
Gemeenteraad van Liedekerke 2018-03-22

Notulen van de vergadering van de Gemeenteraad

van 2018-03-22

De voorzitter heeft de gemeenteraad van Liedekerke bijeengeroepen. De gemeenteraadsleden
hebben de oproeping met de toegelichte agenda ontvangen op 14 maart 2018. Op dezelfde
datum zijn de voorstellen van beslissing en de bijlagen bij de agenda ter beschikking gesteld van
de raadsleden op het extranet van de gemeentelijke website.

Aanwezig de dames en heren:
Etienne Schouppe, voorzitter;
Luc Wynant, burgemeester;
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,
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, algemeen directeur.

Afwezig de dame en heer:
Dirk Lodewijk (verontschuldigd), schepen;
Christel Van den Borre (verontschuldigd), gemeenteraadslid.

De gemeenteraad is vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis in openbare zitting. De
bespreking van alle punten van de agenda gebeurt in openbare vergadering.
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 het extranet 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
oproeping voor deze vergadering.

De heer Etienne Schouppe zit de gemeenteraad voor. De voorzitter opent de vergadering om
20.00 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op.

Mededelingen — Vragen en antwoorden

De voorzitter doet aan de gemeenteraadsleden de volgende mededelingen:

1. Volgende vergadering van de gemeenteraad: donderdag 19 april 2018 om 20.00 uur

2. ILvA — Notulen directiecomité 2018-02-06

3. Haviland — Notulen algemene vergadering 2017-12-13

4. Eerstelijnszone AMALO — Aanvaarding aanvraag

5. Farys — Goedkeuring statutenwijziging TMVW & goedkeuring oprichting TMVS

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

Personeel — Algemeen directeur — Ambtshalve aanstelling
(NDC 172.81)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder
artikel 2, § 2, artikel 581, artikel 587, artikel 588 en artikel 609, tweede lid, 8°;

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



Gemeenteraad van Liedekerke 2018-03-22

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende mini-
male voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het perso-
neel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde per-
soneelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2014 — OCMW – Beheersovereen-
komst tussen het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn over het gemeenschappelijk gebruik van de gemeentesecretaris;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2014 — OCMW – Beheersover-
eenkomst tussen het gemeentebestuur en het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn over het gemeenschappelijk gebruik van de gemeentesecretaris;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 februari 2014 —
Gemeentebestuur — Beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over het gemeenschappelijk gebruik
van de gemeentesecretaris;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2014
— Gemeentebestuur — Beheersovereenkomst over het gemeenschappelijk gebruik
van de gemeentesecretaris;

Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur in een integratie van gemeente
en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voorziet met behoud van afzonder-
lijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de
eerste plaats vorm zal krijgen in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de
plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris, en de nieuwe figuur van
financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige financieel beheerder van de
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de heer Marc Mertens het ambt van gemeentesecretaris en het
ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de
gemeente bedient, uitoefent sedert 1 maart 2014 via een beheersovereenkomst met
toepassing van artikel 76, § 3, 1°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel
75, § 3, 1°, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat de toepasselijke artikelen van het decreet over het lokaal bestuur in
werking zijn getreden op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit decreet
in het Belgisch Staatsblad; dat de bekendmaking plaats had op 15 februari 2017;

Na beraad;

Besluit:

Artikel 1.
De heer Marc Mertens, nationaal nummer 55.06.12-491.55, is met behoud van zijn
dienstverband van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente met
ingang van 25 februari 2018.
Hij wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht en de eed, bedoeld in artikel
163 van het decreet over het lokaal bestuur, te hebben afgelegd.

Artikel 2.
De algemeen directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die overeenkomstig het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra, of overeenkomstig andere wettelijke of decre-
tale bepalingen aan de gemeentesecretaris en aan de secretaris van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd.

De algemeen directeur staat ten dienste van zowel de gemeente als het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient.

Artikel 3.
De geldende rechtspositieregeling van de gemeentesecretaris is van overeenkomstige
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toepassing op de algemeen directeur.

Artikel 4.
De algemeen directeur wordt met behoud van zijn geldelijke anciënniteit ingeschaald
in de salarisschaal van algemeen directeur die gelijk is aan de salarisschaal van de
gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd met 30 %, zoals decretaal is vastge-
steld.
De gemeenteraad stelt deze salarisschaal vast in een afzonderlijk besluit.

