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Bekrachtiging van de politieverordening genomen door de burgemeester wnd. op 4
november 2020 bij hoogdringendheid inzake de organisatie van de vergaderingen van
de gemeente-/OCMW-raad naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus
COVID-19.
Aanleiding:
De politieverordening van 4 november 2020 genomen door de burgemeester wnd bij
hoogdringendheid inzake de organisatie van de vergaderingen van de gemeente-/OCMWraad naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19.
Feiten, context en argumentatie:
De politieverordening van 04/11/2020 bevatte volgende maatregel
1.De gemeente-/OCMW-raden zullen vanaf heden digitaal vergaderen via Microsoft Teams,
en dit gedurende de periode van de verstrengde lockdown (van 2 november tot en met 13
december). Het publiek en de pers kan deelnemen aan de digitale vergadering via de
livestreaming op het YouTube-kanaal van de gemeente.
2. Deze politieverordening zal aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd worden ter
bekrachtiging.
3. Een afschrift van dit politiereglement wordt opgestuurd aan :
- De bestendige deputatie van de provincieraad;
- De griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en de politierechtbank te
Vilvoorde.
Juridische overwegingen:

3









Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63 en volgende.
De Nieuwe Gemeentewet, de artikelen 134 en 135§ 2.
Het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de
Ministeriële Besluiten van 10, 24, 28 juli, 22 augustus, 25 september en 8 oktober
2020.
Artikels 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen,
Het bestuursdecreet van 7 december 2018,
Het MB van 1 november 2020 waarin de federale regering en de regeringen van de
deelstaten tijdens het Overlegcomité hebben beslist om over te gaan tot een
verstrengde lockdown ten gevolge van de recente evolutie van het coronavirus en dit
van maandag 2 november 2020 tot en met zondag 13 december 2020.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 4 november 2020 inzake de
organisatie van de vergaderingen van de gemeente-/OCMW-raad naar aanleiding van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19.
notulen
2

Goedkeuring notulen vorige zitting.
Aanleiding:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vorige zitting.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige zitting goed.

stedenbouw
woonbeleid
3

Actieplan publieke onbebouwde bouwgronden - kennisname
Aanleiding:
Vanuit het decreet Grond- en pandenbeleid is er aan de gemeente een te realiseren
bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Het decreet verplicht de gemeenten tot de
opmaak van een actieprogramma met het oog op de realisatie van het BSO.
Feiten, context en argumentatie:
Elke gemeente kreeg een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Binnen de periode
2009-2025 moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale
huurwoningen realiseren. Concreet komt dit objectief voor Steenokkerzeel neer op 78
sociale huurwoningen. Daarvan moet er nog 1 gerealiseerd worden.
Om het BSO van 78 sociale huurwoningen te bereiken, moet Steenokkerzeel het
bouwpotentieel onderzoeken van de gronden in eigendom van Vlaamse besturen en
eventueel ook van Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Hierom wordt Steenokkerzeel
verplicht, overeenkomstig art. 4.1.7 DGP, tot het opmaken van een actieprogramma. Door
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de opmaak van een gemeentelijk actieprogramma krijgt de gemeente zicht op het aantal en
de oppervlakte van de gronden die in eigendom zijn van de Vlaamse besturen en eventueel
ook van de Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Concreet gaat het om gronden in
eigendom
van
gemeenten
,
OCMW’s,
kerkfabrieken,
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,... Er wordt geen rekening gehouden met de gronden van sociale
woonorganisaties.
De verplichting voor de opmaak van het actieprogramma is gekoppeld aan de
verwezenlijking van het bindend sociaal objectief van de gemeente. Als een gemeente haar
BSO tijdig (2025) heeft behaald, vervalt die verplichting. Momenteel heeft Steenokkerzeel
haar BSO nog niet bereikt. Er moet nog 1 woning gerealiseerd worden voor 2025. Enkel
voor gemeenten die kennelijk onvoldoende inspanningen leveren in de periode 2009-2025
dient minimum een kwart van de berekende gezamenlijke oppervlakte aangewend te
worden voor de realisatie van sociaal woonaanbod. Uit de resultaten van de
voortgangstoets waarbij een meting van het sociaal woonaanbod in de gemeente
Steenokkerzeel is uitgevoerd, blijkt dat de gemeente voldoende inspanningen levert om het
BSO te bereiken.
Een actieprogramma onbebouwde gronden heeft als doel een beter inzicht te krijgen in de
omvang van de eigendommen en het bouwpotentieel te onderzoeken van de gronden in
eigendom van publieke rechtspersonen.
De onbebouwde eigendommen van publieke eigenaars werden opgelijst en gescreend. Er
werd nagegaan of de eigendommen beantwoorden aan de karakteristieken opgenomen in
artikel 3.2.1. van het Grond- en Pandendecreet. Deze karakteristieken beschrijven wat niet
voor bebouwing bestemd kan worden. De eigendommen die hier aan beantwoorden,
werden niet opgenomen in het actieprogramma. Conclusie was dat er momenteel geen
onbebouwde eigendommen van publieke eigenaars in aanmerking komen voor sociale
woningbouw. In teken van het actieprogramma werden geen publieke eigenaars
aangeschreven.
De inventaris is terug te vinden in bijlage bij dit besluit.
Het actieprogramma werd besproken op het woonoverleg dd. 06/11/2020. Er waren geen
opmerkingen.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse wooncode;
Het decreet van 27 maart 2009, betreffende het grond- en pandenbeleid;
Artikel 4.1.2 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat aan alle gemeenten een bepaalde
taakstelling oplegt om bijkomende sociale woningen te realiseren, nl. het bindend sociaal
objectief (BSO);
Artikel 4.1.7 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid, dat bepaalt dat de gemeente er door
middel van haar regiefunctie over waakt dat de diverse Vlaamse besturen en Vlaamse
semipublieke rechtspersonen geconcerteerde acties ondernemen opdat, de gezamenlijke
oppervlakte aangewend wordt om het bindend sociaal objectief te behalen. De
gemeenteraad stelt ter zake een actieprogramma vast.
De bespreking van het actieprogramma op het woonoverleg dd. 06/11/2020.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de inventarisatie van alle onbebouwde bouwgronden
van publieke eigenaars.
Omdat er geen gebouwen of gronden in aanmerking komen voor sociale woningbouw, kan
er geen actieprogramma worden opgemaakt.
patrimonium
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Concessieovereenkomst Café-feestzaal en bijhorende woning te Steenokkerzeel deelgemeente Perk - Tervuursesteenweg 175: korting concessievergoeding onder
voorbehoud
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Feiten, context en argumentatie:
De concessieovereenkomst Café-feestzaal Teniers en bijhorende woning te Steenokkerzeel
- deelgemeente Perk - Tervuursesteenweg 175 tussen de gemeente Steenokkerzeel en
brouwerij Haacht. De concessieovereenkomst loopt tot 30 juni 2022.
De e-mail van brouwerij Haacht op 20 mei 2019 houdende:
- wij wensen deze concessie te verlengen voor een periode van 6 jaar vanaf 1 juli 2022, en
dit aan dezelfde voorwaarden
- onder voorbehoud van goedkeuring door onze directie, voorzien wij een nieuwe
investering van ongeveer € 15 000 voor de plaatsing van nieuw meubilair (tafels en stoelen)
- huidige uitbater, BVBA G&E Projects (Marc en Frank Kemps), is eveneens geïnteresseerd
om deze horecazaak voor een termijn van 6 jaar verder uit te bouwen.
De gemeenteraad is op 27 juni 2019 akkoord gegaan met deze verlenging voor zes jaar
onder voorwaarde dat de brouwerij voorziet in de investering van ongeveer 15 000 euro
voor de plaatsing van nieuw meubilair (tafels en stoelen - zie bijlage).
De gemeente engageerde zich om LED verlichting te voorzien in café/feestzaal Teniers en
heeft dit ondertussen uitgevoerd.
Op woensdag 21 oktober 2020 kwam een mail binnen van de brouwerij met informatie rond
de meubels:
"Vernieuwing meubels zaal – contact opgenomen met Interior Projects voor detail bestelling
en recente prijsofferte. Bestelling is geplaatst – wel rekening houden met een
leveringstermijn van 6 weken."
Daarnaast werd ook nog volgende informatie meegegeven in deze mail:
 "Plaatsbezoek 1 oktober 2020 GDW Security samen met onze
architect. Gezien er geen onderhoud mogelijk is op de huidige installatie
(niet conform!) moet echter alles vervangen worden, zie offerte in
bijlage. Wij hebben dit besteld en dit wordt uitgevoerd maandag 09
november – uitbater is reeds op de hoogte gebracht en gaat toegang
verlenen die dag. (start werken 8u-8u30)
 Afspraak 5 oktober 2020 met uitbater aangaande huurachterstal, hier is
na bespreking een deel in orde gebracht en toekomstgericht zijn
hierrond goede afspraken gemaakt (weder afspraak 27 oktober)
 Ik verwijs naar uw schrijven 3 juli 2019 aangaande het principieel
akkoord van de verlenging van de concessieovereenkomst, graag had ik
de verlenging waarvan sprake doorgemaild gekregen zodat wij alsook
een verlenging kunnen laten tekenen met de onderhuurder.
 Gezien de huidige Covid maatregelen en om de continuïteit van de
uitbating te bewaren zou ik u willen vragen om een verlenging van de
vrijstelling van de concessievergoeding toe te staan en dit tot de
maatregelen niet meer van toepassing zijn."
Als bijlage het ontwerp tot verlenging van de concessieovereenkomst.
Uit navraag bij de financiële dienst blijkt dat er momenteel geen vrijstelling van
concessievergoeding is, dit zou eventueel bekeken kunnen worden.
Op 26 oktober 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen:
 kennisgenomen van de stand van zaken m.b.t. de brandinstallatie en voorziening
van meubels in café-feestzaal Teniers.
 besloten om akkoord te gaan met het ontwerp van verlenging van de
concessieovereenkomst. Te ondertekenen onder voorwaarde dat de brouwerij
voorziet in de investering van ongeveer 15 000 euro voor de plaatsing van nieuw
meubilair (tafels en stoelen).
 besloten om geen vrijstelling van de concessievergoeding te voorzien, maar wel een
verlaging van de vergoeding gedurende de periode dat de zaal niet gebruikt kan
worden wegens de maatregelen inzake Covid-19, ten bedrage van 500 € ten
voordele van de Brouwerij. Dit op voorwaarde dat deze verlaging door de Brouwerij
Haacht ook wordt doorgerekend aan de uitbater, verhoogd met 500 euro, zodat de
uitbater een totale verlaging van 1 000 euro geniet.
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Juridische overwegingen:
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip
“dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit:
Met 20 niet gestemd (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght,
Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover,
Christiana Willekens)
Dit agendapunt wordt verdaagd, omdat er nog geen akkoord is met de brouwer. De
onderhandelingen zijn nog bezig.
groen
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Goedkeuring Savecharter-actieplan gemeente Steenokkerzeel 2019-2022
Aanleiding:
Op woensdag 22 mei 2019 hebben de gemeenten Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout en
de politiezone KASTZE het SAVE-charter te Zemst ondertekend.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente stelt een eigen actieplan rond het Save-charter op.
Uit de overlegvergaderingen met de stuurgroep van 1 juli 2020, 11 augustus 2020 en 6
oktober 2020, het scholenoverleg van 17 september 2020 en het klein overleg tussen Roel
De Cleen (OVK), Enid Zwerts (Suunta) en Marc Verelst (gemeente) van 10 september
werden een 40-tal Savecharter-actiepunten (SCAP) weerhouden.
Deze zijn:
SCAP-01 Bij elke (her)aanleg in de openbare ruimte wordt de verkeersveiligheid
meegenomen en besproken.
SCAP-02 Inventarisatie en het in kaart brengen van de gevaarlijke punten.
SCAP-03 Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit opgericht. De (interne)
communicatie rond mobiliteit wordt verder ontwikkeld.
SCAP-04 Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
SCAP-05 We ijveren ervoor om de knelpunten rond het scholierenvervoer en de fietsroutes
naar en van de middelbare scholen in de regio als een zeer belangrijk thema in het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand op te nemen en met de buurgemeenten
te bespreken.
SCAP-06 STOP-principe bij alle nieuwe infrastructuurwerken toepassen.
SCAP-08 We onderzoeken welke kruispunten met trage wegen we het best kunnen
accentueren en beveiligen om een veiliger trage-wegennetwerk te bekomen.
SCAP-09 Mobiliteit en verkeersveiligheid is een vast agendapunt op het scholenoverleg.
SCAP-10 Bevraging van kinderen, jongeren en hun begeleiders via de schoolapp
Route2school en/of participatiebijeenkomsten van het mobiliteitsplan.
SCAP-11 Acties voor meer zichtbaarheid als het donker is, in de winter en bij regenweer:
controle op deftige verlichting en remmen in september-oktober.
SCAP-12 Onderzoek om de Kerkdreef om te vormen tot een schoolstraat voor de vrije
basisschool Sint-Cajetanus na aanleg van de parking Kampenhoutsesteenweg.
SCAP-13 Per school de gebruikte parkings definiëren en onderzoeken op hun gebruik.
SCAP-14 Opbouw verkeerservaring en maturiteit bij 9-12 jarigen en samen met de ouders
bij de 6-10 jarigen.
SCAP-15 Het fietsgebruik bij leerkrachten stimuleren. Zij hebben een voorbeeldfunctie
tegenover de leerlingen.
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SCAP-16 Op basis van het mobiliteitsplan passen we de snelheidsregimes aan, we houden
hierbij rekening met de schoolroutes.
SCAP-17 De procedures bij de opvolging van klachten en meldingen omschrijven. De
huidige procedures inzake klachten evalueren en verbeteren.
SCAP-18 Autobestuurders bewust maken van kinderen die zelfstandig naar school gaan
(niet enkel verantwoordelijkheid leggen bij de kinderen, ook bij de automobilisten).
SCAP-19 Elke vrachtwagen in een schoolomgeving is er één teveel. Onderzoek naar waar
er nog (sluip)verkeer van vrachtwagens in schoolomgevingen is en deze verder beperken
door ondertekening en opvolging van het werfcharter.
SCAP-20 Verderzetten en intensifiëren van het politietoezicht aan de scholen. De
wijkagenten ondersteunen de gemachtigde opzichters. De verkeerscel verdeelt haar
capaciteit over de verschillende scholen, rekening houdende met de concrete overlast.
SCAP-21 Op de route en omgeving vanaf de Haachtsesteenweg: Lesagestraat, Keistraat,
De Prooststraat, Damlaan, de Kerckhove d'Exaerdestraat, Achter de Hovenstraat en
Kortenbergsesteenweg worden versmallingen geplaatst om de snelheid van het doorgaand
(sluip) verkeer te verminderen. De gekozen materialen zijn buigzaam.
SCAP-22 Voor en na de politiecontrole worden ouders en kinderen actief gestimuleerd (zelf)
hun fietsen na te kijken en te herstellen.
SCAP-23 Elk jaar wordt er telkens één kantelpaal voor digitale handhaving op een
strategisch punt geplaatst.
SCAP-24 Verderzetten communicatie over het waarom van verkeerscontroles.
SCAP-25 Verderzetten acties in de strijd tegen weekendongevallen door overleg met AWV
en KASTZE en in het bijzonder op de N21 en N227.
SCAP-26 Verderzetten leasefietsenplan in 2020, 2021 en 2022.
SCAP-27 Onderzoeken wat er mogelijk is voor de organisatie van dodehoeklessen.
SCAP-28 Voortzetting FONSKE: Fietsen Onderweg Naar School Kinder Educatie.
SCAP-29 De inwoners blijven sensibiliseren om gemachtigd opzichter te worden. De ouders
meer laten inzien dat deze er zijn voor de veiligheid van hun kinderen.
SCAP-30 STRAP concreet in 2019-2022, agendapunt scholenoverleg.
SCAP-31 De sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid van de politiezone KASTZE met
o.a. flashes op sociale media (website, Facebook, Twitter, Instagram e.a.) directer
communiceren.
SCAP-32 Er worden OCTOPUS-palen in de Sellaerstraat aan GBS Tilia en in de Kerkdreef
aan VBS Sint-Cajetanus geplaatst.
SCAP-33 KASTZE plaatst verder Snelheidsinformatieborden aan de scholen.
SCAP-34 Er worden 3 LED-snelheidsindicatieborden op de invalswegen Melsbroek zone 30
geplaatst. De verzamelde data worden geïntegreerd in de verkeersveiligheidsbeoordelingen.
SCAP-35 Scholen ontwerpen banners. De kinderen betrekken bij sensibilisatie rond
verkeersveiligheid.
SCAP-36 Verdere deelname aan evenementen en acties om wandelen en fietsen te
promoten.
SCAP-37 De gids ‘Als het verkeer je raakt’ bekendmaken en ter beschikking stellen.
SCAP-38 Een Zebrakit bestellen en deze eventueel aanvullen met eigen materiaal.
SCAP-39 De politiezone KASTZE voorziet in 2021 een voortgezette opleiding in het kader
van slachtofferbejegening voor ieder operationeel lid.
SCAP-40 Informatie over slachtofferzorg op de gemeentelijke website plaatsen.
Deze SCAP's worden in het 'SAVE-charter-actieplan Steenokkerzeel 20201022 EZ', als
bijlage, toegelicht. Dit document is ook de basis voor de uitvoering en opvolging van de
actiepunten. Het doel is om na de evaluatie (in de zomer) van 2022 een erkende Savegemeente te worden.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De gemeenteraad keurt de 40 actiepunten uit het ontwerp Save-charter-actieplan
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Gemeente Steenokkerzeel 2019-2022 goed.
Deze zijn:
SCAP-01 Bij elke (her)aanleg in de openbare ruimte wordt de verkeersveiligheid
meegenomen en besproken.
SCAP-02 Inventarisatie en het in kaart brengen van de gevaarlijke punten.
SCAP-03 Er wordt een gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit opgericht. De (interne)
communicatie rond mobiliteit wordt verder ontwikkeld.
SCAP-04 Verbreden en verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
SCAP-05 We ijveren ervoor om de knelpunten rond het scholierenvervoer en de fietsroutes
naar en van de middelbare scholen in de regio als een zeer belangrijk thema in het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Vlaamse Rand op te nemen en met de buurgemeenten
te bespreken.
SCAP-06 STOP-principe bij alle nieuwe infrastructuurwerken toepassen.
SCAP-08 We onderzoeken welke kruispunten met trage wegen we het best kunnen
accentueren en beveiligen om een veiliger trage-wegennetwerk te bekomen.
SCAP-09 Mobiliteit en verkeersveiligheid is een vast agendapunt op het scholenoverleg.
SCAP-10 Bevraging van kinderen, jongeren en hun begeleiders via de schoolapp
Route2school en/of participatiebijeenkomsten van het mobiliteitsplan.
SCAP-11 Acties voor meer zichtbaarheid als het donker is, in de winter en bij regenweer:
controle op deftige verlichting en remmen in september-oktober.
SCAP-12 Onderzoek om de Kerkdreef om te vormen tot een schoolstraat voor de vrije
basisschool Sint-Cajetanus na aanleg van de parking Kampenhoutsesteenweg.
SCAP-13 Per school de gebruikte parkings definiëren en onderzoeken op hun gebruik.
SCAP-14 Opbouw verkeerservaring en maturiteit bij 9-12 jarigen en samen met de ouders
bij de 6-10 jarigen.
SCAP-15 Het fietsgebruik bij leerkrachten stimuleren. Zij hebben een voorbeeldfunctie
tegenover de leerlingen.
SCAP-16 Op basis van het mobiliteitsplan passen we de snelheidsregimes aan, we houden
hierbij rekening met de schoolroutes.
SCAP-17 De procedures bij de opvolging van klachten en meldingen omschrijven. De
huidige procedures inzake klachten evalueren en verbeteren.
SCAP-18 Autobestuurders bewust maken van kinderen die zelfstandig naar school gaan
(niet enkel verantwoordelijkheid leggen bij de kinderen, ook bij de automobilisten).
SCAP-19 Elke vrachtwagen in een schoolomgeving is er één teveel. Onderzoek naar waar
er nog (sluip)verkeer van vrachtwagens in schoolomgevingen is en deze verder beperken
door ondertekening en opvolging van het werfcharter.
SCAP-20 Verderzetten en intensifiëren van het politietoezicht aan de scholen. De
wijkagenten ondersteunen de gemachtigde opzichters. De verkeerscel verdeelt haar
capaciteit over de verschillende scholen, rekening houdende met de concrete overlast.
SCAP-21 Op de route en omgeving vanaf de Haachtsesteenweg: Lesagestraat, Keistraat,
De Prooststraat, Damlaan, de Kerckhove d'Exaerdestraat, Achter de Hovenstraat en
Kortenbergsesteenweg worden versmallingen geplaatst om de snelheid van het doorgaand
(sluip) verkeer te verminderen. De gekozen materialen zijn buigzaam.
SCAP-22 Voor en na de politiecontrole worden ouders en kinderen actief gestimuleerd (zelf)
hun fietsen na te kijken en te herstellen.
SCAP-23 Elk jaar wordt er telkens één kantelpaal voor digitale handhaving op een
strategisch punt geplaatst.
SCAP-24 Verderzetten communicatie over het waarom van verkeerscontroles.
SCAP-25 Verderzetten acties in de strijd tegen weekendongevallen door overleg met AWV
en KASTZE en in het bijzonder op de N21 en N227.
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SCAP-26 Verderzetten leasefietsenplan in 2020, 2021 en 2022.
SCAP-27 Onderzoeken wat er mogelijk is voor de organisatie van dodehoeklessen.
SCAP-28 Voortzetting FONSKE: Fietsen Onderweg Naar School Kinder Educatie.
SCAP-29 De inwoners blijven sensibiliseren om gemachtigd opzichter te worden. De ouders
meer laten inzien dat deze er zijn voor de veiligheid van hun kinderen.
SCAP-30 STRAP concreet in 2019-2022, agendapunt scholenoverleg.
SCAP-31 De sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid van de politiezone KASTZE met
o.a. flashes op sociale media (website, Facebook, Twitter, Instagram e.a.) directer
communiceren.
SCAP-32 Er worden OCTOPUS-palen in de Sellaerstraat aan GBS Tilia en in de Kerkdreef
aan VBS Sint-Cajetanus geplaatst.
SCAP-33 KASTZE plaatst verder Snelheidsinformatieborden aan de scholen.
SCAP-34 Er worden 3 LED-snelheidsindicatieborden op de invalswegen Melsbroek zone 30
geplaatst. De verzamelde data worden geïntegreerd in de verkeersveiligheidsbeoordelingen.
SCAP-35 Scholen ontwerpen banners. De kinderen betrekken bij sensibilisatie rond
verkeersveiligheid.
SCAP-36 Verdere deelname aan evenementen en acties om wandelen en fietsen te
promoten.
SCAP-37 De gids ‘Als het verkeer je raakt’ bekendmaken en ter beschikking stellen.
SCAP-38 Een Zebrakit bestellen en deze eventueel aanvullen met eigen materiaal.
SCAP-39 De politiezone KASTZE voorziet in 2021 een voortgezette opleiding in het kader
van slachtofferbejegening voor ieder operationeel lid.
SCAP-40 Informatie over slachtofferzorg op de gemeentelijke website plaatsen.
Deze SCAP's worden in het 'Savecharter-actieplan Steenokkerzeel 20201022 EZ', als
bijlage, toegelicht. Dit document is ook de basis voor de uitvoering en opvolging van de
actiepunten. Het doel is om na de evaluatie ervan in (de zomer van) 2022, een erkende
Save-gemeente te worden.
lokale economie
6

