
Gemeenteraad van Liedekerke 2017-02-16 

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad 
 

van 2017-02-16 

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden 
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 8 februari 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: 
niemand. 
 
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 maart 2017 om 20.00 uur 
 
2. Haviland — Notulen algemene vergadering 2016-12-14 
 
3. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-05-24 
 
4. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-09-13 
 
5. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-10-18 
 
6. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-11-22 
 
7. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten 2016-12-13 
 
8. TMVW — Verslag Directiecomité Aanvullende Diensten en Directiecomité Secundaire 

Diensten 2016-06-27 
 
9. TMVW — Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams-Brabant 2016-10-20 
 
10. TMVW — Verslag Regionaal Directiecomité Domeindiensten Vlaams-Brabant 2016-11-17 
 
11. ILvA — Notulen Raad van Bestuur 2016-12-19 
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Vragen van de gemeenteraadsleden en antwoorden van het college van burgemeester en 
schepenen 
 
 
 
 
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; 
 
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging Haviland; 
 
Gelet op het voorstel van statutenwijziging van Haviland, goedgekeurd door de raad van be-
stuur; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 17 januari 2017 voor de algemene vergadering van 26 april 
2017; 
 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van 26 april 2017 zal beslissen over deze statuten-
wijziging; 
 
Overwegende dat deze statutenwijziging het gevolg is van de oprichting van de opdrachthou-
dende afvalintercommunale Intradura; dat Intradura de bedrijfstak afvalbeleid van Haviland 
overneemt; dat deze wijziging de statuten in overeenstemming brengt met de nieuwe juridische 
en economische realiteit van Haviland; 
 
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 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 statuten-
wijziging goed te keuren op de algemene vergadering van Haviland van 26 april 2017. 
 
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 Haviland. 
 
 
 
 
03 Vrije Tijd — Vakantiekampen — Huishoudelijk Reglement 
(NDC 653.10) 
 
De Gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 2, artikel 186 en artikel 187; 
 
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en de filosofische 
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strekkingen gewaarborgd wordt, in het bijzonder artikel 4; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, in het bijzonder artikel 4; 
 
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van 
het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 Vrije Tijd — Vakantiekampen — Huishou-
delijk reglement; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de tarieven en de leeftijdsindeling aan te passen om een 
kwalitatieve begeleiding tijdens de vakantiekampen te waarborgen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Artikel 7 van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 Vrije Tijd — Vakantiekampen — Huis-
houdelijk reglement, wordt vervangen als volgt: 
 
Artikel 7 — Leeftijdscategorieën. 
De vakantiekampen zijn georganiseerd per leeftijdscategorie. Er wordt strikt gehouden aan de 
volgende categorieën: 
 2,5 tot 4-jarigen; 

 5 tot 6-jarigen; 

 7 tot 8-jarigen; 

 9 tot 12-jarigen. 
 
Artikel 2. 
Artikel 9 van hetzelfde gemeenteraadsbesluit wordt vervangen als volgt: 
 
Artikel 9 — Infrastructuur. 
De vakantiekampen vinden plaats in het jeugdcentrum Bokaal aan de Sportlaan. 
 
Artikel 3. 
De tabel in artikel 13 van hetzelfde gemeenteraadsbesluit wordt vervangen als volgt: 
 

 Tarief 1 Tarief 2 
1ste kind 50 105 
vanaf 2de kind 40 85 

 
Artikel 4. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendmaking. 
 
 
 
 
04 Mobiliteit — Tussenkomst vervoerbewijzen De Lijn — Wijziging overeenkomst lijnkaart 

(NDC 845) 

 

De Gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 

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

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 — Mobiliteit — Tussenkomst vervoerbe-

wijzen De Lijn — Wijziging overeenkomst; 

 

Gelet op het voorstel van nieuwe overeenkomst met De Lijn aangaande het derdebetalerssys-

teem voor ritten op het grondgebied van de gemeente; 
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Overwegende dat in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2015 het gemeente-

bestuur een overeenkomst heeft gesloten met De Lijn voor de invoering van het derdebeta-

lersysteem voor ritten op het grondgebied van de gemeente; dat deze overeenkomst voorziet 

dat de prijs per rit op het grondgebied van de gemeente 0,40 euro bedraagt voor de reiziger en 

de gemeente 1,00 euro subsidieert; 