Personeel — Financieel directeur — Ambtshalve aanstelling
(NDC 172.82)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder
artikel 2, § 2, artikel 581, artikel 587, artikel 588 en artikel 609, tweede lid, 8°;

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

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 2010 houdende mini-
male voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het perso-
neel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde per-
soneelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 — Openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn – Beheersovereenkomst – Financieel beheerder;

Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 september 2013
— Gemeentebestuur — Beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn over het gemeenschappelijk gebruik
van de financieel beheerder van de gemeente;

Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur in een integratie van gemeente
en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voorziet met behoud van afzonder-
lijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien in de
eerste plaats vorm zal krijgen in de nieuwe figuur van algemeen directeur die in de
plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris, en de nieuwe figuur van
financieel directeur die in de plaats treedt van de huidige financieel beheerder van de
gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat mevrouw Michèle Pannecoucke het ambt van financieel beheerder
van de gemeente en het ambt van financieel beheerder van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, uitoefent sedert 1 augustus
2013 via een beheersovereenkomst met toepassing van artikel 76, § 3, 1°, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 75, § 3, 1°, van het decreet van 19 de-
cember 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;

Overwegende dat de toepasselijke artikelen van het decreet over het lokaal bestuur in
werking zijn getreden op de tiende dag na de datum van bekendmaking van dit decreet
in het Belgisch Staatsblad; dat de bekendmaking plaats had op 15 februari 2017;

Na beraad;

Besluit:

Artikel 1.
Mevrouw Michèle Pannecoucke, nationaal nummer 59.09.02-158.17, is met behoud
van haar dienstverband van rechtswege aangesteld als financieel directeur bij de
gemeente met ingang van 25 februari 2018.
Zij wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht en de eed, bedoeld in artikel 163
van het decreet over het lokaal bestuur, te hebben afgelegd.
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Artikel 2.
De financieel directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die overeenkomstig het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende
de organisatie van de openbare centra, of overeenkomstig andere wettelijke of decre-
tale bepalingen aan de gemeenteontvanger, aan de financieel beheerder van de ge-
meente, aan de ontvanger van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en
aan de financieel beheerder van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
zijn toevertrouwd.

De financieel directeur staat ten dienste van zowel de gemeente als het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient.

Artikel 3.
De geldende rechtspositieregeling van de financieel beheerder is van overeenkomstige
toepassing op de financieel directeur.

Artikel 4.
De financieel directeur wordt met behoud van zijn geldelijke anciënniteit ingeschaald in
de salarisschaal van financieel directeur die gelijk is aan de salarisschaal van de financi-
eel beheerder van de gemeente verhoogd met 30 %, zoals decretaal is vastgesteld.
De gemeenteraad stelt deze salarisschaal vast in een afzonderlijk besluit.

Kerkenbeleidsplan — Samenwerkingsovereenkomst Haviland
(NDC 571.31:502)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder artikel 2, §
2;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1, artikel 43, § 2, 11°, en artikel
160, § 1bis;

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 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 30, § 3;

Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, in het bijzonder artikel 2.1, 31°/1, en
artikel 12.3.12, tweede lid;

Gelet op de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ van de Vlaamse minister
voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 24
juni 2011;

Gelet op het ontwerp van overeenkomst voor de begeleiding, de coördinatie en de opmaak van
een kerkenbeleidsplan;

Overwegende dat de nota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ een aantal concrete
beleidsadviezen en beleidsopties met betrekking tot het beheer en de (re)valorisatie van de
parochiekerk bevat; dat in samenspraak tussen kerkelijke en gemeentelijke overheid een
langetermijnvisie moet ontwikkeld worden voor de kerken die op het grondgebied van de
gemeente gelegen zijn;

Overwegende dat premies voor beschermde monumenten die bestemd zijn voor een erkende
eredienst afhankelijk zijn van het bestaan van een actueel kerkenbeleidsplan;

Overwegende dat Haviland de gemeente kan bijstaan in het begeleiden, het coördineren en het
opmaken van een kerkenbeleidsplan;

Overwegende dat deze opdracht buiten het toepassingsgebied van de wet inzake overheidsop-
drachten valt; dat alle voorwaarden van een “in-house“ opdracht zijn vervuld;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;
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Besluit:

Artikel 1.
Met Haviland Intercommunale IgSv wordt een overeenkomst gesloten voor de begeleiding, de
coördinatie en de opmaak van een kerkenbeleidsplan.

