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BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-01-21 

Dit bericht moet aangeplakt blijven gedurende minstens twintig dagen 
(artikel 252, § 2, van het Gemeentedecreet) 

De gemeenteraad heeft op 21 januari 2016 de volgende beslissingen getroffen: 

 

 

0 Agenda — Punt toe te voegen wegens spoedeisendheid 
11 Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval — Wijziging 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 18 februari 2016. 

 

2 Haviland — Statutenwijziging 
Met dit voorstel wil Haviland nieuw ontwikkelde gedeelde diensten vermelden in de statuten. 

Dit zal toelaten om overeenkomsten met de deelnemers te sluiten op basis van wederzijdse 

exclusiviteit en volledige bevoegdheidsoverdracht. Omwille van de nauwe samenwerking met 

Interleuven komt ook de wederzijdse toetreding uitdrukkelijk in de statuten. Het statutair uits-

luiten van dividendenuitkeringen is noodzakelijke omwille van fiscale redenen. 

 

3 Haviland — Algemene vergadering 2016-02-17 — Mandaat vertegen-

woordiger 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering. 

De vertegenwoordiger van het gemeentebestuur krijgt opdracht om deze punten goed te keu-

ren. 

 

4 Vrije Tijd — Sportcentrum — Gebruiksreglement 
De exploitatie van het nieuwe jeugdcentrum Bokaal, gelegen naast de sporthal Heuvelkouter, 

gebeurt door Farys (TMVR).Beide gebouwen vormen een fysieke eenheid. Om een wildgroei 

aan reglementen te vermijden, komt er een nieuw reglement, dat geldt voor zowel sporthal als 

jeugdcentrum. Het vervangt het bestaande reglement van de sporthal. Hoewel de activiteiten 

in het jeugdcentrum verder reiken dan alleen sport, krijgt het gemeenschappelijk reglement de 

titel 'Sportcentrum'. 
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5 Vrije Tijd — Sportcentrum — Tariefreglement 
De exploitatie van het nieuwe jeugdcentrum Bokaal, gelegen naast de sporthal Heuvelkouter, 

gebeurt door Farys (TMVR).Beide gebouwen vormen een fysieke eenheid. Om een wildgroei 

aan reglementen te vermijden, komt er een nieuw reglement, dat geldt voor zowel sporthal als 

jeugdcentrum. Het vervangt het bestaande reglement van de sporthal. Hoewel de activiteiten 

in het jeugdcentrum verder reiken dan alleen sport, krijgt het gemeenschappelijk reglement de 

titel 'Sportcentrum'. De tarieven voor sportactiviteiten zijn onveranderd gebleven. Er komen 

nieuwe tarieven voor andere dan sportactiviteiten. 

 

6 Vrije Tijd — Gemeenschapscentrum Warande — Tariefreglement — Wij-

ziging 
De nieuwe tarieven zijn afgestemd op de tarieven van het sportcentrum. Dit brengt uniformi-

teit in de tarieven voor vrijetijdsinfrastructuur. Nieuw zijn de supplementaire vergoedingen 

voor het gebruik van bijkomende faciliteiten. 

 

7 Vrije Tijd — Zwembad Heuvelkouter — Samenwerkingsovereenkomst 

met Affligem 
De samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Affligem en Liedekerke 

voor het gebruik van het zwembad Heuvelkouter en de wielerpiste in Affligem liep af in 

2015. Dank zij deze overeenkomst genoten de gebruikers het inwonerstarief. Na positieve 

evaluatie van de samenwerking komt er nu een overeenkomst voor onbepaalde duur. Elk jaar 

maakt men een afrekening op basis van de reële cijfers. 

 

8 Patrimonium — Molenstraat — Verwerving wegzate — Voorwaarden 
Voor de realisatie van de aanleg van de Molenstraat, deel tussen de Bunderstraat en de Mui-

lenstraat, zijn onteigeningen noodzakelijk. Deze gebeuren volgens het goedgekeurde onteige-

ningsplan. Nog een eigenaar heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van de gemeente 

tot aankoop in der minne. 

 

9 Patrimonium — Fabriekstraat / Meregrachtstraat— Erfpacht — Voorwaar-

den 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gedeeltelijke herziening BPA Papenberg” van 2 

april 2009 voorziet de mogelijkheid om een parkeerruimte aan te leggen op de hoek van de 

Fabriekstraat en de Meregrachtstraat. Deze parking kan een oplossing bieden aan de zeer hoge 

parkeerdruk in de Opperstraat en de omgeving van de zijwegen. De eigenaars verlenen hun 

akkoord om 17a 42 ca in erfpacht te geven aan de gemeente voor 30 jaar. 

 

10 Ruimtelijke Ordening — RUP 'Langsparking station'— Voorlopige vast-

stelling 
In kader van de volledige herinrichting van de stationsomgeving wenst de gemeente in sa-

menwerking met de NMBS Holding een thans zonevreemde parkeerzone ter hoogte van het 

treinstation te regulariseren. Vooreerst is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

nodig. Aansluitend volgt er nog een openbaar onderzoek. 
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11 Financiën — Retributie inzameling huishoudelijk afval — Wijziging 
ILvA biedt geen afvalzakken van 45 liter meer aan. In de plaats komen er zakken van 30 liter. 

De retributie bedraagt € 1,00 per zak. Voor het overige blijft het huidige retributiereglement 

onveranderd van toepassing. 

 

 

Deze beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat tijdens 

de openingsuren van het gemeentehuis. 
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Voor de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 
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