Reglement tombola-actie Lokale Economie
Aanleiding:
In deze coronacrisis hebben onze lokale handelaars het zwaar te verduren. De Raad voor
Lokale Economie en de dienst Lokale Economie hebben meerdere acties ondernomen om
de inwoners weer naar de lokale handelaar te laten teruggrijpen. Eén van de acties is een
tombola-actie die in december 2020 zal plaatsvinden.
Feiten, context en argumentatie:
Deze actie bestaat erin om iedere handelaar tombolalotjes te bezorgen om hun klanten te
belonen bij ieder bezoek. Deze actie loopt van 1 december 2020 tot en met 31 december
2020.
Om deze tombola-actie in goede banen te leiden is een reglement opgesteld dat de regels
van het spel bepaalt. Deze kan men als bijlage terugvinden.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt het reglement van de tombola-actie van de Raad voor Lokale
Economie goed.
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secretariaat
7

Bekrachtiging van de politieverordening genomen door de burgemeester op 7
oktober 2020 bij hoogdringendheid inzake de maatregelen om de verspreiding van
COVID-19 tegen te gaan tijdens sportactiviteiten.
Aanleiding:
De politieverordening van 7 oktober 2020 genomen door de burgemeester bij
hoogdringendheid inzake de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
tijdens sportactiviteiten.
Feiten, context en argumentatie:
De politieverordening van 07/10/2020 bevatte volgende maatregel
1.De burgemeester beslist dat de voetbalclub KSVO Steenokkerzeel:
 geen activiteiten in kader van trainingen of wedstrijden mag laten
plaatsvinden op het eigen terrein.
 geen activiteiten mag organiseren binnen de werking van de vereniging.
 geen activiteiten mag laten doorgaan in de kantine aan het
voetbalterrein.
 Deze verplichting geldt vanaf donderdag 8 oktober 2020 tem zondag 18
oktober 2020.
2. Wanneer de activiteiten terug hervat worden dient de vereniging zich bij elke activiteit in
regel te stellen met de geldende COVID-19 maatregelen.
3. Ingeval inbreuken worden vastgesteld, dient de locatie verlaten te worden, onverminderd
de mogelijkheid van een onmiddellijke inning.
4. Deze politieverordening zal aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd worden ter
bekrachtiging.
5. Deze verordening wordt van kracht overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal
bestuur.
6. Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan:
 de griffier van de politierechtbank van het kanton.
 de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement.
Juridische overwegingen:
 De politieverordening genomen in toepassing van art artikels 119, 119bis, 133, 134
en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet dient in kennis gebracht aan het college en
ter bekrachtiging aan de gemeenteraad.
 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel
2, §1.
 Ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID−19 te beperken.
 Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van coronavirus COVID-19 te beperken.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 7 oktober 2020 inzake de
maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan tijdens sportactiviteiten.