 

Overwegende dat De Lijn vanaf 1 februari 2017 nieuwe tarieven toepast; dat de prijs voor een 

rit stijgt van 1,40 euro naar 1,50 euro; 

 

Overwegende dat de uitgaven van dit derdebetalersysteem systematisch worden opgevolgd; 

 

Overwegende dat ten gevolge van de tariefverhoging het systeem moet worden bijgestuurd; 

 

Overwegende dat in het nieuwe voorstel de prijs per rit verhoogd wordt tot 0,50 euro voor de 

reiziger en de gemeente 1 euro subsidieert; 

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

Artikel 1. 

De nieuwe overeenkomst met De Lijn voor de invoering van het derdebetalersysteem voor 

ritten op het grondgebied van de gemeente, wordt goedgekeurd. 

 

Deze nieuwe overeenkomst voorziet dat het gemeentebestuur optreedt als derdebetaler en 

een tussenkomst verleent van 1 euro per rit op het grondgebied van de gemeente. 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2017 en vervangt de overeenkomst over 

hetzelfde voorwerp gesloten met De Lijn op 25 juni 2015. 

 

Artikel 2. 

De overeenkomst bedoeld in artikel 1 maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens 

het gemeentebestuur worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

 

Artikel 3. 

De uitgaven zullen worden gefinancierd met de kredieten voorzien in budgetsleutel 

6130000/INFR/0210 (werkingskosten openbaar vervoer) van het exploitatiebudget 2017 en 

volgende jaren. 

 

Artikel 4. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende over-

eenkomst worden verzonden naar De Lijn. 
 
 
 
 
05 Mobiliteit — Tussenkomst vervoerbewijzen De Lijn — Wijziging overeenkomst abonne-

menten 

(NDC 845) 

 

De Gemeenteraad, 

 

Gelet op artikel 162 van de Grondwet; 

 
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2012 — Mobiliteit — Tussenkomst vervoerbe-

wijzen De Lijn — Wijziging overeenkomst; 

 

Gelet op het voorstel van nieuwe overeenkomst met De Lijn aangaande het derdebetalerssys-

teem voor abonnementen met een geldigheidsduur van één jaar; 

 

Overwegende dat in uitvoering van het bovenvermeld gemeenteraadsbesluit van 26 april 2012 

het gemeentebestuur een overeenkomst heeft gesloten met De Lijn waarbij de gemeente 

optreedt als derdebetaler en voor 25 % tussenkomt in de prijs van een Buzzy Pazz, Omnipas, 

Omnipas 60+, WIGW-netabonnement, VG-abonnement en VDAB-Jobpas met een geldigheids-

duur van één jaar; 

 

Overwegende dat de uitgaven voor dit derdebetalerssysteem systematisch worden opgevolgd; 

 

Overwegende dat De Lijn vanaf 1 februari 2017 nieuwe tarieven toepast; 

 

Overwegende dat ten gevolge van de tariefverhoging het systeem moet worden bijgestuurd; 

 

Overwegende dat in overleg met De Lijn wordt voorgesteld om voortaan voor 20% tussen te 

komen in de prijs van bovenvermelde abonnementen; 

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

Artikel 1. 

De nieuwe overeenkomst met De Lijn voor de invoering van het derdebetalersysteem voor 

jaarabonnementen, wordt goedgekeurd. 

 

Deze nieuwe overeenkomst voorziet dat het gemeentebestuur optreedt als derdebetaler en 

een tussenkomst verleent van 20 % in de vervoerprijs van een Buzzy Pazz, Omnipas, VG-

abonnement (vervoersgarantie) en VT-abonnement (verhoogde tegemoetkoming) met een 

geldigheidsduur van één jaar, aangerekend aan de reizigers, ingeschreven in de bevolkingsregis-

ters van de gemeente. 

 

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2017 en vervangt de overeenkomst over 

hetzelfde voorwerp gesloten met De Lijn op 26 april 2012. 

 

Artikel 2. 

