
Gemeenteraad van Liedekerke 2017-01-19

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2017-01-19

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 11 januari 2017. Op dezelfde
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van
de raadsleden op de afgeschermde zone van de gemeentelijke website.

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, Johnny De Brabanter, Berdien Van Den Abeele, Sonja De Leeuw, Kasper
Daem, Lander Van Leuven, Piet Van den Borre, Peter Pauwels, Günther Bockstal, Carla
Van den houwe, gemeenteraadsleden;
Marc Mertens, gemeentesecretaris.

Afwezig de heren:
Roel Guldemont (verontschuldigd), schepen;
Lander Van Leuven (verontschuldigd), Günther Bockstal (verontschuldigd), raadslid.

Heeft zich bij de vergadering gevoegd de heer:
Lander Van Leuven, gemeenteraadslid, vanaf de behandeling van punt 4 van de agenda.

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 ingeschre-
ven 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.

01. Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 16 februari 2017 om 20.00 uur

2. Haviland — Notulen buitengewone algemene vergadering 2016-12-14

3. ILvA — Notulen raad van bestuur 2016-12-13

Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en
schepenen

02. Gemeentelijke lijst van gezworenen 2017
(NDC 531.7)
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Gelet op de artikelen 217 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 1972 betreffende de uitvoering van de artike-
len 221, 223 en 227 van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat in de loop van het jaar 2017 de lijsten van de gezworenen van de hoven van
assisen opnieuw moeten worden opgemaakt;

Overwegende dat de gezworenen bij loting worden aangewezen uit de laatste lijst van de in het
kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt met het oog op de wetgevende verkiezingen;

Overwegende dat voor het opmaken van de gemeentelijke lijst van de gezworenen tijdens de
maand januari een loting moet plaatsvinden in het openbaar in het gemeentehuis; dat de dag
en het uur van de loting door aanplakking werd bekendgemaakt;

Overwegende dat deze loting van de gezworenen wordt verricht door de burgemeester, bijge-
staan door twee schepenen;

Overwegende dat tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers 1 tot 0 in de bus werden
gelegd;

De burgemeester gaat over tot de loting, bijgestaan door de heer Steven Van Linthout, schepen,
en de heer Hans Eylenbosch, schepen;

De burgemeester trekt als eerste cijfer 6; dit cijfer stelt de eenheden voor;
Nadat hij het blaadje weer in de bus in heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer 4 dat de tiental-
len voorstelt.

De personen van wie het rangnummer op de kiezerslijst, opgesteld op 1 maart 2014 voor de
verkiezingen van de kamer van volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014, eindigt op 46, zullen
op de voorbereidende lijst van de gezworenen worden ingeschreven, met weglating van de
personen die op 1 januari 2017 geen 28 jaar of reeds 65 jaar oud zijn.

03.01 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — I
(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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der 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 Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald
inname nummer 1;
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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;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 28 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 15 december 2016;

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 816S P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 816L), met een oppervlakte
van 36 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Marc Van Valckenborgh - Linda
Derijck, wonende te 9320 Aalst, Kapellestraat nummer 31A.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 440 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 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

03.02 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — II
(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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 119;
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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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der 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 Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald
inname nummer 2;

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;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 28 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 15 december 2016;

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 815K P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 815G), met een oppervlakte
van 14 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Marc Van Valckenborgh - Linda
Derijck, wonende te 9320 Aalst, Kapellestraat nummer 31A.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 560 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten 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 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
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bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

03.03 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — III
(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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der 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 Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald
inname nummer 3;

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;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 28 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 15 december 2016;

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:
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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 815L P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 815H), met een oppervlakte
van 30 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Marc Van Valckenborgh - Linda
Derijck, wonende te 9320 Aalst, Kapellestraat nummer 31A.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 1 200 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 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

03.04 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — IV
(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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der 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 Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald
inname nummer 10;

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 28 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 15 december 2016;

