het positief advies van de sportraad van 14 september 2015; 
 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling; 

 

Overwegende dat de gemeente op 1 januari 2006 is toegetreden als S-vennoot tot de secundaire 

activiteit van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; 

 
Overwegende dat exploitatie van het zwembad Heuvelkouter en de sporthal Heuvelkouter ge-
beurt door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; 
 
Overwegende dat de gemeente aan Haviland een recht van opstal heeft verleend voor de bouw 
van een jeugdcentrum op een terrein gelegen tussen de sporthal en het zwembad; dat dit gebouw 
voltooid is en binnenkort in gebruik wordt genomen; 
 
Overwegende dat het jeugdcentrum Bokaal een fysieke eenheid vormt met de sporthal Heuvel-
kouter; 
 
Overwegende dat exploitatie van het jeugdhuis Bokaal eveneens zal gebeuren door de Tussen-
gemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; dat de technische exploitatie, 
de commerciële uitbating, de financiering en het beheer van het jeugdcentrum best op dezelfde 
wijze georganiseerd wordt als voor de aanpalende sporthal en het naastgelegen zwembad met als 
doel de eenheid van beheer te bewerkstelligen; dat deze werkwijze een meerwaarde oplevert voor 
de exploitatie op operationeel en financieel vlak door de schaaleffecten, de fiscale optimalisatie, 
de personeelsaanwending, de spreiding van de financiële lasten; 
 
Overwegende dat de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling in 
overleg met de dienst vrije tijd van het gemeentebestuur een gebruiksreglement heeft opgesteld; 
dat om een wildgroei aan reglementen te vermijden, dit nieuw reglement voor zowel de sporthal 
als het jeugdcentrum geldt; dat hoewel de activiteiten in het jeugdcentrum verder reiken dan 
alleen sport, het gemeenschappelijk reglement de titel 'Sportcentrum' krijgt; 
 
Overwegende dat het gebruiksreglement voor het 'Sportcentrum' geen aanleiding geeft tot op-
merkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraad; 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 

 

Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van, en bekrachtigt voor zoveel als nodig, het gebruiksreglement 

voor het 'Sportcentrum' dat van toepassing is op de sporthal Heuvelkouter en het jeugdcentrum 

Bokaal. 

 
Artikel 2. 
Het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2014 — Vrije Tijd — Sporthal Heuvelkouter — Regle-
ment inwendige orde, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3. 
Het gebruiksreglement 'Sportcentrum' zal worden bekendgemaakt door publicatie op de gemeen-
telijke website.  
 
 
 
 
05. Vrije Tijd — Sport — Sportcentrum — Tariefreglement 
(NDC 653.10) 
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De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 

 

Gelet op de statuten van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbede-

ling; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2005 — Tussengemeentelijke Maatschappij 

der Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten "Aquafit"— Toetreding; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2014 — Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling — Secundaire diensten — Inbreng gebruiksrecht sporthal 

Heuvelkouter; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2012 — Patrimonium — Bouw jeugdhuis 

— Samenwerking met Haviland — Vestiging recht van opstal; 

 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2014 — Sport — Sporthal Heuvelkouter — 
Tariefreglement; 
 
Gelet op het tariefreglement voor het 'Sportcentrum', opgesteld door de Tussengemeentelijke 
Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling in overleg met het gemeentebestuur; 
 
Gelet op het positief advies van de sportraad van 14 september 2015; 
 

Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de Tussengemeentelijke Maatschappij der 

Vlaanderen voor Waterbedeling; 

 

Overwegende dat de gemeente op 1 januari 2006 is toegetreden als S-vennoot tot de secundaire 

activiteit van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; 

 
Overwegende dat exploitatie van het zwembad Heuvelkouter en de sporthal Heuvelkouter ge-
beurt door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; 
 
Overwegende dat de gemeente aan Haviland een recht van opstal heeft verleend voor de bouw 
van een jeugdcentrum op een terrein gelegen tussen de sporthal en het zwembad; dat dit gebouw 
voltooid is en binnenkort in gebruik wordt genomen; 
 
Overwegende dat het jeugdcentrum Bokaal een fysieke eenheid vormt met de sporthal Heuvel-
kouter; 
 