Dit kerkenbeleidsplan zal minstens volgende elementen bevatten:
– identificatie;
– beschrijving van de parochiekerken als gebouw, met onder meer de cultuurhistori-

sche waarde, de architecturale mogelijkheden, de bouwfysische toestand, de moge-
lijkheid tot compartimentering;

– situering gebouw in ruimtelijke ordening;
– beschrijving actueel gebruik/actuele functie van de parochiekerken;
– onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en plan van aanpak hoe invulling zal

worden gezocht.

Artikel 2.
Deze overeenkomst zal namens de gemeente ondertekend worden door de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur.
Deze overeenkomst maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 3.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de ondertekende over-
eenkomst worden verzonden naar Haviland.

Patrimonium — Opperstraat — Verkoop perceel grond — Voorwaarden
(NDC 57:506.122)

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 162 van de Grondwet;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder artikel 2, §
2;

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, § 1 en § 2, 12°;

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 de omzendbrief BB2010/02 van 12 februari 2010 van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap over de vervreemding van onroerende goederen door de gemeenten - Procedu-
re;

Gelet op de akte van aankoop door de gemeente, verleden voor de burgemeester op
9 januari 1999;

Gelet op het ontwerp van akte van koop/verkoop;

Gelet op het bodemattest;

Gelet op het opmetingsplan van landmeter Philippe Beckwee;

Gelet op het schattingsverslag van 25 oktober 2017 opgemaakt door het studie- en expertisebu-
reau “H.D.P” uit Denderleeuw;

Gelet op het uittreksel van het kadastraal plan van 6 maart 2018;

Overwegende dat de eigenaars van de woning gelegen in de Fabrieksstraat nummer 107 over
en zeer kleine tuin beschikken; dat zij een deel van het aangrenzend perceel wensen aan te
kopen van de gemeente;

Overwegende dat het te verkopen perceeltje grond gelegen is helemaal achteraan de bestaan-
de parking in de Opperstraat; dat gelet op de beperkte breedte en ligging dit perceel geen
openbaar nut heeft, of kan hebben;
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Overwegende dat de opbrengst van deze verkoop zal aangewend worden om uitgaven van de
gemeente te helpen financieren;

Overwegende dat dit goed niet openbaar verkocht wordt; dat alleen een onderhandse verkoop
mogelijk is omwille van de specifieke ligging en de interesse van de kandidaat-kopers;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraad;

Aangenomen met eenparigheid van stemmen;

Besluit:

Artikel 1.
De gemeente zal het volgend onroerend goed onderhands verkopen:
een deel van het perceel grond gelegen te Liedekerke, Opperstraat, gekadastreerd onder
afdeling 1, sectie A, nummer 1094m, met een oppervlakte van 57 centiaren.

Artikel 2.
Het goed zal worden verkocht:
 aan de heer en mevrouw Bart Van der Leest en Marijke De Donder, wonende te 1770

Liedekerke, Fabrieksstraat 107;

 tegen de prijs van 3 990 euro vermeerderd met de opmetings- en afpalingskosten van
1 149,50 euro en onder de voorwaarden opgesomd in de ontwerp-akte.
Dit ontwerp maakt integrerend deel uit van dit besluit.

Artikel 3.
De authentieke akte zal verleden worden voor notaris Yves De Ruyver,1770 Liedekerke, Stati-
onsstraat nummer 323.
Zij zal namens het gemeentebestuur ondertekend worden door de voorzitter van de gemeente-
raad en de algemeen directeur.

Artikel 4.
De hypotheekbewaarder wordt ontheven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de akte.

Wegverkeer — Stationsparkings — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

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

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder
artikel 2, § 2;

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 2, artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (weg-
code);
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 aanvul-
lende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;
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Gelet op de ministeriële omzendbrief van 3 maart 2001 betreffende het voorbehouden
van parkeerplaatsen voor personen met een handicap;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, in het bijzonder artikel
5, artikel 7 en artikel 10/1;

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;

Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Stationsparkings —
Aanvullend regelement;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2007 houdende betalend parkeren in
de stationsomgeving;

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

Overwegende dat op de parkings in de omgeving van het stations betalend parkeren
geldt; dat de parkings in zones worden ingedeeld, waardoor een eenduidige signalisatie
mogelijk is;

Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen betrekking hebben op een openba-
re 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 stationsomgeving wordt het verkeer voor de weggebruikers op:
– de parking langs het spoorwegtalud,
– de parking Stationsstraat, wegvak tussen de N207 en de fietsersbrug,
– de parking tussen de spoorlijn, de Nijverheidszone “Begijnenmeers” en de Af-

fligemsestraat,
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 de volgende plaatsen geldt de zone betalend parkeren:
1° parking langs het spoorwegtalud;
2° parking Stationsstraat, wegvak tussen de N207 en de fietsersbrug;
3° parking tussen de spoorlijn, de Nijverheidszone “ Begijnenmeers” en de Affligemse-
straat.