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 813S P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 813M), met een oppervlakte
van 9 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Marc Van Valckenborgh - Linda
Derijck, wonende te 9320 Aalst, Kapellestraat nummer 31A.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 360 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten 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 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

03.05 Patrimonium — Molenstraat — Onderhandse aankoop onroerend goed — Voorwaar-
den — V
(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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, 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;
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Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der 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 Muilen-
straat, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 juni 2013, meer bepaald
inname nummer 11;

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;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 28 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 15 december 2016;

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 812M P0000 (vroeger gekend sectie A deel van 812F), met een oppervlakte
van 24 vierkante meter, eigendom van de heer en mevrouw Marc Van Valckenborgh - Linda
Derijck, wonende te 9320 Aalst, Kapellestraat nummer 31A.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 568 euro, inbegrepen wederbeleggingskos-
ten 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 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.
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Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

04. Patrimonium — Opperstraat — Onderhandse 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
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, 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 bodembe-
scherming; 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 bijzon-
der artikel 16;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 februari 2016 – TMVW – Ontwerp zijwegen
Opperstraat – Gemeentelijk aandeel – Voorwaarden;

Gelet op de resultaten van het Living Lab-onderzoek, uitgevoerd door het Steunpunt Ruimte, in
het bijzonder het onderzoek naar de zijwegenbuurt van de Opperstraat;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op het eigendomsattest afgeleverd door het tweede kantoor der registratie te Asse;

Gelet op het schattingsverslag van De Bisschop + Geerts bvba, Landmeters experten van 15
november 2016;

Gelet op het uittreksel uit het kadastraal plan van 3 januari 2017, opgemaakt door de techni-
sche dienst;

Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger van 9 december 2016;

Gelet op de eenzijdige verkoopbelofte van de eigenaars van 22 december 2016;

Gelet op het getuigschrift van de bewaarder der hypotheken van Brussel (zevende kantoor);

Gelet op de ontwerp-akte van koop;

Overwegende dat het bodemattest luidt als volgt:
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodem-
kwaliteit;

Overwegende dat de verwerving deze onbebouwde grond de volgende voordelen biedt voor de
gemeente:
– de aanpalende bestaande gemeentelijke parking kan worden uitgebreid en heringericht als

parking/wijkplein, samen met de vernieuwing van de 6
de

, 8
ste

, 10
de

en 12
de

Zijweg;
– de toegang tot de 10

de
Zijweg kan worden verbreed;

Overwegende dat dit goed aangekocht wordt om redenen van openbaar nut;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgende onroerend goed onderhands aankopen:
een perceel bouwgrond gelegen te 1770 Liedekerke, Opperstraat (hoek met Zijweg 10), geka-
dastreerd onder afdeling 1, sectie A, nummer 1090H, met een oppervlakte van 299 vierkante
meter, eigendom van de heer en mevrouw René Marissens - Anne-Maria Lievens, wonende te
1770 Liedekerke, Begonialaan nummer 29.

Artikel 2.
Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingelijfd in het openbaar domein van de ge-
meente.

Artikel 3.
Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van 100 000 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
INF/0200/224000) van het investeringsbudget 2017.

Artikel 5.
De authentieke akte zal worden verleden voor de burgemeester. Zij zal namens het gemeente-
bestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecreta-
ris.

Artikel 6.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

05. Wegverkeer — Zone 30 — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op 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;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor het instel-
len van zones met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg
van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximumsnelheid te beper-
ken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 27 oktober 1998 betreffende de zones met een
snelheidsbeperking tot 30 km per uur;
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Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 1993 — Politie — Aanvullend reglement op
de politie van het wegverkeer in de Velodroomstraat;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 november 1994 — Wegverkeer — Aanvullend
reglement — Warandestraat II;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 1997 — Wegverkeer — Boerenkrijglaan —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 1997 — Wegverkeer — Hoefstraat en de
Kastanjelaan — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2001 — Wegverkeer — Muilenstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 — Wegverkeer — Opperstraat en aangren-
zende straten — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 — Wegverkeer — Molenstraat en aan-
grenzende straten — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Stationsstraat en
aangrenzende straten — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Paardenputstraat en
Fabrieksstraat — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Bombardonstraat en
aangrenzende straten — Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Vijfhoekstraat — Aanvul-
lend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Toekomststraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Heuvelkouterstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Monniksbosstraat —
Aanvullend reglement