Overwegende dat exploitatie van het jeugdhuis Bokaal eveneens zal gebeuren door de Tussen-
gemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling; dat de technische exploitatie, 
de commerciële uitbating, de financiering en het beheer van het jeugdcentrum best op dezelfde 
wijze georganiseerd wordt als voor de aanpalende sporthal en het naastgelegen zwembad met als 
doel de eenheid van beheer te bewerkstelligen; dat deze werkwijze een meerwaarde oplevert voor 
de exploitatie op operationeel en financieel vlak door de schaaleffecten, de fiscale optimalisatie, 
de personeelsaanwending, de spreiding van de financiële lasten; 
 
Overwegende dat de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling in 
overleg met de dienst vrije tijd van het gemeentebestuur een tariefreglement heeft opgesteld; dat 
om een wildgroei aan reglementen te vermijden, dit nieuw reglement voor zowel de sporthal als 
het jeugdcentrum geldt; dat hoewel de activiteiten in het jeugdcentrum verder reiken dan alleen 
sport, het gemeenschappelijk reglement de titel 'Sportcentrum' krijgt; 
 
Overwegende dat het tariefreglement voor het 'Sportcentrum' geen aanleiding geeft tot opmer-
kingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraad; 

 
Aangenomen met 13 stemmen voor, 8 stemmen tegen en geen onthoudingen; 
hebben voor gestemd: Hugo Asselman, Dorette Heymans, Etienne Schouppe, Hilde Segers, Rita 
Triest, Christel Van den Borre, Steven Van Linthout, Luc Wynant; 
Hans Eylenbosch, Dirk Lodewijk, Willy Rossignol, Katia Segers, Johnny Van Droogenbroeck; 
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hebben tegen gestemd: Kasper Daem, Johnny De Brabanter, Sonja De Leeuw, Berdien 
Van Den Abeele, Piet Van den Borre; Patrick Asselman, Peter Pauwels; Vanessa De Bolle; 
heeft zich onthouden: niemand; 
 

Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeenteraad neemt kennis van, en bekrachtigt voor zoveel als nodig, het tariefreglement 

voor het 'Sportcentrum' dat van toepassing is op de sporthal Heuvelkouter en het jeugdcentrum 

Bokaal. 

 
Artikel 2. 
Het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2014 — Vrije Tijd — Sporthal Heuvelkouter — Tarief-
reglement, wordt opgeheven. 
 
Artikel 3. 
Het tariefreglement 'Sportcentrum' zal worden bekendgemaakt door publicatie op de gemeente-
lijke website.  
 
 
 
 
06. Vrije tijd — Gemeenschapscentrum Warande — Tariefreglement — Wijziging 

(NDC 565.03)  

 

De Gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 

 

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 186 en artikel 187; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2011 — Vrije tijd —Gemeenschapscentrum 

Warande — Gebruiksreglement; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2013 — Vrije tijd — Gemeenschapscentrum 

Warande — Tariefreglement; 

 

Gelet op het positieve advies van de raad van bestuur van de cultuurraad van 23 november 2015; 

 

Gelet op het positieve advies van de raad van bestuur vrije tijd van 12 januari 2016; 

 

Overwegende dat gestreefd wordt naar maximale uniformiteit voor de tariefreglementen van de 

verschillende gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuren; 

 

Overwegende dat voor het gebruik van bijkomende technische faciliteiten een supplementaire 

vergoeding gevraagd wordt; 

 

Overwegende dat de gebruikers sterker geresponsabiliseerd moeten worden voor wat betreft het 

opruimen na de activiteit; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  

 

Na beraad; 

 

Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 

 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
In artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 21 maart 2013 — Vrije tijd — Gemeenschapscen-
trum Warande — Tariefreglement, worden de woorden "de cultuurfunctionaris" vervangen door 
de woorden "het college van burgemeester en schepenen". 
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Artikel 2. 
In hetzelfde gemeenteraadsbesluit wordt een artikel 4bis ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 4 bis. 
De vergoeding voor het gebruik van bijkomende faciliteiten in het gemeenschapscentrum be-
draagt: 
 

 Cat. A Cat. B 

Geluidsinstallatie polyvalente zaal € 50 €75 

Lichtinstallatie polyvalente zaal € 75 €100 

Projectie polyvalente zaal €25 €40 

Projectie cafetaria €10 €15 

Projectie mobiel €10 €15 

Microfoon €5 €7,5 

Draadloze micro/headset €10 €15 

Vleugelpiano, exclusief stemmen €50 €75 

Inzet technieker buiten vast uurroos-

ter (tarief per uur) 

€30 €40 

 
De vergoeding geldt steeds voor een gebruik per dag. Gebruikers die twee of meer opeenvolgen-
de dagen bijkomende faciliteiten gebruiken voor hetzelfde project, betalen een maximale supple-
mentaire vergoeding van 300 euro (Cat. A) en 430 euro (Cat. B). Dit maximumbedrag geldt voor 
alle faciliteiten met uitzondering van de inzet van een technieker. 
 