8

Bekrachtiging van de politieverordening genomen door de burgemeester op 19
oktober 2020 bij hoogdringendheid inzake de mondmaskerplicht voor +12-jarigen
aan de schoolpoorten.
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Aanleiding:
De politieverordening van 19 oktober 2020 genomen door de burgemeester bij
hoogdringendheid inzake de mondmaskerplicht voor + 12 jarigen aan de schoolpoorten.
Feiten, context en argumentatie:
De politieverordening van 19/10/2020 bevatte volgende maatregel
1. De burgemeester beslist tot verplichting van het bedekken van de neus en de mond voor
iedere +12-jarige die zich begeeft in de nabije omgeving van de schoolpoort (straal van 100
meter). De mondmaskerplicht is van toepassing op volgende tijdstippen:
 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08u15 tot 9u00 en van 15u15 tot
16u30;
 op woensdag van 8u15 tot 9u00 en van 12u00 tot 12u30.
De mondmaskerplicht is van toepassing in :
 Perk: van Kerkdreef tot aan de school
 Perk: de Ribaucourtplein
 Steenokkerzeel: van de Behetsstraat tot aan de bibliotheek
 Steenokkerzeel: van de Van Frachenlaan tot aan de Keizerinlaan
 Melsbroek: Thenaertstraat
 Melsbroek: de Vereeckenstraat van aan trage weg naar Vogelzang tot aan de
Pensionaatlaan
2. Dit besluit treedt in werking vanaf woensdag 21 oktober 2020 en geldt voor onbepaalde
duur tot wanneer dit besluit opnieuw wordt ingetrokken.
3. Dit besluit kan ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester van het lokaal
bestuur aangepast of opgeheven worden.
4. Dit besluit wordt bekendgemaakt conform artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
Juridische overwegingen:
 Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
 De Nieuwe Gemeentewet, de artikelen 134 en 135.
 Het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de
Ministeriële Besluiten van 10, 24, 28 juli, 22 augustus, 25 september en 8 oktober
2020.

Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van 19 oktober 2020 inzake de
mondmaskerplicht voor +12-jarigen aan de schoolpoorten.
9

Politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid alsook het verbod op
niet toegelaten betogingen aan de asielcentra 127 bis en Caricole te Steenokkerzeel.
Aanleiding:
Naar aanleiding van enkele incidenten in het repatriëringscentrum 127bis, heeft de
toenmalige burgemeester van Steenokkerzeel op 1 augustus 2011 een besluit ondertekend
waarin in art 3 aan de DVZ wordt gevraagd om de eenmaking van de sites RC 127 bis en
Caricole te overwegen, met het aanbrengen van een derde ‘ondoorzichtige’ omheining en
wachtpost.
Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel heeft de vraag in juli 2015 nogmaals gesteld,
waarop vanuit de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) een schrijven kwam waarin toelichting
werd gegeven bij de reeds genomen veiligheidsmaatregelen, maar wordt gevraagd om af te
zien van de eis om een bijkomende ondoorzichtige omheining. Hierop antwoordt de
burgemeester dat de gemeente Steenokkerzeel van deze eis niet wil afstappen.
Op 4 september 2018 licht de dienst vreemdelingen aan de burgemeester en de korpschef