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Weidestraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Mulhofstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Lindebergstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Vooruitgangstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Violetstraat —
Aanvullend reglement

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Rozemarijnlaan —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Sint—Gabriëlstraat
— Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Linthoutstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Beysstraat — Aanvul-
lend reglement;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Heidestraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Kasteelstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Kerkstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Poortstraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Gaston Mertens-
straat — Zone 30 — Aanvullend reglement;

Overwegende dat het beperken van de snelheid tot 30 kilometer per uur de verkeersveiligheid
en leefbaarheid van de omgeving verhoogt en het sluipverkeer ontmoedigd;

Overwegende dat de uitbreiding van de bestaande zones 30 over het volledig verblijfsgebied
van de gemeente voor een coherent geheel zorgt;

Overwegende dat in de ontsluitings- en verbindingswegen, die zorgen voor de afwikkeling van
het doorgaand verkeer, de maximumsnelheid 50 km/u blijft;

Overwegende dat deze verkeersmaatregel in overeenstemming is met het geactualiseerd
mobiliteitsplan;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In gans de gemeente wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. Op het ganse grondgebied van de gemeente wordt de maximale snelheid beperkt tot 30
kilometer per uur, uitgezonderd in de volgende straten:
– N207 (uitgezonderd schoolomgevingen);
– N208;
– Eduard Schelfhoutstraat;
– Gravenbosstraat;
– Loddershoekstraat;
– Hoefstraat;
– Kastanjelaan;
– Populierenlaan;
– Houtmarkstraat;
– Impegemstraat;
– Bouchtweg;
– Denderstraat;
– Driesstraat;
– Briefveld;
– Keirekenslos;
– Aldriezen;
– Holstraat;
– Kleistraat;
– Zilverberkenlaan;
– Cathemlindeweg, wegvak tussen de Hoefstraat en Monniksbosstraat;
– Monniksbosstraat, wegvak tussen de Rozemarijnlaan en de gemeente Roosdaal;
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– Muilenstraat, wegvak tussen de N207 en de gemeente Ternat.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd aan elke toegang tot deze zone met het verkeers-
bord F4a en aan elke uitgang met het verkeersbord F4b.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Worden opgeheven:
1° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 18 februari 1993 — Politie — Aanvullend regle-

ment op de politie van het wegverkeer in de Velodroomstraat;
2° het gemeenteraadsbesluit van 10 november 1994 — Wegverkeer — Aanvullend reglement

— Warandestraat II;
3° het gemeenteraadsbesluit van 30 januari 1997 — Wegverkeer — Boerenkrijglaan — Aanvul-

lend reglement;
4° artikel 1 van het gemeenteraadsbesluit van 13 september 2001 — Wegverkeer — Muilen-

straat — Aanvullend reglement;
5° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 — Wegverkeer — Opperstraat en

aangrenzende straten — Aanvullend reglement;
6° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2003 — Wegverkeer — Molenstraat en

aangrenzende straten — Aanvullend reglement;
7° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Stations-

straat en aangrenzende straten — Aanvullend reglement;
8° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2004 — Wegverkeer — Bombardon-

straat en aangrenzende straten — Aanvullend reglement;
9° artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Vijfhoekstraat —

Aanvullend reglement;
10°het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Toekomststraat — Aanvullend

reglement;
11°artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 — Wegverkeer — Heuvelkouter-

straat — Aanvullend reglement;
12°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Monniksbosstraat —

Aanvullend reglement;
13°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Weidestraat — Aanvullend

reglement;
14°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Mulhofstraat — Aanvul-

lend reglement;
15°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Lindebergstraat — Aanvul-

lend reglement;
16°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Vooruitgangstraat —