Artikel 3. 
In hetzelfde gemeenteraadsbesluit wordt een artikel 7bis ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 7bis. 
De gebruikte accommodatie bevindt zich na de activiteit in een nette staat. Is dit niet het geval of 
laat de organisator vuilnis achter dan wordt 75 euro ingehouden van de waarborgsom. Indien de 
organisator de gebruikte accommodatie na afloop van de activiteit niet onmiddellijk heeft ont-
ruimd, wordt 75 euro ingehouden van de waarborgsom. 
 
Artikel 4. 
In artikel 9 van hetzelfde gemeenteraadsbesluit wordt de tabel vervangen als volgt: 
 

 Cat. A Cat. B 

Per dagdeel  € 15,00 € 30,00 

Hele dag € 30,00 € 60,00 

 
Artikel 5. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt door publicatie op de gemeentelijke website. 
Het is bindend vanaf 1 februari 2016. 
 
Artikel 6. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit reglement zal worden bezorgd aan de raad van 
bestuur vrije tijd. 
 
 
 
 
07. Vrije Tijd — Zwembad Heuvelkouter — Samenwerkingsovereenkomst met Affligem 
(NDC 550.11) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het samenwerkingsprotocol met het gemeentebestuur van Affligem van 24 september 
2009; 
 
Gelet op het positief advies van de gemeentelijke sportraad van 26 november 2015; 
 
Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2014/2019 van de gemeente Liedekerke; 
 
Overwegende dat het zwembad Heuvelkouter een groot aantal inwoners en scholen van Affligem 
bedient; 
 
Overwegende dat de gemeente een groot aantal wielerverenigingen en individuele wielertoeristen 
telt; dat het belangrijk is dat zij hun sport op een veilige manier kunnen beoefenen; 
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Overwegende dat het gemeentebestuur het exploitatietekort van het zwembad Heuvelkouter 
wenst te beperken; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur van Liedekerke en Affligem bereid zijn om voordeelta-
rieven toe te passen voor elkaars inwoners, die gebruik maken van deze infrastructuur; 
 
Overwegende dat beide gemeentebesturen een jaarlijkse afrekening voorleggen aan elkaar, 
gebaseerd op reële gebruikscijfers; 
 
Overwegende dat het samenwerkingsprotocol geldt voor onbepaalde duur en telkens opzegbaar is 
na zes maand te rekenen vanaf de datum van ondertekening; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Affligem waarbij voor het gebruik van het 
zwembad en de wielerpiste het voordeeltarief toegepast wordt voor de respectievelijke inwoners, 
wordt goedgekeurd. 
Deze samenwerkingsovereenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2.  
Dit samenwerkingsprotocol zal namens de gemeenteraad ondertekend worden door de burge-
meester, de schepen van sport en de gemeentesecretaris. 
 
 
 
 
08. Patrimonium — Molenstraat — Aankoop onroerend goed — Voorwaarden 
(NDC 57:506.112) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en be-
heerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk wel-
zijn, in het bijzonder artikel 119; 
 
Gelet op de wet van 27 mei 1870 tot vereenvoudiging van de administratieve vormvereisten 
inzake onteigening ten algemene nutte, in het bijzonder artikel 9; 
 
Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescher-
ming; in het bijzonder artikel 2, 18°, en artikel 101, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzonder 
artikel 16; 
 
Gelet op het bodemattest van 20 februari 2013; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 20 maart 2013, afgeleverd door de ontvanger van het tweede 
kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het schattingsverslag van de ontvanger van het tweede kantoor der registratie te Asse 
van 27 mei 2013; 
 