12
toe dat de DVZ i.s.m. de Regie der Gebouwen (RdG) twee percelen zal aankopen die
gelegen zijn tegenover het RC 127 bis: gemeente Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C,
48A en 89E).
Het doel is om (a) extra parking te voorzien voor het personeel van RC 127bis en TC
Caricole ingevolge de geplande capaciteitsuitbreiding van RC 127 bis in 2019 (extra vleugel
van 40 bewoners + ingebruikname van de woonunits voor gezinnen vanaf augustus 2018)
en (b) de installatie van een omheiningsdraad die de centra 127 bis en Caricole met elkaar
verbindt, inclusief een mobiel hek dat de dienstweg kan afsluiten.
Op 29 november 2018 hebben alle betrokken partners: gemeente, politiediensten,
brandweer, BAC, RdG en DVZ een eerste overleg gepleegd. De dienstweg is ingekleurd als
buurtweg (nr 5) in de atlas der buurtwegen. Dit betekent dat de weg vrij toegankelijk dient te
blijven, behalve wanneer er een beslissing vanwege de overheid is die de vrije toegang
beperkt.
Op 21 mei 2019 ontvangt de burgemeester en de korpschef van de politiezone Kastze een
schrijven vanuit de DVZ waarin wordt aangegeven dat er mogelijks een uitbreiding van de
asielcentra zal plaatsvinden n.a.v. de aankoop van 2 percelen grond aan de dienstweg,
rechtover RC 127bis en naast TC Caricole.
Op 23 juni 2020 werd een overleg georganiseerd tussen de directie van het RC 127bis,
directie DVZ, de burgemeester en de korpsleiding van de politiezone Kastze een overleg
waarin werd aangegeven dat de werken zouden opgeleverd worden eind oktober 2020.
Om die reden is het noodzakelijk dat er een regelgevend kader komt dat de politiediensten
toelaat de plaats af te sluiten in geval van calamiteiten die een gevaar opleveren voor de
openbare orde.
Feiten, context en argumentatie:
Het voorstel van bijzonder politieverordening betreffende de organisatie van manifestaties
en evenementen aan de gesloten centra RC 127bis en TC Caricole
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op art 14, 22, 28, 29, 30, 31 en 33 van de wet op het politieambt;
Gelet op het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel;
Gelet op art 26 van de gecoördineerde Belgische grondwet;
Gelet op de omzendbrief OOP41 ter;
Gelet op de circulaire GDF-12 van de directeur-generaal van de luchtvaart van 1 augustus
2013 houdende toelichting bij een aantal activiteiten die een invloed kunnen hebben op het
luchtverkeer, in welke gevallen daarvoor een toestemming van de Directeur-generaal van
het Directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe deze activiteiten georganiseerd
kunnen worden.
Gelet de aankoop van de Regie der Gebouwen om de percelen, gelegen te gemeente
Steenokkerzeel, 1ste afdeling sectie C, 48A en 89E aan te kopen, met als doel deze over te
dragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken;
Gelet de plannen van de dienst vreemdelingenzaken om de capaciteit van de asielcentra uit
te breiden zoals toegelicht in een vertrouwelijk overleg aan de korpschef en de
burgemeester op 4 september 2018;
Gelet het burgemeesterbesluit van de burgemeester van Steenokkerzeel van 02 augustus
2011, met daarin de vraag een omheining te voorzien die de sites 127 bis en Caricole
verenigt in één site, bevestigd in een schrijven van de burgemeester aan de DVZ op 16 juli
2015 met dezelfde vraag;
Gelet op de verschillende calamiteiten in en omheen de gesloten centra in 2018, o.a. een
stroompanne waarbij het RC 127 bis moest worden ontruimd en verschillende manifestaties
waaronder de manifestatie van 20 juni 2018 waar 98 manifestanten, gebruik makend van
lock-on materiaal dienden te worden aangehouden en de manifestatie van 23 september
2018 met de aanwezigheid van 500 manifestanten;
Gelet de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid voor de
openbare orde en de bepalingen van het decreet van 2 oktober 1795 (10 vendémiere jaar
IV) betreffende de collectieve aansprakelijkheid van het plaatselijk bestuur voor schade door
samenscholingen;
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Gelet op de voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsplicht van de gemeentelijke
bestuursorganen;
Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester betreffende de algemene politiële
bevoegdheid in art 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet waarin staat vervat dat de
gemeenten tot taak hebben te voorzien van een goede politie;
Gelet op de politiële uitvoerende bevoegdheid van de burgemeester zoals vervat in art 133
van de Nieuwe Gemeentewet voor wat betreft beslissingen die een individuele draagwijdte
hebben en vervat staan in politiebesluiten;
Gelet de politiële verordenende bevoegdheid van de gemeenteraad vervat in art 119 van de
Nieuwe Gemeentewet die beslissingen kan nemen met een algemene draagwijdte en
waarin politiestraffen kunnen worden opgenomen;
Overwegende de continu kwetsbare sfeer in de asielcentra waar door het personeel van de
DVZ bijzondere inspanningen worden gedaan om de bewoners in een rustige, waardige en
veilige omgeving te laten verblijven, maar waarbij een incident aan de buitenperimeter het
vlampunt kan betekenen voor een ordeverstoring intern het centrum;
Overwegende het gevaar voor de infrastructuur van de DVZ en de voertuigen van de
medewerkers van de DVZ bij een gewelddadige en/of onaangekondigde manifestatie,
waarvoor de veiligheidsdiensten geen risicoanalyse hebben kunnen opmaken;
Overwegende de integriteit van de (minderjarige) bewoners van de gezinsunits op de
terreinen van RC 127bis die zou kunnen worden verstoord door gewelddadige en/of
onaangekondigde manifestaties waarvoor de veiligheidsdiensten geen risicoanalyse hebben
kunnen maken;
Overwegende de mogelijkheid voor de gemeente om met een organisator van een
samenscholing een vrijwaringsovereenkomst af te sluiten voor terugbetaling van eventuele
schade;
Overwegende dat het genegotieerd beheer van de site op een betere manier kan worden
gemanaged indien er met de organisator volgens de principes van de omzendbrief OOP41
op voorhand afspraken kunnen worden gemaakt;
Overwegende dat een sluitbare omheining het beheer van de plaats en een eventueel
herstel van de openbare orde door de politiediensten kan vergemakkelijken, vooral bij de
toepassing van reactieve actiemodi;
Overwegende dat zowel DVZ, de gemeente Steenokkerzeel als BAC als beheerders van de
plaats op een overleg op 29 november 2018 instemmen met de installatie van de omheining
en het voorzien van een sluitbare poort aan de zijde van de Tervuursesteenweg;
Overwegende de reeds actuele aanwezigheid van een sluitbare poort over de dienstweg
tussen de omheining van TC Caricole en de omheiningsdraad van de nationale luchthaven;
Overwegende de nabijheid van de nationale luchthaven en de veelgebruikte landingsbaan
257L als kritieke infrastructuur;
Besluit :
Artikel 1:
Deze bijzondere politieverordening wil een juridisch kader creëren voor manifestaties en
evenementen in een perimeter van 200m rond de omheiningsdraad van de asielcentra RC
127bis en TC Caricole gelegen te Tervuursesteenweg 300 – 302 te 1820 Steenokkerzeel.
De termen ‘evenement’ en ‘manifestatie’ worden bedoeld zoals gedefinieerd in het
algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel. De term ‘gebeurtenis’ wordt
gebruikt als verzamelterm voor ‘evenement’ en ‘manifestatie’.
Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en Caricole te
Steenokkerzeel
Artikel 2:
De organisator maakt minstens 5 werkdagen voor datum van de gebeurtenis melding van
de manifestatie of het evenement aan het gemeentebestuur van Steenokkerzeel. Deze
melding gebeurt aan het digitaal evenementenloket op de website van de gemeente of
desgevallend op het gemeentehuis.
Artikel 3:
De organisator handelt als een goede huisvader. De aansprakelijkheidsregelgeving uit het
burgerlijk wetboek blijft onverminderd van toepassing. Iedere schade die het gevolg is van
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een onvoorzichtigheid of nalatigheid vanwege de organisator kan op hem/haar verhaald
worden.
Artikel 4:
1. Bij de melding van de gebeurtenis aan de gemeente via het digitaal evenementenloket
verduidelijkt de organisator ten minste:
 De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het
gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking
2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator de aanvraag met de
politiediensten en de burgemeester van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per
gebeurtenis de gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord
tussen organisator, burgemeester en politie, hetzij in een burgemeestersbesluit. De
bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een waarborg opleggen, en dit ter naleving van
de gemaakte afspraken.
3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop, voorziet de organisator van een
samenkomst van meer dan 50 deelnemers een intern veiligheidsteam die de organisator
ondersteunt in het ordelijk verloop van de gebeurtenis:
 De leden van dit intern veiligheidsteam nemen zelf niet deel aan de gebeurtenis.
 Het intern veiligheidsteam is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie.
Alle leden van het intern veiligheidsteam dragen daarom voor de volledige duur van
de herdenking een fluorescerende overgooier.
 De organisator garandeert dat het aantal leden van het intern veiligheidsteam zich
verhouden van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 4
personen.
 De organisator is aanwezig op de gebeurtenis en maakt zich op de plaats van de
gebeurtenis na aankomst onmiddellijk kenbaar bij de politiediensten ter plaatse. Hij
is tevens drager van een fluorescerende overgooier.
 De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en
onmiddellijk gevolgd.
 Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid, uitgescholden,
bedreigd of geïntimideerd of aangetast in hun fysieke integriteit.
 Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private
eigendommen.
 De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet
zullen de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator
aanrekenen.
 Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon
die belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en
spandoeken die aan de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het
einde van de herdenking verwijderd.
 Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of
openbare infrastructuur.
 Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te
werpen of te katapulteren.
 De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen
inzake geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
 De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te
houden.
 Het is verboden tijdens de gebeurtenis om voetzoekers of ander vuurwerk aan te
wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik te maken van
laserstralen of zoeklichten.
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Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is
verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op
voorhand aan de politie aangekondigde deelnemers.
 Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
 Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.
Artikel 5:
Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2, art 3
en/of art 4, kan de burgemeester in een politiebesluit een verbod uitvaardigen voor de
manifestatie.
Specifieke veiligheidsmaatregelen
Artikel 6:
De omheinde site ‘asielcentra’ wordt doorkruist door de dienstweg. De dienstweg is
standaard open, zodat de categorieën weggebruikers zoals aangegeven op het
verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze weg.
Artikel 7:
In geval van een aangekondigde manifestatie of evenement kan de burgemeester op basis
van een advies van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit
van het afsluiten van de dienstweg en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde.
Deze beslissing zal gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit.
Artikel 8:
In geval van een onaangekondigde manifestatie of evenement of in geval van calamiteiten
tijdens een aangekondigde gebeurtenis, zal de centrumdirecteur of diens afgevaardigde
onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke politie, die in reële
tijd op basis van de aangereikte informatie het bevel kan geven om één of beide poorten te
sluiten. De officier van bestuurlijke politie informeert onverwijld de burgemeester die de
maatregel zal bevestigen, aanpassen of verbreken.
Deze mondelinge beslissing van de burgemeester wordt nadien opgenomen in een
schriftelijk besluit van de burgemeester.
Deze maatregel wordt enkel genomen voor de strikt noodzakelijke tijd en met de finaliteit de
integriteit van de personen, infrastructuur en voorwerpen binnen de afgeschermde perimeter
te vrijwaren.
De toegang voor de hulpdiensten en medewerkers tot de asielcentra wordt te allen tijde
gewaarborgd.
Artikel 9:
In geval van een noodsituatie in RC 127bis en/of TC Caricole (minstens de situaties die
staan opgenomen in het BNIP) zal de dienstweg te allen tijde geopend blijven om het
aanrijden van de hulpdiensten niet te belemmeren. Op advies van de coördinatiecel kan de
burgemeester beslissen om tijdens het beheer van de noodsituatie de dienstweg te sluiten
om operationele redenen en dit voor de strikt noodzakelijke tijd.
Artikel 10:
Indien één of beide poorten gesloten zijn, kunnen desalniettemin personen die daartoe
gemachtigd zijn volgens de wet op de vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en
na afstemming met de centrumdirecteur of diens afgevaardigde toegang krijgen tot de
asielcentra.
Artikel 11:
Aan de korpschef van de Lokale Politie Kastze en aan de directeur-coördinator van de
federale politie te Halle-Vilvoorde wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen om te
controleren of deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 12:
Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op
overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk 17 van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel
administratieve sancties opgelegd.
Artikel 13:
Dit bijzonder politiereglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt
overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de politierechtbank te Vilvoorde, aan de
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GAS-ambtenaar, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan de directeurcoördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad keurt onderhavige bijzondere politieverordening goed, inzake de
openbare orde, rust en veiligheid, alsook het verbod op niet-toegelaten betogingen aan de
asielcentra 127bis en Caricole, te Steenokkerzeel:
Artikel 1:
Deze bijzondere politieverordening wil een juridisch kader creëren voor manifestaties en
evenementen in een perimeter van 200m rond de omheiningsdraad van de asielcentra RC
127bis en TC Caricole gelegen te Tervuursesteenweg 300 – 302 te 1820 Steenokkerzeel.
De termen ‘evenement’ en ‘manifestatie’ worden bedoeld zoals gedefinieerd in het
algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel. De term ‘gebeurtenis’ wordt
gebruikt als verzamelterm voor ‘evenement’ en ‘manifestatie’.
Algemene veiligheidsmaatregelen bij manifestaties aan de asielcentra 127 bis en Caricole te
Steenokkerzeel
Artikel 2:
De organisator maakt minstens 5 werkdagen voor datum van de gebeurtenis melding van
de manifestatie of het evenement aan het gemeentebestuur van Steenokkerzeel. Deze
melding gebeurt aan het digitaal evenementenloket op de website van de gemeente of
desgevallend op het gemeentehuis.
Artikel 3:
De organisator handelt als een goede huisvader. De aansprakelijkheidsregelgeving uit het
burgerlijk wetboek blijft onverminderd van toepassing. Iedere schade die het gevolg is van
een onvoorzichtigheid of nalatigheid vanwege de organisator kan op hem/haar verhaald
worden.
Artikel 4:
1. Bij de melding van de gebeurtenis aan de gemeente via het digitaal evenementenloket
verduidelijkt de organisator ten minste:
 De identiteits- en contactgegevens van de organisatoren
 De datum en tijdstip van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reden van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De reisroute van het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De intenties en geplande acties tijdens het evenement/steunbetuiging/herdenking
 De deelnemende groepen, het geschat aantal deelnemers en de aard van het
gebruikte vervoer van en naar de plaats van herdenking
2. Voorafgaand aan de manifestatie bespreekt de organisator de aanvraag met de
politiediensten en de burgemeester van Steenokkerzeel. De burgemeester kan per
gebeurtenis de gemaakte afspraken laten vatten hetzij in een samenwerkingsakkoord
tussen organisator, burgemeester en politie, hetzij in een burgemeestersbesluit. De
bestuurlijke overheid kan aan de organisatie een waarborg opleggen, en dit ter naleving van
de gemaakte afspraken.
3. Met het oog op een vlot en democratisch verloop, voorziet de organisator van een
samenkomst van meer dan 50 deelnemers een intern veiligheidsteam die de organisator
ondersteunt in het ordelijk verloop van de gebeurtenis:
 De leden van dit intern veiligheidsteam nemen zelf niet deel aan de gebeurtenis.
 Het intern veiligheidsteam is duidelijk herkenbaar en aanspreekbaar voor de politie.
Alle leden van het intern veiligheidsteam dragen daarom voor de volledige duur van
de herdenking een fluorescerende overgooier.
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De organisator garandeert dat het aantal leden van het intern veiligheidsteam zich
verhouden van één persoon tot 20 manifestanten, met een minimum van 4
personen.
 De organisator is aanwezig op de gebeurtenis en maakt zich op de plaats van de
gebeurtenis na aankomst onmiddellijk kenbaar bij de politiediensten ter plaatse. Hij
is tevens drager van een fluorescerende overgooier.
 De aanwijzingen van de politie die de manifestatie begeleidt, worden strikt en
onmiddellijk gevolgd.
 Voorbijgangers worden niet verhinderd in hun bewegingsvrijheid, uitgescholden,
bedreigd of geïntimideerd of aangetast in hun fysieke integriteit.
 Het is verboden schade toe te brengen aan de openbare infrastructuur of private
eigendommen.
 De openbare weg wordt in de oorspronkelijke, nette staat achtergelaten. Zo niet
zullen de gemeentediensten de kosten voor het schoonmaken aan de organisator
aanrekenen.
 Bij het bedelen van flyers of andere attributen voorziet de organisator een persoon
die belast is om de weggeworpen exemplaren terug op te rapen. Flyers en
spandoeken die aan de omheiningsdraad worden opgehangen worden aan het
einde van de herdenking verwijderd.
 Het is verboden om ‘lock-on’ of vasthechtingsmateriaal aan te brengen op private of
openbare infrastructuur.
 Het is verboden om voorwerpen over de omheiningsdraad van de asielcentra te
werpen of te katapulteren.
 De bepalingen van het verkeersreglement (KB 01-12-1975) en de beschikkingen
inzake geluidsnormen (KB 24-02-1977) dienen strikt te worden nageleefd.
 De politie wordt niet gehinderd in het vervullen van de opdracht het verkeer vrij te
houden.
 Het is verboden tijdens de gebeurtenis om voetzoekers of ander vuurwerk aan te
wenden, of windvliegers en/of (wens)ballonnen op te laten of gebruik te maken van
laserstralen of zoeklichten.
 Gebruik van sirenes, luidsprekers of andere lawaaiveroorzakende middelen is
verboden, buiten de megafoon die gebruikt wordt door de organisator of de op
voorhand aan de politie aangekondigde deelnemers.
 Hulp- en politiediensten krijgen te allen tijde vrije doorgang.
 Het openbaar vervoer mag geen hinder ondervinden van de manifestatie.
Artikel 5:
Indien de organisator niet voldoet of wenst te voldoen aan de bepalingen van art 2, art 3
en/of art 4, kan de burgemeester in een politiebesluit een verbod uitvaardigen voor de
manifestatie.
Specifieke veiligheidsmaatregelen
Artikel 6:
De omheinde site ‘asielcentra’ wordt doorkruist door de dienstweg. De dienstweg is
standaard open, zodat de categorieën weggebruikers zoals aangegeven op het
verkeersbord F99c vrij kunnen gebruik maken van deze weg.
Artikel 7:
In geval van een aangekondigde manifestatie of evenement kan de burgemeester op basis
van een advies van de politiediensten beslissen over de noodzakelijkheid en opportuniteit
van het afsluiten van de dienstweg en de duur ervan, ter vrijwaring van de openbare orde.
Deze beslissing zal gemotiveerd worden in een afzonderlijk politiebesluit.
Artikel 8:
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In geval van een onaangekondigde manifestatie of evenement of in geval van calamiteiten
tijdens een aangekondigde gebeurtenis, zal de centrumdirecteur of diens afgevaardigde
onverwijld telefonisch contact opnemen met de officier van bestuurlijke politie, die in reële
tijd op basis van de aangereikte informatie het bevel kan geven om één of beide poorten te
sluiten. De officier van bestuurlijke politie informeert onverwijld de burgemeester die de
maatregel zal bevestigen, aanpassen of verbreken.
Deze mondelinge beslissing van de burgemeester wordt nadien opgenomen in een
schriftelijk besluit van de burgemeester.
Deze maatregel wordt enkel genomen voor de strikt noodzakelijke tijd en met de finaliteit de
integriteit van de personen, infrastructuur en voorwerpen binnen de afgeschermde perimeter
te vrijwaren.
De toegang voor de hulpdiensten en medewerkers tot de asielcentra wordt te allen tijde
gewaarborgd.
Artikel 9:
In geval van een noodsituatie in RC 127bis en/of TC Caricole (minstens de situaties die
staan opgenomen in het BNIP) zal de dienstweg te allen tijde geopend blijven om het
aanrijden van de hulpdiensten niet te belemmeren. Op advies van de coördinatiecel kan de
burgemeester beslissen om tijdens het beheer van de noodsituatie de dienstweg te sluiten
om operationele redenen en dit voor de strikt noodzakelijke tijd.
Artikel 10:
Indien één of beide poorten gesloten zijn, kunnen desalniettemin personen die daartoe
gemachtigd zijn volgens de wet op de vreemdelingen, op vertoon van hun identiteitskaart en
na afstemming met de centrumdirecteur of diens afgevaardigde toegang krijgen tot de
asielcentra.
Artikel 11:
Aan de korpschef van de Lokale Politie Kastze en aan de directeur-coördinator van de
federale politie te Halle-Vilvoorde wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen om te
controleren of deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 12:
Tenzij voor dezelfde overtreding een wet of decreet sancties voorziet, worden op
overtredingen van onderhavige politieverordening overeenkomstig de bepalingen van
hoofdstuk 17 van het algemeen politiereglement van de gemeente Steenokkerzeel
administratieve sancties opgelegd.
Artikel 13:
Dit bijzonder politiereglement wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt
overgemaakt aan de provinciegouverneur, aan de politierechtbank te Vilvoorde, aan de
GAS-ambtenaar, aan de korpschef van de lokale politiezone KASTZE en aan de directeurcoördinator van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
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Interza : Jaarvergadering op 16 december 2020.
Aanleiding:
Brief van de intercommunale Interza van 13 oktober 2020 waarin wordt meegedeeld dat de
jaarvergadering digitaal zal plaatsvinden op 16 december 2020 om 19u00, met volgende
agenda :
1. Vaststelling van geldigheid tot vergaderen overeenkomstig artikel 22 van de
statuten.
2. Goedkeuring van de notulen van 17 juni 2020 (bijlage 1)
3. Begroting 2021 – verdeling van de werkingsmiddelen: toelichting – goedkeuring
(bijlage 2)
4. Aktename vervangingen raadgevend bestuurders
5. Varia.
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Feiten, context en argumentatie:
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Interza werden op 28 februari 2019
door de gemeenteraad aangeduid voor de hele legislatuur.
Juridische overwegingen:
Het Koninklijk Besluit van 3 oktober 1978, houdende machtiging tot oprichting van een
intercommunale vereniging voor vuilverwijdering door de gemeenten Kampenhout,
Kraainem,
Steenokkerzeel,
Wezembeek-Oppem
en
Zaventem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de jaarvergadering van Interza van 16 december 2020
worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Clémence Maes, Yvette
Van Daele en Peggy Lepage, effectief afgevaardigden, te mandateren om op de
jaarvergadering van 16 december 2020 te handelen en te beslissen overeenkomstig
de onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Interza zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Haviland : Buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020.
Aanleiding:
Email van Haviland van 20 oktober 2020 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering van Haviland plaats heeft op woensdag 16 december 2020 om
18u00, online via Teams met de mogelijkheid om ook fysiek aanwezig te zijn in de kantoren
van Haviland, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik met volgende agenda:
1. hybride vorm van vergaderen BAV dd. 16.12.2020: goedkeuring;
2. notulen van de algemene vergadering van 17 juni 2020 goedkeuring;(een exemplaar
van deze notulen werd per brief op 25 juni 2020 aan de deelnemers bezorgd.);
3. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2021 (art. 34):
goedkeuring;
4. vervanging lid raad van bestuur (art. 20): goedkeuring;
5. toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring;
6. Varia.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente van Steenokkerzeel is aangesloten bij de intercommunale Haviland die werd
opgericht op 24 maart 1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 april 1965 onder het nummer 8226 en verlengd werd op 23 oktober 2019,
verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2019 onder het
nummer 19151652.
Haviland is een dienstverlenende vereniging voor intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor de ruimtelijke ordening en de economische sociale expansie van het arrondissement
Halle–Vilvoorde, die wordt beheerst door het Decreet Lokaal Bestuur.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden in de gemeenteraad van 28
februari 2019 en 24 oktober 2019 aangeduid voor de volledige legislatuur
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder de artikel 432, 40 en 41.
Het gemeenteraadsbesluit van 28 februari 2019 en 24 oktober 2019 betreffende de
aanstelling van de afgevaardigden voor de (buitengewone) algemene vergaderingen van
Haviland voor de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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1. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Haviland van 16
december 2020 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers, Bruno
Peeters, effectief afgevaardigde, of Jan Van hoof, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van
Haviland van 16 december 2020 en te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Haviland zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Havicrem : Buitengewone algemene vergadering op 16 december 2020
Aanleiding:
Email van Havicrem van 23 oktober 2020 waarin wordt meegedeeld dat de buitengewone
algemene vergadering zal plaatshebben op woensdag 16 december 2020, om 18u30, in het
Crematorium Daelhof te Eppegem, met volgende agenda:
1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 17.06.2020
2. Overzicht werking in 2020
3. Goedkeuring van de begroting en jaaractieplan 2021
4. Varia
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente is aangesloten bij de intergemeentelijke vereniging Havicrem, die werd
opgericht op 10 juni 2003 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
26 september 2003, onder het nummer 03099363.
Havicrem staat in voor het beheer van één of meerdere crematoria in het arrondissement
Halle-Vilvoorde, een opdrachthoudende vereniging die wordt beheerst door het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering van Havicrem werden op 28 februari
2019 door de gemeenteraad aangeduid voor de ganse legislatuur.
Juridische overwegingen:
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder de artikels 432
en 454.
De artikels 32 en 33 van de gecoördineerde statuten van Havicrem.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem van
16 december 2020 worden goedgekeurd, en de aangestelde volmachtdragers,
Clémence Maes, effectief afgevaardigde of Yvette Van Daele, plaatsvervangend
afgevaardigde, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van
Havicrem van 16 december 2020 te handelen en te beslissen overeenkomstig de
onderhavige beslissing van de gemeenteraad.
2. Havicrem zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
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Riobra : Aanstelling van een plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone)
algemene vergadering.
Aanleiding:
Email van Riobra met de melding dat er een onverenigbaarheid vermeld staat in het
gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 2020 betreffende de Buitengewone Algemene
Vergadering van Riobra van 18 december 2020.
o Onder punt 1 wordt Hannelore Velaerts, Driesstraat 29 te Steenokkerzeel,
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gemeenteraadslid, aangesteld als effectief afgevaardigde in de (buitengewone)
algemene vergadering van Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur. Dit is ter
vervanging van Griet Deroover (beslist in de gemeenteraad van 17/9/2020)
o Onder punt 2 worden de aangestelde volmachtdragers , Hannelore Velaerts,
effectief afgevaardigde, of Jan Van hoof, plaatsvervangend afgevaardigde,
gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 18
december 2020, te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige
beslissing van de gemeenteraad.
Jan Van hoof werd echter in de gemeenteraad van 17 september 2020 voorgedragen als
kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur en als kandidaat-lid in het regionaal
bestuurscomité Vlaams-Brabant West van Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
Er bestaat namelijk een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op
de Algemene Vergadering en dat van lid van één van de andere organen.
Er dient dus een nieuwe plaatsvervangend afgevaardigde voor de (buitengewone)
algemene vergadering, ter vervanging van de heer Jan Van hoof, aangeduid te worden.
Feiten, context en argumentatie:
De gemeente Steenokkerzeel is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging Riobra.
Email van Riobra met de melding dat er een onverenigbaarheid vermeld staat in het
gemeenteraadsbesluit van 15 oktober 2020. betreffende de Buitengewone Algemene
Vergadering van Riobra van 18 december 2020.
Er dient dus een nieuw plaatsvervangend afgevaardigde voor de (buitengewone) algemene
vergadering, ter vervanging van de heer Jan Van hoof, aangeduid te worden voor de duur
van de huidige legislatuur.
De gemeenteraad gaat over bij geheime stemming tot verkiezing van een
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Riobra voor duur van de huidige legislatuur.
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=yU1h1RhQG0yZWIpX2zCxqrbaRowl
HXxLl9WzBQPVZlUMU9GNlFZRkRQMEwxT0xLRlRDTjhCVERIVy4u&AnalyzerToken=lYqT2sveq8seDQXEy
OAijED5Grgrt88C
De stemming geeft volgende uitslag :
Karel Servranckx bekomt 1 stem;
Sandra Cauleers bekomt 1 stem;
Alen Cilic bekomt 1 stem;
Yvette Van Daele bekomt 15 stemmen;
Er zijn 2 blanco stemmen.
Juridische overwegingen:
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 in het bijzonder op artikel 40 en 41
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad.
De afgevaardigden voor de algemene vergadering werden in de gemeenteraad van 28
februari 2019, 21 november 2019, 19 september 2020 en 15 oktober 2020 aangeduid voor
de volledige legislatuur.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
1. Yvette Van Daele, Nieuwstraat 2A te 1820 Steenokkerzeel,
yvette.vandaele@steenokkerzeel.be, gemeenteraadslid, wordt aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde in de (buitengewone) algemene vergadering van
Riobra, voor de duur van de huidige legislatuur.
2. De aangestelde volmachtdragers , Hannelore Velaerts, effectief afgevaardigde, of
Yvette Van Daele, plaatsvervangend afgevaardigde, worden gemandateerd om op
de buitengewone algemene vergadering van Riobra van 18 december 2020, te
handelen en te beslissen overeenkomstig de beslissing van van 15 oktober 2020
van de gemeenteraad.
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3. Riobra zal van dit besluit op de hoogte worden gebracht.
financiën
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Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige
toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
Feiten, context en argumentatie:
Voorliggende wijziging van het belastingreglement voor afval omvat alle wijzigingen die zich
opdringen omwille van nieuwe tarieven op het recyclagepark, de invoering van P+MD vanaf
1 april 2021, de online verkoop van gft stickers, tariefverlaging voor groot restafval,
tariefverlaging voor containers voor papier en glas en introductie van verschillende Interzaproducten in dit reglement.
De tariefwijzigingen enten zich op de principes vastgelegd in het door de gemeenteraad
goedgekeurde beleidsplan van Interza. Goede sorteerders moeten worden beloond. Hoe
meer afval iemand aanbrengt, hoe groter de responsabilisering in de kosten hiervoor.
 Tarieven recyclagepark: de tarieven op basis van de al dan niet gebruikte laadruimte
van een voertuig waren soms tegenintuïtief en creëerden misverstanden. Voor het
plaatsen van weegbruggen zijn de parken van Interza te klein. Daarom wordt ervoor
geopteerd om te gaan werken op basis van volume van het afval.
Doordat de aanvoer van afval op de parken in koffers of laadruimten van
gelijksoortige wagens en aanhangwagens gebeurt, kunnen de volumes eenvoudig
ingeschat worden. In gebeurlijke gevallen van twijfel is opmeting mogelijk.
De nieuwe tarieven geven voordeel aan de gezinnen die jaarlijks een bescheiden
hoeveelheid afval naar het park brengen. Zij kunnen genieten van een jaarlijks
tegoed van 25 euro. Ook voor asbest geldt een gratis tegoed van 25 euro hetgeen
veilige omgang met de stof moet bevorderen.
Naast dit tegoed blijven inwoners genieten van de relatief gunstige tarieven die
gelden op een recyclagepark in vergelijking met commerciële afvalverwerkers.
Overigens blijven er zoals vandaag heel wat afvalsoorten die gratis naar het
recyclagepark kunnen worden gebracht (papier, glas, vlak glas, isomo, KGA,
frituurolie, verfpotten, lampen, kringloopgoederen, metaal, folies, afgedankt
elektrische apparatuur, batterijen, kurk, textiel).
Wie (heel) veel afval aanbrengt, wordt geresponsabiliseerd. Voor wie jaarlijks afval
aanbrengt voor meer dan 100 euro, stijgen de tarieven met 50 %. Dit komt overeen
met de werkelijke kosten. Deze klanten verliezen het voordeel ten aanzien van de
commerciële bedrijven.
Om het afvalverbruik per gezin te monitoren, worden aan de parken zuilen geplaatst
voor registratie van de elektronische ID kaart. Wie als vereniging of KMO wil gebruik
van het recyclagepark, kan eveneens een toegangsbadge aanvragen.