Aanvullend reglement;
17°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Violetstraat — Aanvullend

reglement
18°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Rozemarijnlaan — Aanvul-

lend reglement;
19°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Sint—Gabriëlstraat —

Aanvullend reglement;
20°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Linthoutstraat — Aanvul-

lend reglement;
21°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Beysstraat — Aanvullend

reglement;
22°het gemeenteraadsbesluit van 15 januari 2009 — Wegverkeer — Heidestraat — Aanvullend

reglement;
23°artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Kasteel-

straat — Aanvullend reglement;
24°het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Kerkstraat — Aanvul-

lend reglement;
25°artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Poort-
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straat — Aanvullend reglement;
26°artikel 2 van het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 — Wegverkeer — Gaston

Mertensstraat — Zone 30 — Aanvullend reglement;

Artikel 5.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 6.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobili-

teit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

06. Wegverkeer — Laan I — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op 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;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 maart 2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

Overwegende dat de bewoner van de woning met huisnummer 56 in de Laan I, invalide is;

Overwegende dat deze persoon over een voertuig beschikt;

Overwegende dat deze persoon over een speciale parkeerkaart beschikt;

Overwegende dat de woning van deze persoon niet over een garage of privéparking beschikt
met een vlotte toegankelijkheid;

Overwegende dat in de omgeving van de woning een grote parkeerdruk heerst in de straat;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Laan I wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals aangege-
ven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Laan I wordt ter hoogte van de woning met huisnummer 56 een parkeerplaats
voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap die
houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode, of van het door
artikel 27.4.1 hiermee gelijkgestelde document.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a (P-bord), aangevuld met
een onderbord van het type VIId waarop het pictogram van een rolstoelgebruiker afgebeeld is
en een onderbord Xc (opstaande pijl met bepaling van de afstand, zijnde 6 meter). Het picto-
gram mag op het verkeersbord afgebeeld worden. De parkeerplaats wordt duidelijk afgebakend
op het wegdek. Het pictogram mag op het wegdek gereproduceerd worden in witte kleur.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
1. de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobi-

liteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2. de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3. de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

07. Wegverkeer — Vijfhoekstraat— Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 4 en artikel 7;

Gelet op 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, in het
bijzonder artikel 3 en artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
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bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de gemeente;

Overwegende dat de bewoner van de Vijfhoekstraat nummer 130 hinder ondervindt bij het in-
en uitrijden van zijn garage, wanneer voertuigen geparkeerd staan voor of na de inrit naar de
garage;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Vijfhoekstraat wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Vijfhoekstraat is het verboden te parkeren ter hoogte van de woning met huis-
nummer 130 over een lengte van vier meter.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met gele onderbroken strepen op de werkelijke rand
van de trottoirband.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
1. de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobi-

liteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2. de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3. de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

08. Wegverkeer — Rozemarijnlaan — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;
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Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 5 en artikel 7;

Gelet op 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;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Overwegende dat vrachtwagens zich vaak vastrijden ter hoogte van de Rozemarijnlaan en de
Monniksbosstraat, aangezien deze straten niet uitgerust zijn voor zwaar vervoer;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de gemeente;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Rozemarijnlaan wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesignaleerd zoals
aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de Rozemarijnlaan is het verkeer verboden voor iedere bestuurder van voertuigen of
slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan tien meter, uitgezonderd het plaat-
selijk verkeer.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden C25 met onderbord “uitge-
zonderd plaatselijk verkeer”.

Artikel 3.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 4.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het treedt in werking
door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
1. de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobi-

liteit en Verkeersveiligheid, voor kennisgeving;
2. de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
3. de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politie-
zone TARL, voor kennisgeving.