Gelet op het onteigeningsplan van de Molenstraat, deel tussen de Bunderstraat en Muilenstraat, 
definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald inname 
nummer 27; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2014 waarbij aan de gemeente machtiging tot 
onteigening wordt verleend van onroerende goederen voor de realisatie van het rooilijn- en 
onteigeningsplan van de Molenstraat, tussen de Bunderstraat en Muilenstraat; 
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Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 18 december 2015; 
 
Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 19 oktober 2015; 
 
Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor); 
 
Gelet op de ontwerp-akte van koop; 
 
Overwegende dat het bodemattest van 20 februari 2013 luidt als volgt: 
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit; 
 
Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut: voor de realisatie van 
de heraanleg van de straat; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen: 
een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke, Molenstraat, gekadastreerd onder afdeling 1, 
sectie A, nummer 615H, met een oppervlakte van 217 vierkante meter, waarvan 48 vierkante 
meter gelegen in voetweg nummer 81, 
eigendom van: 
– mevrouw Yvonne Dujacquier, wonende te 1770 Liedekerke, Kleistraat nummer 24; 

– de heer Ronny Dujacquier, wonende te 1770 Liedekerke, Stationsstraat nummer 262A11. 
 
Artikel 2. 
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de gemeen-
te. 
 
Artikel 3. 
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 60 000 euro, inbegrepen wederbeleggings-
kosten en wachtinteresten, en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 4. 
Deze aankoop zal worden gefinancierd met de kredieten voorzien in de budgetsleutel 
2015/2240000/INFR/0200 (wegen en overige infrastructuur) van het investeringsbudget 2016. 
 
Artikel 5. 
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
Artikel 6. 
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te 
nemen bij de overschrijving van de akte. 
 
 
 
 
09. Patrimonium — Fabriekstraat / Meregrachtstraat — Erfpacht — Voorwaarden 
(NDC 57:506.36) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 10 januari 1824 op het erfpachtrecht; 
 
Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, in het bijzonder artikel 
4, § 4 en artikel 36, § 1; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van 
het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, in het bijzonder 
artikel 26 tot 29; 
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Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gedeeltelijke herziening BPA Papenberg” 
van 2 april 2009; 
 
Overwegende dat er een zeer hoge parkeerdruk is in de omgeving van de zijwegen van de Opper-
straat en de serviceflats "Paepenbergh"; 
 
Overwegende dat dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de mogelijkheid voorziet om een 
parkeerruimte aan te leggen op de hoek van de Meregrachtstraat en de Fabriekstraat; 
 
Gelet op het bodemattest van 6 november 2015; 
 
Gelet op het eigendomsattest van 30 oktober 2015, afgeleverd door de ontvanger van het tweede 
kantoor der registratie te Asse; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van erfpacht; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het gemeentebestuur zal het volgende goed in erfpacht nemen: 
een deel van een perceel grond gelegen te 1770 Liedekerke op de hoek van de Fabriekstraat en de 
Meregrachtstraat, gekadastreerd onder afdeling 1, sectie A, nummer 1079A, met een oppervlakte 
van 17 aren 42 centiaren, 
eigendom van: 
– de heer Henri Torfs, wonende te 2220 Heist-op-den-berg, Oude Godstraat nummer 6; 

– mevrouw Marie-Antoinette Torfs, wonende te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan nummer 57. 
 
Artikel 2. 
De erfpacht wordt gesloten onder de volgende voorwaarden: 
– voor een periode van 30 jaar, te rekenen vanaf 1 april 2016; 

– tegen een jaarlijkse canon van 4 000 euro, gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprij-

zen; 

– het gemeentebestuur kan het goed in ondererfpacht geven; 
en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerpakte. 
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 3. 
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeentebe-
stuur ondertekend worden door voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. 
 
 
 
 
10. Ruimtelijke ordening — RUP 'Langsparking station' — Voorlopige vaststelling 
(NDC 871.46) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
 
Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 2.2.13 en 2.2.14; 
 
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, goedgekeurd op 26 juli 2007 en in werking 
getreden op 23 augustus 2007; 
 
Gelet op het geactualiseerde gemeentelijk mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij ge-
meenteraadsbesluit van 19 januari 2012; 
 
Gelet op het ontwerp van het RUP 'Langsparking station', opgemaakt door het studiebureau 
D+A Consult, Meiboom nummer 26 te 1500 Halle; 
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Gelet op de beslissing van 14 september 2015 van het Departement Leefmilieu, Natuur & Ener-
gie met betrekking tot de plan-MER-plicht; 
 