Groot restafval
Voor sommige inwoners met grote stukken restafval zitten (zetels, matrassen, …) is
het niet zo gemakkelijk om naar het recyclagepark te gaan. De vroegere ophaling
aan huis van grof afval is niet langer toegestaan door de OVAM. Dit is vervangen
door een ophaling op afroep. Om de (sociale) drempel hiervoor te verlagen wordt
een tariefverlaging doorgevoerd van 24 naar 20 euro per laadbak (ongeveer 2 m3).

 Restafval en P+MD
Vanaf 1 april 2021 zijn alle plastic verpakkingen toegestaan in de blauwe PMD-zak.
PMD wordt dan uitgebreid naar P+MD. De ervaring elders is dat de hoeveelheid afval
hierdoor zal verminderen met 15 %. Wie goed sorteert, zal de afvalkosten voor
restafval dus zien dalen met 15 %.
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Het overblijvend restafval zal door het verdwijnen van de lichte en volumineuze
verpakkingen compacter worden. Eenzelfde gewicht aan afval zal minder volume
innemen. Om de arbeidsbelasting van de afvalophalers onder controle te houden, zal
de restafvalzak verkleind worden. Het gemiddelde gewicht van de afvalzak en de
kostprijs voor ophaling en verwerking blijven de dezelfde. Om die reden wordt ook het
tarief gehandhaafd.
De kleinere afvalzakken worden ingevoerd op hetzelfde ogenblik als de verbrede
inzameling van PMD. De bestaande zakken blijven geldig tot september 2021 en
kunnen daarna desgevallend ingeruild worden.
Gezien de prijswijziging voor de restafvalzakken worden ook de tarieven voor de
ondergrondse inzameling van restafval aangepast. Gezien de gemiddelde lagere
vullingsgraad dringt een tariefstijging voor 1100 liter container zich niet op (tarief blijft
de kosten dekken).
 Vanaf 2021 zullen de gft stickers via een webshop besteld kunnen worden. De
tijdelijke regeling ingevoerd tijdens de corona periode wordt verder
geprofessionaliseerd en bestendigd. Het adres van de besteller zal automatisch op
de sticker gedrukt worden. Bij verlies van de sticker kan een duplicaat tegen kostprijs
besteld worden.
Voor mensen zonder toegang tot internet zullen zitdagen georganiseerd worden
waarop de sticker ook met cash kan worden aangekocht.
Om de nieuwe moderne en meer klantvriendelijke verkoopwijze toe te laten, moet
Interza door de gemeenteraad gemandateerd worden om de inkomsten voor de
gemeente te innen en ze daarna door te storten.
 Een laatste wijziging betreft de verkoop van afvalrecipiënten door Interza. Deze
worden mee opgenomen in dit reglement waardoor de verkoop desgewenst ook
door partners van Interza kan plaatsvinden. Bij verkoop onder BTW stelsel leidt dit
onvermijdelijk tot administratieve problemen.
Het betreft de verkoop van composteerbare zakjes en het emmertje hiervoor, van de
containers voor papier, glas en gft (de eerste gft container per gezin is gratis), van
de compostvaten en -bakken en van de zakasbakjes.
Ten aanzien van de huidige situatie wordt de prijs van containers voor papier en glas
verlaagd met 10 euro naar 40 euro. Dit moet het gebruik van de containers verder
aanmoedigen, gezien ook de voordelen ervan voor de ergonomie en het voorkomen
van zwerfvuil door weggewaaid papier.
De financiële toestand van de gemeente.
Juridische overwegingen:
Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer
bepaald de artikelen 2, 40, 41, 252, 286 t.e.m. 287 en 326 t.e.m. 335.
De artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.
Plaats in beleidsplan en budget:
Budgetcode 0020/73323000 van het overig beleid.
Besluit:
Met 18 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert
Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage,
Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens), 1 stem tegen
(Alen Cilic), 1 onthouding (Rudy Peeters)
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Artikel 1. Heffingstermijn en belastbaar feit
Met ingang van 1 januari 2021 wordt een contantbelasting gevestigd op de volgende
ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
a) Huis-aan-huisinzameling
1) verwijdering van restafval en groot restafval (grof vuil)
2) recyclage van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)
3) recyclage van GFT-afval
4) verwijdering van gebonden asbesthoudend bouwmateriaal
5) verkoop van composteerbare zakjes, emmertjes en containers voor papier, glas en gft
b) Brengmethode (recyclagepark)
1) inzameling en verwijdering van niet recycleerbaar groot restafval (brandbaar en niet
brandbaar)
2) inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval & kunststofafval
3) inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afval
Artikel 2. Tarief en berekeningswijze huis-aan-huisinzameling
Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt
vastgesteld:
Fractie