09. Wegverkeer — Affligemsestraat— Aanvullend reglement
(NDC 581.15)
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De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet;

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

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 119 en artikel 135, § 2, 1°;

Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, in het bijzonder
artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegver-
keer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel 4 en artikel 7;

Gelet op 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, in het
bijzonder artikel 3 en artikel 5;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (wegcode);

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 maart 2001 betreffende het voorbehouden van
parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 april 2009 betreffende de gemeentelijke aanvullen-
de reglementen op de politie over het wegverkeer;

Gelet op het geactualiseerde mobiliteitsplan, zoals definitief vastgesteld bij gemeenteraadsbe-
sluit van 19 januari 2012;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 1996 — Wegverkeer — Aanvullend regle-
ment — Affligemsestraat;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 31 oktober 1996 – Wegverkeer – Aanvullend reglement
– Affligemsestraat (gewestweg N207);

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 september 1996 – Wegverkeer – Affligemsestraat —
Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 september 2003 — Wegverkeer — Affligemsestraat
— Aanvullend reglement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Bosbaan — Aanvullend
reglement, goedgekeurd door de minister van mobiliteit bij besluit van 2 september 2004;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Gewestweg N207 en
N208 — Aanvullend reglement, goedgekeurd door de minister van mobiliteit bij besluit van 2
september 2004;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 september 2014 — Wegverkeer — Affligemsestraat
— Aanvullend reglement;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van het departement mobiliteit en openbare
werken van 3 april 2015 houdende niet goedkeuring van het aanvullend reglement aangeno-
men door de gemeenteraad van Liedekerke in zitting van 25 september 2014, houdende ver-
schillende maatregelen op de gewestwegen N207 en N208;

Overwegende dat de stationsomgeving het voorwerp is van een totale herinrichting; dat een
aantal verkeersmaatregelen moeten worden genomen in de Affligemsestraat (N207) en de
rotonde N207/N208;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openbare weg
die wordt beheerd door de Vlaamse overheid;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraad;
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Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
In de Affligemsestraat (N207) wordt het verkeer voor de weggebruikers geregeld en gesigna-
leerd zoals aangegeven op het plan gevoegd bij dit besluit, en zoals hierna bepaald.
Dit plan maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 2.
§ 1. In de ventweg langs de Affligemsestraat (wegvak tussen de spoorlijn en de rotonde met
de N208) is het voor iedere bestuurder verboden te rijden in de richting van de rotonde
§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden C1 en F19.

Artikel 3.
§ 1. In de parkeerzones, gelegen langs beide zijden van de rijbaan van de ventweg langs de
Affligemsestraat (wegvak tussen de spoorlijn en de rotonde met de N208) geldt een beperkte
parkeertijd (blauwe zone).

§ 2. Het parkeren is er uitsluitend voorbehouden voor personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen.

§ 3. Elke bestuurder die een auto parkeert in deze parkeerzone moet een parkeerschijf
aanbrengen.

§ 4. Het gebruik van de schijf is voorgeschreven van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00
uur en voor een maximumduur van twee uren.

§ 5. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b, aangevuld met een
onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld en met de vermeldingen "van maandag tot
vrijdag".

§ 6. In deze parkeerzones bakenen witte markeringen de plaatsen af waar de voertuigen
moeten staan. Deze markeringen worden beperkt tot de hoeken van de parkeerplaatsen.

Artikel 4.
§ 1. In de parkeerzone, gelegen langs de ventweg langs de Affligemsestraat (wegvak tussen
de spoorlijn en de rotonde met de N208), worden ter hoogte van de huisnummers 406 en 500
vier parkeervakken ingericht waar er een beperkte parkeertijd geldt van maximum vijftien
minuten.

§ 2. Het parkeren is er uitsluitend voorbehouden voor personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen.

§ 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b, aangevuld met een
onderbord met de vermeldingen "max 15 min”.

§ 4. In deze parkeerzone bakenen witte markeringen de plaatsen af waar de voertuigen
moeten staan. Deze markeringen worden beperkt tot de hoeken van de parkeerplaatsen..

