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BERICHT AAN DE BEVOLKING 

Gemeenteraad 2016-11-17 

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

De gemeenteraad heeft op 17 november 2016 de volgende beslissingen getrof-

fen: 

 

1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
De volgende vergadering van de gemeenteraad is gepland voor donderdag 15 december 2016. 

 

2 Finilek — Algemene vergadering van 2016-12-16 — Mandaat vertegen-

woordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

3 Haviland — Algemene vergadering van 2016-12-14 — Mandaat verte-

genwoordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

4 Havicrem — Algemene vergadering van 2016-12-21 — Mandaat verte-

genwoordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

5 Cipal — Algemene vergadering van 2016-12-09 — Mandaat vertegen-

woordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 
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6 ILvA — Algemene vergadering van 2016-12-19 — Mandaat vertegen-

woordiger 
Er zijn geen opmerkingen over de agendapunten van de algemene vergadering. De vertegen-

woordiger krijgt opdracht om de geagendeerde voorstellen op de algemene vergadering goed 

te keuren. 

 

7 Financiën — Retributie werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar 

domein 
Op voorstel van de distributienetbeheerder komt er een aanpassing van de tarieven van het be-

staande reglement. Deze verhoging heeft betrekking op de retributie voor de hinder veroor-

zaakt naar aanleiding van sleufwerken en andere kleine werken aan de nutsvoorzieningen 

voor elektriciteit en gas. 

 

8 Sport — Zwembad Heuvelkouter — Samenwerkingsovereenkomst met 

Denderleeuw 
Er bestaat al een samenwerkingsverband met de gemeente Ternat en de gemeente Affligem 

waarbij het inwonerstarief van toepassing is voor de sportinfrastructuur. Het gemeentebestuur 

van Denderleeuw heeft zijn akkoord gegeven voor een gelijkaardige regeling. Deze overeen-

komst is niet van toepassing op scholen. Deze overeenkomst bevordert de toegankelijkheid 

van de sportinfrastructuur voor de betrokken inwoners. 

 

9 Sport — Gebruiks- en tariefreglement sportterreinen 
Vanaf 2017 gebeurt het reserveren van lokalen en terreinen met nieuwe software. Voor de 

goede werking moet de structuur van de huidige tarieven afgestemd zijn op de andere tarief-

reglementen. Deze wijziging houdt geen tariefaanpassing in. 

 

10 Cultuur — Uitleenreglement materieel 
Vanaf 2017 gebeurt het reserveren van lokalen en materieel met nieuwe software. Tegelijk 

komt er een optimalisatie van de uitleen van materieel. Ook het aanbod is uitgebreider dan al-

leen tenten. 

 

11 Opdrachten — Diensten — Zetten en drukken gemeentelijk infoblad — 

Onderhandelingsprocedure — Voorwaarden 
Eind dit jaar loopt de overeenkomst met de huidige drukker af. Er komt een nieuwe overeen-

komst voor de volgende 3 jaar na consultatie van de markt. Het uitzicht en de afwerking van 

het gemeentelijk infoblad zal in overeenstemming zijn met de nieuwe huisstijl. 

 

12 Opdrachten — Ontwerp verbouwing en uitbreiding gemeentehuis — Open 

offerteaanvraag — Voorwaarden 
Verdaagd 
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13 Opdrachten — Project 22.547 (Zilverberkenlaan) — Samenwerkingsover-

eenkomst met Aquafin 
Aquafin zal conform het 'Optimalisatieprogramma 2015' op grondgebied van Roosdaal de ri-

oolinlaten van de Populierenstraat en de Bosstraat afkoppelen. Voor het hemelwater komt er 

een nieuwe gracht langs de Zilverberkenlaan op het grondgebied van de gemeente. Er is ook 

een aanpassing nodig van het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de Gravenbosstraat 

met Kleistraat. Voor de gezamenlijke uitvoering van dit project zal Aquafin optreden als op-

drachtgevend bestuur. 

 

14 Patrimonium — Grondverwerving project 22.547 (Zilverberkenlaan) — 

Dienstverleningsovereenkomst met Aquafin 
In uitvoering van het 'Optimalisatieprogramma 2015' zal Aquafin een nieuwe gracht voor he-

melwater aanleggen in de Zilverberkenlaan. Voor de realisatie van dit project moet de ge-

meente de nodige gronden verwerven volgens het grondinnemingsplan. Aquafin zal in naam 

en voor rekening van de gemeente de onderhandelingen voeren met de betrokken eigenaars. 

 

15 Politie — Reglement op openbare overlast — Wijziging 
Deze wijziging maakt het bestaande reglement conform de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II). Het verbran-

den van afval in open lucht is volledig verboden op enkele uitzonderingen na. Voor een uitzondering moet een 

aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen ingediend worden. 

 

16 Politie — Reglement inzameling huishoudelijke afvalstoffen — Wijziging 
Op vraag van ILvA werden twee punten toegevoegd aan het reglement huishoudelijke afvalstoffen betreffende 

het gebruik van het recyclagepark en de aanbieding van de restfractie. Tegelijkertijd werd het reglement geactua-

liseerd. 

 

17 Wegverkeer — Opperstraat — Aanvullend reglement 
Vrachtwagens gebruiken de Opperstraat om vanaf de Affligemsestraat richting Gemeenteplein te rijden. Dit 

zorgt voor onveilige situaties en moeilijke doorstroming ter hoogte van de verschillende kruispunten. Om dit te 

vermijden, komt er een rijverbod voor zwaar vervoer (hoger dan 3,5 ton), uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

 

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

de openingsuren van het gemeentehuis. 

 

Liedekerke 2016-11-23 

 

Voor de gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Marc Mertens Etienne Schouppe 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

 
MM\EH 