Contantbelasting

a) Restafval
45 l zak (60 liter tot 31/3/2021)
22.5 l zak (30 liter tot 31/3/2021)
1100 liter container

2 euro
1 euro
32 euro per lediging

b) Groot restafval
Per laadbak (2 m3)

20 euro

c) Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons
60 l zak
0,125 euro
De verplichting tot aanlevering in de blauwe PMD-zak geldt eveneens bij aanvoer op het
recyclagepark.

d) GFT-afval (gebruiksrecht per jaar via gft sticker)
Container 240 liter
Container 140 liter

40 euro
30 euro

e) gebonden asbesthoudend bouwmateriaal
Bigbag met afmetingen 3.10 -1.10 - 0.30 meter

30 euro

f) Aankoop van composteerbare zakjes, compostvaten en -bakken, emmertjes en containers
voor papier, glas en gft
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Emmertje met één rol van 50 zakjes
6 euro
Twee rollen van 50 zakjes
6 euro
Zakasbakje
2,5 euro
Compostvat
15 euro
Compostbak
25 euro
Container voor papierafval (140 of 240 liter) 40 euro
Container voor glasafval (140 of 240 liter)
40 euro
Bakje voor glasafval
5 euro
Containers voor papier en glas bij collectief gebruik in meergezinswoningen Gratis
bruikleen
Eerste container voor gft afval per woning (140 of 240 liter)
Gratis
bruikleen
Tweede container voor gft afval per woning (140 of 240 liter)
40 euro
Leveringskosten voor containers aan huis (per rit)
15 euro
Artikel 3. Tarief en berekeningswijze recyclagepark
Het groot restafval, groenafval, houtafval, harde plastics, zuiver steenpuin, gemengd
bouwafval en bouwafval met hechtgebonden asbest kunnen tegen betaling aangeboden
worden op het recyclagepark in samenwerking met en volgens de voorschriften van
INTERZA. De wijze van betaling geschiedt op de door INTERZA voorgeschreven wijze,
door middel van afgifte van een betaalbewijs conform de regels van INTERZA of door
elektronische betaling via Bancontact.
De basis van de tarifering wordt gevormd door het volume van het aangeboden afval
volgens de geldende tariefcategorie. Dit volume worden bepaald als het volume van de
meetkundige balk gevormd door de uiteindes van het afval in de verschillende dimensies.
Volgende categorieën worden onderscheiden:
Categorie 1: Volume tot 0,25 m³
Categorie 2: Volume tussen 0,25 en 0,5 m³
Categorie 3: Volume tussen 0,5 en 1 m³
Categorie 4: Volume tussen 1 en 1,5 m³
Categorie 5: Volume tussen 1,5 en 2 m³
Categorie 6: Volume tussen 2 en 3 m³
Volgende tarieven worden gehanteerd in euro:
Groot restafval en
asbesthoudend afval

Recycleerbaar (groen, Gemengd bouwafval
harde plastics, hout en
zuiver steen)

Cat 1

5

2,5

6,25

Cat 2

10

5

12,5

Cat 3

20

10

25

Cat 4

30

15

32,5

Cat 5

40

20

50

Cat 6

60

30

75

In afwijking van bovenstaande tarieven wordt voor matrassen, zetels en sanitair porselein
(WC, lavabo) een vast tarief gehanteerd van 5 euro per stuk, voor meerpersoons zetels en
matrassen geldt een vast tarief van 10 euro per stuk.
Ieder gezin heeft recht op een jaarlijkse vrijstelling van 25 euro voor de aanvoer van
recycleerbaar afval en asbesthoudend afval.
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Bij een jaarlijkse aanvoer per gezin voor meer dan 100 euro, worden de tarieven verhoogd
met 50%. Zowel de vrijstelling als de verhoging worden berekend per kalenderjaar.
Voor de aanvraag van een toegangsbadge voor vereniging of KMO wordt 20 euro
aangerekend.
Artikel 4. Belastingplichtige
§ 1. De contantbelasting vermeld in artikel 2, a) en b) is verschuldigd door eenieder die
gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van
restafval.
§ 2. De contantbelasting vermeld in artikel 2, c) is verschuldigd door eenieder die gebruik
maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.
§ 3. De contantbelasting vermeld in artikel 2, d) is verschuldigd door eenieder die gebruik
maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van GFT-afval.
§4 . De contantbelasting vermeld in artikel 2, e) is verschuldigd door eenieder die gebruik
maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake huis-aan-huisinzameling van gebonden
asbesthoudend afval.
§ 5 . De contantbelasting vermeld in artikel 2, f) is verschuldigd door eenieder die de
betrokken afvalrecipiënten bij Interza aankoopt.
§ 6. De contantbelasting vermeld in artikel 3 is verschuldigd door eenieder die gebruik
maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling op het recyclagepark.
Artikel 5. Tijdstip van verschuldigdheid van de belasting
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken zijn
de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente
vastgestelde plaats(en).
Gebruikers van 1100 liter containers zijn de contantbelasting verschuldigd bij aanvang van
het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers
voor GFT-afval zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de door de
gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het
gemeentelijk recyclagepark zijn de in artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd.
Artikel 6. Machtiging Interza
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERZA wordt gemachtigd om de
contantbelasting voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafval (art. 2a,3°), voor
de huis-aan-huisinzameling van grof vuil, pmd en gebonden asbesthoudend afval (art. 2b,
2c en 2e), voor de verkoop van afvalrecipiënten (art. 2f), en voor de aanvoer van afval naar
het recyclagepark (art. 3) te innen.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband INTERZA wordt gemachtigd om de
contantbelasting voor het gebruik van de zakken voor restafval en de gft stickers te innen
met ingang van 1.1.2021. De inkomsten van de contantbelasting voor restafval worden
doorgestort aan de gemeenten op basis van de opgehaalde gewichten per gemeente. De
inkomsten voor de gft sticker worden doorgestort op basis van de gemeente waarvoor de
sticker werd aangekocht.
Artikel 7. Inkohiering
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving
hieromtrent.
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Artikel 8. Bezwaar
§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze belasting bezwaar
indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen dat handelt als administratieve
overheid.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
straffe van verval worden ingediend, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van de contante inning, de datum van verzending
van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.
§2. Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 9. Algemene bepalingen
De vestiging en de invordering van de belasting, alsook de regeling van de geschillen ter
zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
en latere wijzigingen.
Artikel 10. Opheffing
De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2019 wordt opgeheven op 1 januari 2021.
Artikel 11.
Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 en latere wijzigingen.
Dit besluit wordt ook overgemaakt aan INTERZA en OVAM.
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Kerkbesturen Steenokkerzeel: meerjarenplanaanpassing 2020 St.-Rumoldus
Feiten, context en argumentatie:
Het CKB heeft bij de gemeente op 30 juli 2020 een meerjarenplanaanpassing 2020-2025
van het kerkbestuur St.-Rumoldus ingediend. De gemeentelijke exploitatiebijdrage blijft
ongewijzigd. De gemeentelijke investeringsbijdrage wordt echter verhoogd.
Het Aartsbisdom Mechelen-Brussel heeft op 11 augustus 2020 een gunstig advies gegeven
over het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur St. Rumoldus.
De nieuwe investeringsuitgaven van 2020 zijn de uitgestelde investeringsbedragen van het
jaar 2019 die in uitvoeringsfase zijn gekomen in het jaar 2020. Het betreft de werken sanitair
kerk, de afwerking van de restauratie tuinmuur pastorie en de erelonen architect voor het
opstellen van het onderhoudslogboek.
Voor de jaren 2021 t.e.m. 2024 werden de gemeentelijke investeringsbijdragen verhoogd,
ondanks het feit dat in de beleidsnota vermeld wordt dat er voor de jaren 2021 t/m 2025
geen wijzigingen verwacht worden. Na overleg met de penningmeester van Sint-Rumoldus
blijkt dit echter over een vergissing te gaan. De gemeentelijke investeringsbijdragen worden
dus wel degelijk verhoogd voor de periode 2021-2024.
Deze verhogingen houden verband met het feit dat Onroerend Erfgoed niet meer zou
tussenkomen in de vergoeding van BTW en erelonen bij restauratie- en
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onderhoudsdossiers. Hierdoor stijgt de gemeentelijke bijdrage.
Dit gegeven werd telefonisch afgetoetst met Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, die de
niet-tussenkomst voor de BTW en de erelonen ontwerper bevestigde.
Verder dient nog vermeld te worden dat het Centraal Kerkbestuur (CKB) over deze
meerjarenplanaanpassing geen voorafgaand overleg heeft gepleegd. Ook hebben zij na de
indiening zo lang getalmd, dat de financieel directeur uiteindelijk zelf contact heeft moeten
nemen met de penningmeester van Sint-Rumoldus, teneinde de noodzakelijke informatie
over het hoe en het waarom van deze meerjarenplanaanpassing te bekomen en de
toezichtstermijn van de gemeente nog te kunnen respecteren.
Juridische overwegingen:
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten.
Besluit:
Met 15 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Gilbert Jaspers,
Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Yvette
Van Daele, Christiana Willekens), 4 stemmen tegen (Jan Van hoof, Rudy Peeters, Ann
Goovaerts, Griet Deroover)
Alen Cilic, gemeenteraadslid, stemt niet mee over dit agendapunt wegens
belangenvermenging.
De gemeenteraad keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur St.Rumoldus goed.
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Autonoom Gemeentebedrijf: prijssubsidie 2020 - 2e semester
Aanleiding:
Om economisch rendabel te zijn heeft het AGB nood aan een prijssubsidie van het
gemeentebestuur. De waarde van de prijssubsidie bedraagt de de prijs die de bezoeker
voor recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een bepaalde factor.
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght,
Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana
Willekens), 1 onthouding (Alen Cilic)
Onderstaand aangepast prijssubsidiereglement voor het boekjaar 2020 - 2e semester wordt goedgekeurd:

-

PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT
“GEMEENSCHAPSCENTRUM” BESTAANDE UIT:
GEBOUW “DE CORREN” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL, VAN
FRACHENLAAN 24A; EN
GEBOUW “DE CAMME” GELEGEN TE 1820 STEENOKKERZEEL,
TERVUURSESTEENWEG 173.

Tussen
de Gemeente Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester
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en Schepenen, gevestigd in Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor
handelen de heer Kurt Ryon, burgemeester, en mevrouw Heidi Abeloos, algemeen
directeur, enerzijds;
en
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, vertegenwoordigd door de Raad van
Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel, gevestigd in Orchideeënlaan
17 te 1820 Steenokkerzeel, waarvoor handelen de heer Jelle Mombaerts, voorzitter Raad
van Bestuur, en mevrouw Heidi Abeloos, secretaris, anderzijds;
wordt overeengekomen dat de Gemeente Steenokkerzeel prijssubsidies zal toekennen aan
het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel voor het verlenen van recht op toegang aan
bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van eigen programmatie in het
“gemeenschapscentrum”. Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze
prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1/7/2020 tot en met 31/12/2020.
VOORWAARDEN


Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel heeft haar inkomsten en uitgaven
geraamd voor de periode van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020 (zie bijlage). Op basis
van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vastgesteld dat de inkomsten uit ticketverkoop van evenementen van cultuur of
vermaak van eigen programmatie in het “gemeenschapscentrum” minstens EUR
180.805 (inclusief 6% btw) voor de periode van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel
vanaf 1/7/2020 de voorziene toegangsprijzen (inclusief btw) voor alle bezoekers voor de
periode van 1/7/2020 tot en met 31/12/2020 voor recht op toegang tot evenementen van
cultuur of vermaak van eigen programmatie te vermenigvuldigen met een factor 18,32.


De Gemeente Steenokkerzeel erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen
(inclusief btw) voor recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie moet vermenigvuldigen met een factor 18,32 om economisch
rendabel te zijn.



Rekening houdend met de sociale en culturele functie van het
“gemeenschapscentrum” wenst de Gemeente Steenokkerzeel dat er tijdens de
periode van 1/7/2020 tot en met 31/12/2020 geen prijsverhogingen doorgevoerd
worden ten aanzien van bezoekers van evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie. De Gemeente Steenokkerzeel wenst immers de
toegangsgelden te beperken opdat de evenementen van cultuur of vermaak van
eigen programmatie toegankelijk zijn voor iedereen. De Gemeente Steenokkerzeel
verbindt er zich toe om voor de periode van 1/7/2020 tot en met 31/12/2020 deze
beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Steenokkerzeel
bedraagt de prijs (inclusief btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt
vermenigvuldigd met een factor 18,32; afgerond 18.



Deze gesubsidieerde inkomgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd
worden tijdens de periode van 1/7/2020 tot 31/12/2020 in het kader van een
periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de
Gemeente Steenokkerzeel deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een

30
gemeenteraadsbeslissing).