Artikel 5.
§ 1. In de parkeerzones van de ventweg langs de Affligemsestraat (wegvak tussen de spoor-
lijn en de rotonde met de N208) wordt één parkeerplaats voorbehouden voor voertuigen die
gebruikt worden door personen met een handicap die houder zijn van de speciale kaart bedoeld
in artikel 27.4.3 van de Wegcode, of van het door artikel 27.4.1 hiermee gelijkgestelde docu-
ment.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b (P-bord), aangevuld met
een onderbord van het type VIId waarop het pictogram van een rolstoelgebruiker afgebeeld is
en een onderbord Xc (opstaande pijl met de vermelding “6 M”).

Artikel 6.
§ 1. In de parkeerzones, gelegen langs beide zijden van de rijbaan van de Affligemsestraat
(wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de spoorlijn) geldt een beperkte par-
keertijd van maximum vijftien minuten.

§ 2. Het parkeren is er uitsluitend voorbehouden voor personenauto's, auto's voor dubbel
gebruik en minibussen.

§ 3. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b, aangevuld met een
onderbord met de vermeldingen "max 15 min”.
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§ 4. In deze parkeerzones bakenen witte markeringen de plaatsen af waar de voertuigen
moeten staan. Deze markeringen worden beperkt tot de hoeken van de parkeerplaatsen.

Artikel 7.
Het fietspad in de Affligemsestraat (wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de
rotonde met de N208) wordt gesignaleerd met het verkeersbord D7 en D10.

Artikel 8.
§ 1. In de Affligemsestraat (wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de rotonde
met de N208) wordt haaks op de gewestweg een oversteekplaats voor voetgangers aange-
bracht ter hoogte van:
 het kruispunt met de Stationsstraat;

 het stationsgebouw;

 het fietspunt.

§ 2. In de Affligemsestraat (wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de rotonde
met de N208) wordt parallel met de gewestweg een oversteekplaats voor voetgangers aange-
bracht ter hoogte van de in-/uitrit van de parkings.

§ 3. De oversteekplaatsen worden afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van
de rijbaan.

Artikel 9.
§ 1. In de Affligemsestraat (wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de rotonde
met de N208) wordt een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige brom-
fietsen voorzien ter hoogte van:
 het kruispunt met de Stationsstraat;

 het stationsgebouw;

 het fietspunt;

 de in-/uitrit van de parkings.

§ 2. De voorrangsregeling op de Affligemsestraat ter hoogte van de oversteekplaatsen voor
fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt gesignaleerd met de verkeersbor-
den B1 en een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken.
Artikel 10.
§ 1. In de Affligemsestraat (wegvak tussen het kruispunt met de Stationsstraat en de rotonde
met de N208) wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken waarvan er één bestemd is voor
iedere rijrichting.

Deze maatregel wordt gesignaleerd met een witte onderbroken streep in het midden van de
rijbaan.

§ 2. De rijbaan wordt verdeeld in drie rijstroken waarvan er één bestemd is voor iedere
rijrichting en de middelste om links af te slaan ter hoogte van:
 het kruispunt met de Stationsstraat;

 de in-/uitrit van de parkings.

Deze maatregel wordt gesignaleerd met witte voorsorteringspijlen.

Artikel 11.
§ 1. In de Affligemsestraat, bij het naderen van de rotonde met de N208, wordt de bypass
richting E40/Affligem gesignaleerd met het verkeersbord F13.

§ 2. De bestuurder die de bypass verlaat, moet voorrang verlenen aan iedere bestuurder die
rijdt op de N208.
Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord B1 en een dwarsstreep gevormd door
witte driehoeken.

Artikel 12.
§ 1. De bestuurders komende van:
 de parkings;

 de ventweg.
moeten stoppen om voorrang te verlenen aan iedere bestuurder die rijdt op de Affligemse-
straat.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden B5 en B15 en een stopstreep
gevormd door een witte doorlopende streep, haaks op de rand van de rijbaan.
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Artikel 13.
§ 1. De bestuurders komende van de Stationsstraat moeten voorrang verlenen aan iedere
bestuurder die rijdt op de Affligemsestraat.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden B1 en B15 en een dwars-
streep gevormd door witte driehoeken.