De overeenkomst bedoeld in artikel 1 maakt integrerend deel uit van dit besluit. Zij zal namens 

het gemeentebestuur worden ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris. 

 

Artikel 3. 

De uitgaven zullen worden gefinancierd met de kredieten voorzien in budgetsleutel 

6130000/INFR/0210 (werkingskosten openbaar vervoer) van het exploitatiebudget 2017 en 

volgende jaren. 

 

Artikel 4. 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende over-

eenkomst worden verzonden naar De Lijn. 
 
 
 
 
06 Ruimtelijke ordening — Verkaveling Bunderstraat — Wegenistracé — Begrenzing open-
baar domein — Bijkomende lasten 
(NDC 874.23) 
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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 Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse 
regering van 15 mei 2009, in het bijzonder artikel 4.2.15. tot artikel 4.2.18.; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onder-
zoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvra-
gen tot verkavelingswijziging; 
 
Gelet op de verkavelingsaanvraag van 7 oktober 2016 met volledigheidsbewijs van 4 november 
2016, ingediend door Roels Grondenmaatschappij, de heer Kris Van Den Borre, Ommegang-
straat 9 te 1770 Liedekerke, met bijbehorend wegenisplan opgemaakt door de heer Kristof Van 
Laere, landmeter-expert, Kleingentstraat numer 11 te 9070 Destelbergen; 
 
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag zich situeert op de percelen kadastraal gekend 
eerste afdeling, sectie A, nummers 883h, 883k en 819e; 
 
Overwegende dat de verkaveling voorziet in de vorming van vijf loten waarvan drie loten voor 
de oprichting van één eengezinswoning per lot; 
 
Overwegende dat deze verkavelingsaanvraag de verbreding en heraanleg van een gedeelte van 
de Bunderstraat omvat; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een besluit over de zaak van de wegen moet nemen, 
alvorens het college van burgemeester en schepenen over de verkavelingsaanvraag kan beslis-
sen; 
 
Gelet op de resultaten van het openbaar onderzoek geopend op 14 november 2016 en afgeslo-
ten op 14 december 2016; 
 
Overwegende dat er geen bezwaren werden ingediend; 
 
Overwegende dat het verkavelingsinitiatief past binnen de voor het gebied opgemaakte ste-
denbouwkundige visie; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Het tracé van de wegen zoals aangegeven op het bijgevoegde plan, wordt goedgekeurd. Dit 
plan maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
Bij de aanleg van de wegen en de nutsvoorzieningen moet rekening gehouden worden met de 
volgende bepalingen: 
1° aanleg van een openbaar verlichtingsnet en van een elektrisch laagspanningsnet overeen-

komstig de instructies en plannen van de distributienetbeheerder Iverlek; 
2° aanleg van een gasleidingsnet overeenkomstig de instructies en plannen van de distributie-

netbeheerder Iverlek; 
3° aanleg van een waterleidingsnet overeenkomstig de instructies en plannen van TMVW; 
4° aanleg van een telefoonnet overeenkomstig de instructies en plannen van Belgacom; 
5° aanleg van een televisiedistributienet overeenkomstig de instructies en plannen van Infrax; 
6° aanleg van wegen, voetpaden, riolering, beplanting, enz. overeenkomstig de bij dit besluit 

gevoegde plannen en bestek. 
 
Artikel 3. 
Alle werken tot uitrusting van de aan te leggen straten en openbare nutsvoorzieningen zullen 
uitgevoerd worden op kosten van de aanvrager. 
 
Artikel 4. 
Vooraleer de verkavelingsvergunning kan afgeleverd worden, moet de aanvrager er zich toe 
verbinden om de eigendom van de in de aanvraag aangegeven openbare wegen, aanhorighe-
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den en nutsvoorzieningen evenals de gronden waarop ze aangelegd worden, vrij en onbelast, 
en zonder kosten, om niet over te dragen aan het gemeentebestuur bij de voorlopige opleve-
ring van de werken. Zij zullen worden opgenomen in het openbaar domein. 
 
 
 
 
07 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: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 19 januari 2017 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 21.40 uur. 
 
 

Aangenomen door de gemeenteraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Etienne Schouppe 
Gemeentesecretaris  Voorzitter 
 