§ 2. Het parkeren op deze parkings is uitsluitend voorbehouden voor personenauto’s,
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auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.

§ 3. Het parkeren gebeurt er op de wijze en onder de voorwaarden die ter plaatse ter
kennis van de betrokkenen worden gebracht.

§ 4. Het begin van deze maatregel wordt gesignaleerd met de verkeersborden met
zonale geldigheid ZE9b T aangevuld met de vermelding “betalend” en “uitgezonderd
van vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur”. Het einde van deze maatregel wordt
gesignaleerd met de verkeersborden met zonale geldigheid ZE9b T/ aangevuld met de
vermelding “betalend” en “uitgezonderd van vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur”.

Artikel 3.
§ 1. Op de volgende plaatsen wordt een parkeerplaats voorbehouden voor voertui-
gen 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:
1° één parkeerplaats op de parking langs het spoorwegtalud;
2° één parkeerplaats op de parking Stationsstraat, wegvak tussen de N207 en de
fietsersbrug;
3° veertien parkeerplaatsen op de parking tussen de spoorlijn, Nijverheidszone “
Begijnenmeers” en de Affligemsestraat.

§ 2. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9a (P-bord), aange-
vuld met een onderbord van het type VIId waarop het pictogram van een rolstoelge-
bruiker afgebeeld is. Het pictogram 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 4.
§ 1. In de parkeervakken gelegen tussen de parking langs het spoorwegtalud en de
Affligemsestraat geldt er een beperkte parkeertijd.

§ 2. Elke bestuurder die op deze plaats een auto parkeert moet een parkeerschijf
aanbrengen.

§ 3. Het gebruik van de parkeerschijf is voorgeschreven van maandag tot vrijdag van
09.00 uur tot 18.00 uur en voor een maximum duur van 2 uur.

§ 4. Deze maatregel wordt gesignaleerd met het verkeersbord E9b, aangevuld met
een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld, met de vermelding, “van maan-
dag tot vrijdag” en een onderbord type Xa, Xb of Xc.

§ 5. In deze parkeerzone bakenen witte markeringen de plaatsen af waar de voertui-
gen moeten staan.

Artikel 5.
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 6.
Het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2004 — Wegverkeer — Stationsparkings —
Aanvullend regelement, wordt opgeheven.
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Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Het treedt in werking door het aanbrengen van de vermelde verkeerstekens.

Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met het bijbehoren-
de plan worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Mobiliteit 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;
4° de politiezone TARL, voor kennisgeving.

Wegverkeer — Kapelstraat — Aanvullend reglement
(NDC 581.15)

De Gemeenteraad,

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

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21 december 2017, in het bijzonder artikel 2, §
2;

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

Overwegende dat de bewoners van het appartementsgebouw in de Kapelstraat nummer 1
hinder ondervinden bij het in- en uitrijden wanneer voertuigen dicht geparkeerd staan bij de
inrit naar de garages;

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 Kapelstraat 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.
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Artikel 2.
§ 1. In de Kapelstraat is het verboden te parkeren ter hoogte van de garages en de parkings
van het appartementsgebouw met huisnummer 1 over een lengte van achttien 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
worden verzonden naar:
1° de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid

Mobiliteit 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;
4° de politiezone TARL, voor kennisgeving.

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 het extranet 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 22 februari 2018 worden beschouwd
als goedgekeurd.

Artikel 2.
De voorzitter en de gemeentesecretaris (algemeen directeur) ondertekenen de originelen van
de notulen.

Artikel 3.
De algemeen directeur publiceert de notulen op de gemeentelijke website gedurende ten
minste twaalf maanden.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.

Aangenomen door de gemeenteraad

Marc Mertens Etienne Schouppe
Algemeen directeur Voorzitter
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