Artikel 14.
§ 1. De voorrangsregeling op de rotonde N207/N208 wordt gesignaleerd met de verkeers-
borden B1 en D5 en een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken.

§ 2. De oversteekplaatsen voor voetgangers op de toegangswegen tot de rotonde worden
afgebakend door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan.

§ 3. De voorrangsregeling op de rotonde N207/N208 ter hoogte van de oversteekplaatsen
voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt gesignaleerd met de verkeers-
borden B1 en een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken.

Artikel 15.
Worden opgeheven:
27°het gemeenteraadsbesluit van 25 januari 1996 — Wegverkeer — Aanvullend reglement —

Affligemsestraat;
28°het gemeenteraadsbesluit van 31 oktober 1996 – Wegverkeer – Aanvullend reglement –

Affligemsestraat (gewestweg N207);
29°het gemeenteraadsbesluit van 16 september 1996 – Wegverkeer – Affligemsestraat —

Aanvullend reglement;
30°het gemeenteraadsbesluit van 18 september 2003 — Wegverkeer — Affligemsestraat —

Aanvullend reglement;
31°het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Bosbaan — Aanvullend

reglement, goedgekeurd door de minister van mobiliteit bij besluit van 2 september 2004;
32°artikel 1, § 2, 2° van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Gewest-

weg N207 en N208 — Aanvullend reglement, goedgekeurd door de minister van mobiliteit
bij besluit van 2 september 2004.

Artikel 16.
De verkeerstekens waarvan sprake in dit reglement zullen worden geplaatst conform het
ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Artikel 17.
Dit reglement zal na de goedkeuring door de Vlaamse regering worden bekendgemaakt op de
gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 18.
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het
mobiliteitsbeleid.

Artikel 19.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehorende plan
aangetekend worden verzonden naar:
4° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobili-

teit en Verkeersveiligheid, voor goedkeuring;
5° de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, voor kennisgeving;
6° de griffie van de politierechtbank van Halle, voor kennisgeving.

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de politiezo-
ne TARL, voor kennisgeving.

10. Mobiliteit — Proefproject Basisbereikbaarheid Vervoerregio Aalst — Toetreding
(NDC 840.0)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;
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Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 195, § 1, en artikel 196;

Gelet op het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie
van de proefprojecten basisbereikbaarheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende het netmana-
gement;

Gelet op de conceptnota ‘Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk ver-
voersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegenmoetkomt aan de globale en lokale vervoers-
vraag’, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 december 2015;

Overwegende dat de Vlaamse regering in de conceptnota van 18 december 2015 drie proefre-
gio’s voor de realisatie van een vervoerregioraad heeft aangeduid, met name Aalst, Mechelen
en de Westhoek;

Overwegende dat de gemeente behoort tot de vervoerregioraad Aalst; dat de gemeente aldus
een belangrijke rol krijgt in de gelaagde organisatie van het openbaar vervoer en de combimobi-
liteit;

Overwegende dat voor de realisatie van een efficiënter openbaar vervoer de vervoerregioraad
een bovenlokaal mobiliteitsplan opstelt; dat de medewerking van de gemeente wordt gevraagd
in de ontwikkeling van dit bovenlokaal mobiliteitsplan;

Overwegende dat de Vlaamse overheid een formele beslissing van de betrokken gemeenten
vraagt om deel uit te maken van de vervoerregioraad;

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren
aan de werking en de overlegmomenten van dit proefproject, beschikbare informatie delen
(o.m. uit het gemeentelijk mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van
concrete acties;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente treedt toe tot de vervoerregioraad Aalst in het kader van het proefproject rond
basisbereikbaarheid van de Vlaamse overheid.

Artikel 2.
§ 1. De schepen bevoegd voor mobiliteit is de ‘bestuurlijke’ vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregioraad Aalst.

§ 2. De mobiliteitsambtenaar is de ‘ambtelijke’ vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregioraad Aalst.

Artikel 3.
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van een gelaagd vervoermo-
del binnen de proefregio en aan de mogelijke proefprojecten die hieruit kunnen volgen.