Het Autonoom Gemeentebedrijf Steenokkerzeel moet op de 5de werkdag van elke
maand de Gemeente Steenokkerzeel een overzicht bezorgen van het aantal
bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de voorbije maand tot de
eigen evenementen van cultuur of vermaak. Dit overzicht dient tevens het bedrag
aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal
gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel uitreikt aan de Gemeente Steenokkerzeel. De
Gemeente Steenokkerzeel dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Steenokkerzeel binnen de 15 werkdagen na ontvangst.



Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1/1/2021 zal worden onderhandeld
tussen de Gemeente Steenokkerzeel en het Autonoom Gemeentebedrijf
Steenokkerzeel vóór 31/1/2021.

Bijlage:
Raming inkomsten en uitgaven boekjaar 2020

ONTVANGSTEN
Sleutel

Omschrijving

0705/70050020 Verkopen van handelsgoederen
0705/70000999 Verhuringen met betrekking tot de exploitatie
011902/70509999 Diverse verhuringen zonder betrekking tot de exploitatie
0030/75100000 Ontvangen intresten
0705/74500010 Schadevergoedingen
011902/74500000 Recuperatie van kosten
Verrekening kapitaalsubsidies

UITGAVEN
0705/61310050 Auteursrechten
0030/61490000 Administratiekost
0119/61500010 Diverse benodigdheden en klein gereedschap
0705/60200000 Aankopen van diensten
0705/60400000 Aankopen van handelsgoederen
011902/61008000 Huur en huurlasten op gebouwen
0705/61599999 Huurlasten op materieel
0119/61030100 Onderhoud en herstellingen gebouwen

Bedrag
9.100
49.700
143.436
20
120
0
4.333
206.709

3.000
80
1.000
25.100
8.400
149.810
4.000
61.000
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0119/61503000 Onderhoud en herstellingen materieel
0119/61130000 Water
0119/61110000 Gas
0119/61100000 Electriciteit
0119/61410010 Diverse bureelbenodigdheden
0119/61410040 Telefoon
0119/61310020 Erelonen consultancy
0119/61310090 Erelonen bedrijfsrevisor
0119/61209999 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
0119/61430070 Promotiekosten
0030/64000010 Roerende voorheffing
011901/61429999 Informaticakosten
011902/65999999 Financiële kosten
0705/61430010 Representatie- en receptiekosten
0190/64020000 Geraamde belastingen
Afschrijvingen

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
RESULTAAT VORIGE BOEKJAREN

3.700
2.000
7.700
7.000
1.000
1.500
5.000
3.000
500
1.000
20
1.000
100
1.500
1.000
88.870
377.280

-170.571
0

PRIJSSUBSIDIE
Berekening factor
prijssubsidie 2020

Te financieren saldo
BTW 6%
Te financieren saldo incl. BTW
Prijssubsidie 1e semester 2020 (incl. BTW)
Nog te financieren saldo
Raming te ontvangen inkomsten programmatie gemeente 2020 - 2e sem.
Factor
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170.571
10.234
-180.805
108.486
-72.319
3.948
18,3179

Verdeling Vlaamse subsidies lokaal verenigingsleven.
Aanleiding:
De beschikbare budgetten vanuit de Vlaamse regering ter ondersteuning van het
verenigingsleven, die moeten verdeeld worden.
Feiten, context en argumentatie:
De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te
helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig
87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9
miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de

32
sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in
het gemeentefonds in 2018. De rest gaat naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
naar specifieke subsidies voor enkele randgemeenten rond Brussel.
De gemeente Steenokkerzeel kan beschikken over € 138.165 en zal hierbij ook de
opbrengst van de mondmaskers, die verkocht worden via de lokale economie, bijvoegen.
Voorlopig gaan we voor de verdeling uit van een bedrag van € 140.000, de eventuele
meeropbrengst van de mondmaskers zal bij het reservebedrag geteld worden.
De gemeente heeft zich bij het voorstel tot verdeling, gebaseerd op een aantal zaken:
- Op vrijdag 9 oktober 2020 organiseerde de gemeente een participatiedebat waar
inwoners, afgevaardigden van de adviesraden (als vertegenwoordigers van de
verenigingen) en afgevaardigden van de politieke fracties (waren aanwezig: Groen, LVB, SPA) konden discussiëren over de verdeling van de budgetten. Een verslag hiervan kan je
terug vinden in bijlage.
- De gemeente heeft bij naburige gemeenten (Kapelle-op-den-Bos, Opwijk, Grimbergen,
Machelen-Diegem, Vilvoorde, Zaventem, Meise, Kampenhout) navraag gedaan op welke
manier zij de voorziene budgetten hebben verdeeld.
- Advies van de dienst Vrije Tijd.
Op basis van deze informatie, is het college van burgemeester en schepenen tot het
volgende voorstel gekomen voor de verdeling van de € 140.000:
De Schol-bon: € 9.000
Elke vereniging (erkend en niet-erkend) heeft een bon ter waarde van 100€ ontvangen,
waarmee ze terecht kunnen in de lokale horeca om hun drank te betalen indien ze
bijvoorbeeld hun vergaderingen daar laten doorgaan. Momenteel zijn er bons uitgedeeld
voor een bedrag van € 7.900 en zijn er op de gemeente al bonnen binnen gebracht ter
waarde van € 1.800.
Verhoging subsidies 2020 met 50%. : € 23.000
Subsidies voor het werkingsjaar 2019 – 2020 worden verhoogd met 50%. Dit bedrag
kunnen de verenigingen ontvangen door de gemeente facturen en betaalbewijzen voor te
leggen van aankopen bij lokale handelaars (incl. drank en eten). Elke vereniging mag 1x zijn
factureren doorsturen voor 31 december 2021. Het extra bedrag zal op basis van de
facturen in 1 keer worden gestort aan de verenigingen.
Verhoging toelages muziekverenigingen met 20%: € 7.000
Vermits de muziekverenigingen niet binnen de vaste subsidiepot van de gemeenten vallen,
maar een bedrag krijgen op basis van het aantal leerlingen dat muziekles volgt en een apart
vast bedrag krijgen, zal dat totaal bedrag met 20% verhoogd worden. Ook hier geldt de
voorwaarde dat dit budget lokaal besteed moet worden en het geld ontvangen kan worden
na voorlegging van facturen bij de lokale economie en de nodige betaalbewijzen.
Ondersteuning eenmalige initiatieven: € 3.500
Onze bruisende gemeente telt een aantal dorpsfeesten die vaak georganiseerd worden
door een aantal verenigingen samen. Het Wintervuur in Perk, de Sint-Maartenlichtstoet in
Melsbroek, de Zondagsdrinkers in Steenokkerzeel of de Rommelmarkt in Humelgem zijn
hier voorbeelden van. Deze organisaties mogen eenmalig een ondersteuning van maximum
500€ aanvragen om de kosten te dekken die gemaakt zijn geweest voor de editie 2020.
Deze kosten moeten aangetoond worden via een factuur en betalingsbewijs.
Aankoop veiligheidsmaterialen: € 15.000
Net als in september 2020 zal de gemeente ook nu voorzien in een pakket
veiligheidsmaterialen (handgel, papieren doeken, handzeep, …) waar onze verenigingen
een beroep kunnen op doen indien ze een evenement willen organiseren of ze dit nodig
hebben voor hun reguliere werking. De gemeente zal deze materialen via de lokale
handelaars aankopen waar mogelijk.
Kampenkoffer: € 5.000
Net als tijdens de zomer 2020 voorziet de gemeente een kampenkoffer met de nodige
veiligheidsmaterialen voor verenigingen die een kamp organiseren in 2021.
Veiligheidsmaterialen voor verenigingen met eigen infrastructuur of gehuurde zalen
op grondgebied Steenokkerzeel : € 15.000
Verenigingen die een eigen infrastructuur beheren (oa voetbal, tennis, gevechtsporten, …)
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of verenigingen die een niet-gemeentelijke zaal op het grondgebied Steenokkerzeel huren
voor hun werking, kunnen via de gemeente ook een pakket aan veiligheidsmaterialen
ontvangen.
Verhoging projectsubsidies en straatfeestsubsidies met 50% binnen het kader van
Steenokkerzeel Bruist: € 3.500
We willen de projecten en straatfeesten na de covid-19 crisis extra stimuleren door het
bedrag met 50% te verhogen. Dit komt dan neer op €225 (ipv € 150) voor een straatfeest en
€750 (ipv €500) voor een projectsubsidie. De voorwaarden voor deze subsidies staan in het
reglement rond…, maar de extra 50% moet ook lokaal besteed worden.
Toelage sluiting kantines: € 4.000
De verenigingen die hun kantine (3 voetbalclubs en de tennisvereniging) hebben moeten
sluiten als gevolg van de covid-maatregelen, zullen eenmalig een toelage van € 1.000
krijgen.
Gratis uitleendienst tot eind 2021: € 5.000
De uitleendienst wordt gratis tot en met december 2021. Op basis van vorige jaren, wordt de
minder inkomst voor de gemeente geraamd op € 5.000.
De Wat-Als kas: € 8.000
We voorzien dit reservebedrag om bepaalde onderdelen die we over het hoofd zien, nog te
kunnen betoelagen of subsidiëren.
Reservepot voor het najaar: € 42.000
Vermits er duidelijk in de omschrijving van de Vlaamse regering staat dat het om een
eenmalige toelage gaat heeft de gemeente beslist om een bedrag opzij te zetten voor het
najaar 2021. Op basis van evaluatie van de huidige maatregen en/of eventuele nieuw
noden, zal dit bedrag in het najaar van 2021 een bestemming krijgen.
Juridische overwegingen:
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-ruim-87miljoen-euro-voor-het-lokale-verenigingsleven-update-22
Besluit:
Met 19 stemmen voor (Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts,
Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy
Peeters, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght,
Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana
Willekens), 1 onthouding (Alen Cilic)
1. De gemeenteraad keurt het voorstel van het college van burgemeester en schepenen
betreffende de verdeling van de Vlaamse subsidies (€ 138.165) ter ondersteuning van het
verenigingsleven in 1820 en de opbrengst van de mondmaskerverkoop via de lokale
economie principieel goed.
2. Deze beslissing zal in een reglement gegoten worden, dat aan de gemeenteraad van
december 2020 ter goedkeuring zal voorgelegd worden.
noodplanning
18