Gelet op he gunstig het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 
9 november 2015; 
 
Gelet op het gunstig advies van de Provincie Vlaams-Brabant, Directie Infrastructuur, Dienst 
ruimtelijke ordening van 18 november 2015; 
 
Gelet op het gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke ordening Vlaams-
Brabant, uitgebracht tijdens de plenaire vergadering; 
 
Gelet op het gunstig advies van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, uitge-
bracht tijdens de plenaire vergadering; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 24 november 2015 met aansluitend het in 
overeenstemming brengen van het RUP aan de geformuleerde opmerkingen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het ontwerp van RUP 'Langsparking station' en de bijbehorende stedenbouwkundige voorschrif-
ten worden voorlopig aanvaard. 
De plannen en de stedenbouwkundige voorschriften maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het instellen van een openbaar 
onderzoek. 
Dit openbaar onderzoek zal worden bekendgemaakt door aanplakking, door publicatie van een 
bericht in het Belgisch Staatsblad, door publicatie in drie dagbladen die in de provincie worden 
verspreid en een bericht op de website van de gemeente. 
Het ontwerpplan zal ter inzage liggen in het gemeentehuis gedurende een termijn van zestig 
dagen. 
 
Artikel 3. 
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, 
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek 
gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. 
 
 
 
 
11. Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval — Wijziging 
(NDC 484.790) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162, artikel 170, § 4, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43 § 2, 15°, artikel 186, 
artikel 187 en artikel 253, § 1, 3°; 
 
Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in 
het bijzonder artikel 15, § 1 en § 2; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA); 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 september 2007 — Intercommunale Land van Aalst 
(ILvA) — Toetreding — Goedkeuring statuten; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 oktober 2007 — Politie — Reglement inzameling 
huishoudelijk afval; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 — Financiën — Retributie inzameling 
huishoudelijk afval; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 — Financiën — Retributie afval gerela-
teerde diensten; 
 
Overwegende dat IlvA het huishoudelijk afval op het grondgebied van de gemeente inzamelt en 
verwerkt; 
 
Overwegende dat omwille van de principes "de vervuiler betaalt" en "de vervuiler betaalt meer 
naarmate een afvalfractie minder recycleerbaar is" een retributie wordt geheven op het inzamelen 
van afval; 
 
Overwegende dat de inwoners het restafval moeten aanbieden in een speciale afvalzak met het 
logo van de gemeente; dat de inwoners hiervoor zakken van 60 liter en voortaan zakken van 30 
liter, in plaats van 45 liter, kunnen gebruiken; 
 
Overwegende dat IlvA in alle aangesloten gemeenten werkt volgens een globaal en uniform 
diftar-systeem; dat binnen het werkingsgebied van IlvA alle gemeenten dezelfde retributies 
heffen op het inzamelen van afval; dat aldus het "afvaltoerisme" wordt vermeden; 
 
Overwegende dat het bestaande retributiereglement moet gewijzigd worden met het verminderd 
tarief voor de nieuwe zakken van 30 liter; dat voor het overige de toepassing van het bestaande 
retributiereglement onveranderd blijft; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
In artikel 2, 1° van het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2015 — Financiën — Retributie 
inzameling huishoudelijk afval, wordt de tekst na het eerste streepje vervangen als volgt: 
 
– 1,00 euro per zak van 30 liter met restafval; 
 
Artikel 2. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal binnen een termijn van twintig dagen 
aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
kennisgeving. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar IlvA, voor 
uitvoering. 
 
 
 
 
12. Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 33, artikel 180, en artikel 181, § 1; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2007 — Gemeenteraad — Huishoudelijk regle-
ment, in het bijzonder artikel 19; 
 
Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de ge-
meentesecretaris; 
 
Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld 
werden van de gemeenteraadsleden op de gemeentesecretarie en op de afgeschermde zone van de 
gemeentelijke website; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van de notulen; 
 
Besluit: 



Gemeenteraad van Liedekerke 2016-01-21 

Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 17 december 2015 worden beschouwd 
als goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de gemeentesecretaris ondertekenen de originelen van de notulen. 
 
Artikel 3. 
De gemeentesecretaris publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten minste 
twaalf maanden. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
 
 

Aangenomen door de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Etienne Schouppe 
Gemeentesecretaris  Voorzitter 
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