Artikel 4.
Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobili-
teitsplan worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad Aalst in
functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorberei-
ding van concrete projecten.

Artikel 5.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar het secreta-
riaat van de vervoerregioraad Aalst, voor kennisgeving.

11. Mobiliteit — Fietspunt Liedekerke — Addendum bij projectovereenkomst met Groep Intro
(NDC 506.81: 581.116)

De Gemeenteraad,
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Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 november 2013 — Fietspunt Liedekerke — Project-
overeenkomst met Groep Intro;

Gelet op het addendum bij de projectovereenkomst tussen vzw Groep Intro, regio Vlaams-
Brabant en de gemeente Liedekerke aangaande het uitbouwen en uitbaten van het nieuw
fietspunt aan het station;

Overwegende dat de herinrichtingswerken van de stationsomgeving in uitvoering zijn; dat het
station, het fietspunt en de fietsenstalling worden geïntegreerd in een nieuw gebouw;

Overwegende dat de uitbater van het fietspunt actief moet zijn in de sector van de sociale
economie; dat Groep Intro focust op het aanbieden van permanente tewerkstelling voor wie
een inschakeling in het reguliere arbeidscircuit niet haalbaar is;

Overwegende dat Groep Intro, regio Vlaams-Brabant ook andere fietsgerelateerde activiteiten
kan aanbieden;

Overwegende dat de huidige overeenkomst met Groep Intro afliep op 31 december 2016;

Overwegende dat het aangewezen is de overeenkomst te verlengen tot 31 december 2017, in
afwachting op de definitieve huisvesting in het nieuwe fietspunt binnen de stationsomgeving;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het addendum nummer 1 bij de projectovereenkomst tussen vzw Groep Intro, regio Vlaams-
Brabant en de gemeente aangaande het uitbouwen en uitbaten van het nieuw fietspunt aan het
station te Liedekerke van 21 november 2013, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.
Het addendum nummer 1 zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de
burgemeester en de gemeentesecretaris.
Dit addendum maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 3.
De financiering zal gebeuren met de kredieten die voorzien zijn in de budgetsleutel
2017/6490000/INFR/0220 van het exploitatiebudget 2017.

Artikel 4.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar Groep Intro
vzw, regio Vlaams-Brabant, voor uitvoering.

12. Financiën — Retributie publiciteit gemeentelijk infomagazine
(NDC 484.892)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 172, 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°;

Overwegende dat in het gemeentelijk infomagazine “#1770” publiciteit van de plaatselijke
handelaars kan opgenomen worden;

Overwegende dat het billijk is dat dit gebeurt tegen marktconforme voorwaarden;
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie voor het opnemen van publiciteit in het gemeentelijk
infomagazine “#1770”.

Artikel 2.
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld:

 125 euro voor een publicatie met de grootte van een halve pagina;

 200 euro voor een publicatie met de grootte van een volledige pagina.

Artikel 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon die de publicatie aanvraagt.

Artikel 4.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.

Artikel 5.
Onverminderd de toepassing van de bepalingen van dit reglement is het college van burgemeester
en schepenen gemachtigd om de tarieven bepaald in artikel 2 te wijzigen.

Artikel 6.
Het gemeenteraadsbesluit van 13 december 2013 — Financiën — Retributie publiciteit gemeente-
lijk informatieblad, wordt opgeheven.

Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een aanplakbrief die het onderwerp van het regle-
ment vermeldt en door publicatie op de gemeentelijke website.
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2017.

Artikel 8.
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.

13. 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
reglement, in het bijzonder artikel 19;

Gelet op de notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad, opgemaakt door de
gemeentesecretaris;

Overwegende dat vanaf de verzending van de agenda deze notulen ter beschikking gesteld
werden van de gemeenteraadsleden op het gemeentesecretariaat 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:
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Artikel 1.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 15 december 2016 worden be-
schouwd 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 20.40 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Gemeentesecretaris Voorzitter
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