Uitbreiding interlokale vereniging noodplanning en integrale veiligheid.
Aanleiding:
Sinds 2017 is er een interlokale vereniging opgestart tussen de gemeenten Steenokkerzeel,
Zemst en Kampenhout. Tom Ketelslegers werd binnen die ILV aangenomen als coördinator
integrale veiligheid en noodplanning.
Vanuit de gemeente Steenokkerzeel kwam de vraag om de ILV uit te bereiden naar
bestuurlijke handhaving toe (oa Milieu en Omgeving).
Op een overleg tussen de burgemeesters, de politie en de algemeen directeurs werd beslist
om een eerste voorstel te doen voor deze uitbreiding.
Op vraag van de gemeente Kampenhout werd ook een luik rond preventie toegevoegd aan
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het voorstel.
Feiten, context en argumentatie:
De huidige ILV is te beperkt om echt volledig in te zetten op bestuurlijke handhaving. Voor
de GAS-sancties werken we bv. met Haviland die hiervoor een financiële tussenkomst
vraagt per dossier. Met de uitbreiding van de ILV zouden we het GAS 1-2-3 beleid helemaal
terug naar de eigen gemeenten kunnen trekken en meer inzetten op de lokale problemen.
Voor de coördinatie van de handhaving zouden we de ILV uitbreiden met 1 VTE.
Naast handhaving is het ook belangrijk om een goede preventie en nazorg te organiseren,
met handhaven alleen pakken we de bron van het probleem niet aan. Daarom kwam het
voorstel om ook hiervoor 1 VTE als coördinator preventie aan te nemen.
Steenokkerzeel is trekkende gemeente in de ILV dus als we voor een uitbreiding gaan dan
zal zij ook de aanwervingen doen.
Net zoals bij de huidige ILV zullen de kosten evenredig verdeeld worden over de gemeenten
die er gebruik van maken.
Plaats in beleidsplan en budget:
 Momenteel is er een verdeling van 30/30/30/10 voor de totale kost (loon +
werkingskosten) van het ILV van +/- 81.000 euro. Dit komt neer op een kost van +/25.000 euro per gemeente + +/- 8000 euro voor Machelen.
 Als er 2 personeelsleden bijkomen a rato van 81.000 (niveau A) + 70.000 (niveau B)
dan zou de jaarlijks kost op +/- 232.000 euro komen.
 Machelen zou in 25% van de kosten van de noodplanning tussenkomen = +/- 20.250
euro.
 De rest zou in een verdeling van 33/33/33 komen, dus +/- 171250 euro / 3 = +/57080 euro per gemeente.
 Vanuit de GAS 1-2-3 afhandeling zouden we +/- 6.000 euro kunnen besparen door
dit niet meer uit te besteden aan Haviland.
Besluit:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van de statuten om de bestaande ILV
uit te breiden voor handhaving en preventie.
bijkomende agendapunten
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Vraagstelling naar de stand van zaken van RUP 10 : Steen III. (onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleiding:
Uit het verslag van GECORO 12- 12-2019: RUP STEEN III
Toelichting
Om 20u geeft Plan+ een toelichting over RUP Steen III en de vervolgstappen voor
voorlopige vaststelling op de gemeenteraad (met antwoord op eerdere opmerkingen en
adviezen van de gecoro van het RUP).
Wegens een misverstand was Plan+ niet aanwezig en werd een toelichting gegeven door
de stedenbouwkundige Joris Thijs.
Bespreking
Er werden een aantal aanpassingen aan het plan doorgevoerd o.b.v. de voorgaande
opmerkingen van de gecoro:
1) Er wordt in het aangepaste voorontwerp-RUP afgestapt van de bedrijfswoningen,
voorzien tussen de woningen aan de Perksesteenweg en toekomstige KMO-units aan
Kalkoven. Men voorziet nu enkel KMO-units op deze locatie. Bij bevraging van de bewoners
door de POM stond men positiever tegen de KMO-units dan tegenover de achterliggende
bedrijfswoningen. Men verwacht namelijk meer privacy. De aangeduide bufferzone zal
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verder verruimd worden van 10m in het oude voorstel naar 15m in het nieuwe voorstel.
2) Een trage verbinding voor voetgangers en fietsers wordt voorzien vanaf de bushalte aan
de Haachtsesteenweg, langsheen de bomenrij van de militairen en langsheen Taxi Hendrix,
tot aan de Perksesteenweg. Het gaat om het verplaatsen van de bestaande buurtweg die nu
te midden van het militair domein is gelegen. De trage verbinding heeft een breedte van 4m
en zal gerealiseerd worden door de gemeente. Er zullen ook kleine grondruilacties tussen
eigenaars plaatsvinden. Bijkomend overleg met Taxi Hendriks zal nodig zijn daar de trage
doorsteek langs en ter hoogte van de toegang van Taxi Hendriks wordt voorzien. De
mogelijkheid voor een ontsluiting van Taxi Hendriks via Kalkoven wordt aangeboden.
3) De bestaande bomenrij van de militairen is een groene bufferzone om te behouden, dit
zowel zijdelings als langsheen de Haachtsesteenweg. Dit wordt aangeduid en verankerd in
het RUP.
Vragen:
Reeds 4 jaar wordt aan dit RUP gewerkt:
20160708: eerste voorontwerp-RUP
20180314: voorontwerp-RUP
20180109: ontheffing MER
20180605: plenaire vergadering
20191212: voorstelling gecoro ontwerp-RUP
20200825: laatste algemene bespreking met POM
?
 Wat was de aanleiding en doel om dit RUP op te maken en is dit momenteel nog
relevant ?
 Zijn de omwonenden reeds gehoord in dit plan ? wanneer was dit ?
 Hoeveel heeft de opmaak van dit RUP reeds gekost ?
 Wat was de planning voor een afgewerkt RUP en wat is de planning momenteel ?
 Hoever staat het met de trage verbinding ?
 Krijgt Taxi Hendriks een ontsluiting langs Kalkoven ?
 Kan op de gemeentesite ook een datum toegevoegd worden, in dit geval is dit niet
duidelijk van welk jaar de communicatie is, bovendien zijn er 2 verschillende
pagina’s.
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt als volgt:
 Wat was de aanleiding en doel om dit RUP op te maken en is dit momenteel nog
relevant?
De tekst op de website is nog steeds relevant als basis voor het RUP: ruimte voor
bedrijvigheid, woonkwaliteit, ...
 Zijn de omwonenden reeds gehoord in dit plan ? wanneer was dit?
De omwonenden zijn bij start project op de hoogte gebracht via een infosessie en
krijgen brieven over het verloop.
 Hoeveel heeft de opmaak van dit RUP reeds gekost?
0 euro, omdat dit bekostigd zal worden door de POM. Het kost ons uiteraard wel tijd.
 Wat was de planning voor een afgewerkt RUP en wat is de planning momenteel?
De huidige planning is dat er een voorlopig vastgesteld RUP zal zijn begin 2021 en
een definitief eind 2021. Er werd een pauze ingelast door POM vorige jaren wegens
verkiezingen, wegens inhoudelijke discussies, wegens Covid, maar nu is sedert ons
laatste overleg in de zomer alles terug geactiveerd.
 Hoever staat het met de trage verbinding?
Er is een trage weg voorzien, de POM dient hiervoor het nodige te doen.
 Krijgt Taxi Hendriks een ontsluiting langs Kalkoven?
Er is ooit sprake van geweest, maar we kunnen dit niet afdwingen van hen.
 Kan op de gemeentesite ook een datum toegevoegd worden, in dit geval is dit niet
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duidelijk van welk jaar de communicatie is, bovendien zijn er 2 verschillende
pagina’s.
De website is ondertussen aangepast.
20

Vraagstelling over : het opstellen verdrogingsplan – Bron Lopende beek hoek
Roekenstraat-Nachtegaalslaan – plan vijver Achtergael. (onafhankelijken)
Aanleiding:
Griet Deroover geeft toelichting over dit agendapunt :
Aanleidingen:
Aanleiding 1: opstellen verdrogingsplan
Onze vraagstelling op de gemeenteraad van juni 2020:
In het meerjarenplan van 2020 – 2025 lezen wij volgende: ACT-83 Hemelwater – en
verdrogingsplan opmaken. Door de opwarming van ons klimaat wordt het weer extremer, vb
vaker wateroverlast bij hevige regenval en lange droge periodes. Als lokaal bestuur willen
we daar pro-actief beleid over voeren door de opmaak van een hemelwater – en
verdrogingsplan, dat de knelpunten in kaart brengt en mogelijke oplossingen poneert.
Hiervoor is een investeringsbudget van 17000 euro en een exploitatiebudget uitgave van
45000 euro voorzien in 2020. De komende jaren is een uitgave in het exploitatiebudget
voorzien van 75.000 euro per jaar.
Marleen Ral, schepen, antwoordt: · Dat we ons aangemeld hebben bij Aquafin voor de
opmaak van dit plan, maar tot op heden zonder gevolg, mogelijk door corona. Bovendien is
de klimaat- en duurzaamheidsambtenaar afwezig wegens ziekte en kon het niet opvolgen.
Aanleiding 2 : stand van zaken bron lopende beek ?
In 2016 is men bij het bouwen van een ondergrondse parkeergarage in de Gillijnstraat, op
de lopende beek gestoten. Daar zijn enorme debieten water weggepompt. We weten dat
de lopende beek daar langs liep en zo verder naar de Vereeckenstraat. Maar hoe loopt
deze beek nu na deze werken ?
Aanleiding 3: plan vijver Achtergael
Verslag schepencollege 19-10-20 - 21. Den Achtergael - Inschrijving gemeente
Steenokkerzeel - in het kader van subsidie voortoegankelijk groen in de Vlaamse rand rond
Brussel: bijkomende vragen pagina 83
Op 15 oktober 2020 heeft het Agentschap Natuur en Bos telefonisch nog enkele bijkomende
vragen gesteld: 2. Er werd voorgesteld om een vijver te realiseren. Gezien de droge grond
wordt gevraagd hoe wij dit gaan realiseren.
Antwoord gemeente: Het idee van de vijver moet inderdaad verder uitgezocht worden. Het
zou fijn zijn moest dit gerealiseerd worden maar gezien er geen waterloop in de buurt is, is
dit geen zekerheid. Anders denken we eerder aan waterbuffering in de vorm van wadi’s.
Vragen:
 Wat is de stand van zaken bij het opstellen van het hemelwater-verdrogingsplan ?
 Is er al met de kerken gesproken om het water van hun daken op te vangen ?
 Kan worden nagegaan hoe de lopende beek nu loopt ? en wat zijn de gevolgen
daarvan ?
 Kan worden nagegaan in een studie of het ecologisch een verantwoorde keuze zou
zijn om de bron van de lopende beek de vijver te laten voeden die op de Achtergael
zou worden aangelegd ?
Besluit:
Schepen Marleen Ral antwoordt als volgt:
 Wat is de stand van zaken bij het opstellen van het hemelwater-verdrogingsplan?
Wij zijn aangemeld bij Fluvius, niet Aquafin. Wij hebben in een overleg hun plan van
aanpak bekeken, hun manier van werken gezien, en we zullen dit aanvatten in de
zomer van 2021.
 Is er al met de kerken gesproken om het water van hun daken op te vangen?
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Neen, voorlopig nog niet, maar dit zal zeker nog gebeuren, zeker waar er nog
begraafplaatsen rond de kerk zijn.
Kan worden nagegaan hoe de lopende beek nu loopt ? en wat zijn de gevolgen
daarvan?
Het traceren van de bron of de loop van de beek is voor ons momenteel geen
prioriteit; er zijn momenteel immers geen problemen in verband met overtollig water.
We zijn aangemeld voor de subsidie, indien we toestemming krijgen voor de
subsidies van de aankoop van de gronden, dan kunnen we dit bekijken.
Kan worden nagegaan in een studie of het ecologisch een verantwoorde keuze zou
zijn om de bron van de lopende beek de vijver te laten voeden die op de Achtergael
zou worden aangelegd ?
In ons antwoord aan Agentschap opteren we voor wadi's in plaats van een vijver.

Vraagstelling over rioleringsaansluitingen in Steenokkerzeel. (Groen-fractie)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting :
De aanleiding van onderhavige vraag is te vinden in de PANO-uitzending van 04 november
ll. omtrent de rioleringsaansluiting in Vlaanderen. Volgens de gegevens van VMM blijkt dat
94,20% van de woningen in Steenokkerzeel aangesloten zijn op het net.
Vragen:
Om hoeveel woningen gaat het precies ?
Op welke wijze wordt het afvalwater van die woningen geloosd ?
Welke impact heeft dit op het milieu ?
Welke zijn de intenties van het bestuur om te verhelpen ?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt hierop als volgt:
 Om hoeveel woningen gaat het precies?
Er is in Steenokkerzeel een gesaneerde percentage van meer dan 92%; er kunnen nog
200 woningen bij, waardoor er nog 200 woningen zijn die nooit kunnen aangesloten
worden.
Alle aangesloten woningen zijn allemaal gezuiverde aansluitingen, dus dat is een zeer
goed resultaat (ofwel gemengd ofwel gescheiden)
 Op welke wijze wordt het afvalwater van die woningen geloosd ?
 Welke impact heeft dit op het milieu ?
 Welke zijn de intenties van het bestuur om te verhelpen ?
Meestal werken zij met een sceptische put, die overloopt naar de beek, wat niet zo
goed is.
Een oplossing kan zijn de IVA's, individuele stations.
Boekt staat eerst op de agenda, maar er is momenteel een probleem m.b.t. de rooilijn,
waardoor het rioleringsproject vertraging oploopt, wegens een beroepsprocedure door
een inwoner.
Kortenbergsesteenweg staat ook op de agenda, maar er moet nog een locatie gezocht
worden voor de opvang van het regenwater.
Ook een deel Haachtsesteenweg/Stationslaan staat op de planning.
We zijn dus bij de betere leerlingen van de klas, maar deze dossiers verlopen vaak
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moeizaam door technische en juridische problemen.
22

Vraagstelling over een camera in de Kasteeldreef in Melsbroek (Groen-fractie)
Aanleiding:
Jan Van hoof geeft toelichting over dit agendapunt :
Toelichting
Recent hangt er in ongeveer in het midden van de Kasteeldreef, aan de rechterkant richting
“de golf” toe, een camera-toestel.
Vragen
Waarvoor dient het toestel ?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt :
 dit toestel is een telkast, opgehangen door de politie Kastze op 3 november 2020
 deze telkast blijft 14 dagen hangen
 door de resultaten van deze telkast kan men afleiden :
o hoeveel voertuigen (auto's en vrachtwagens) er door deze straat rijden;
o met welke snelheid deze voertuigen door deze straat rijden.
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Vraagstelling over de afhandeling gegroepeerde werken (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Tijdens onze vorige vraagstelling in november 2019 over de afhandeling van de
gegroepeerde werken, werd er geantwoord dat de offertes eerstdaags verwacht werden en
na gunning de detaillijst met aannemer en de bevoegde dienst zou worden opgemaakt.
Hoever staat men met de realisatie van één van deze projecten meer bepaald de
verkeersremmer aan het kerkhof uitgang recyclagepark ?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt:
 In september hebben we een rondgang gemaakt met alle betrokken straten.
 Dit komt weldra (2020) op het college met de kostprijs, we zullen moeten keuzes
maken
 In 2021-2022 zullen de werken uitgevoerd worden.
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Vraagstelling over over verkeersremmers Lesagestraat. (sp.a-fractie)
Aanleiding:
Rudy Peeters geeft toelichting over dit agendapunt :
Een tijdje gelegen zijn de fysieke verkeersremmers vervangen door een belijning.
Wat is de doeltreffendheid van deze maatregel?
Is de gemiddelde snelheid van het doorgaand verkeer gelijk aan de situatie met de fysieke
obstakels?
Besluit:
Schepen Wim Mombaerts antwoordt:
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Enkele maanden geleden is er belijning aangebracht; dit moet nog aangevuld
worden met het straatmeubilair (paaltjes), wat het geheel veiliger zal maken.
Op termijn hopen wij dat dit een effect gaat hebben op het sluipverkeer.
Naast die 6 locaties en de Kortenbergsesteenweg zijn er geen tijdelijke installaties.
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Voorzitter gemeenteraad

