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Gemeente HERSELT

Provincie ANTWERPEN

Arrondissement TURNHOUT

NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD
ZITTING van 28 september 2015
AANWEZIG:

Tubbax W. – voorzitter van de gemeenteraad
Peetermans L. – burgemeester
Helsen K., Korthout R., Peeters M., Battel G., Van Thielen C. - schepenen
Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem
Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Verstappen K., Van Reet H., Van
Herck J., Bloemmen K., Van den Wouwer M., Colson M., Aerts R., Saliën T.,
Vangeel M., Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.

De voorzitter opent de zitting om 20.30 uur.
Openbare zitting
SECRETARIAAT
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TOEGEVOEGD AGENDAPUNT DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD:
Kennisgeving aan de raad - einde periode verhindering van raadslid Rita Aerts
(2.075.083.5)

Situering
In de raadszitting van 29-06-2015 werd kennis genomen van de verhindering van raadslid Rita Aerts
vanaf de raad van 29-06. Tevens werd meegedeeld dat het tijdstip van de beëindiging van de periode
van verhindering aan de raad zou worden gecommuniceerd.
Middels schrijven van 17-09-2015 liet raadslid Rita Aerts (de voorzitter van) de gemeenteraad weten
opnieuw aanwezig te zijn op de gemeenteraadszitting van 28-09-2015:
“Geachte voorzitter van de raad,
Geachte waarnemend secretaris,
Bij deze deel ik u mee dat ik opnieuw aanwezig zal zijn op volgende gemeenteraad( 28
september 2015)
Alvast bedankt om hiervoor het nodige te doen,
Met vriendelijke groeten,
Rita Aerts”
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet, art. 14:
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen:
1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het
buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de
vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daartoe een schriftelijk
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verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering
wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud
gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het
gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de
voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde
opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot
vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest gevoegd
van de onderwijsinstelling of opdrachtgever;
Gemeentedecreet, art. 190:
§ 1. Voor de toepassing van dit decreet wordt de termijn berekend vanaf de dag na de dag van de akte
of de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, en omvat de termijn alle dagen, ook de zaterdag, de
zondag en de wettelijke of decretale feestdagen. De vervaldag is in de termijn begrepen. Als die dag
echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke of decretale feestdag is, dan wordt de vervaldag
verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
KENNISNAME
van het einde van de periode van verhindering van raadslid Rita Aerts.
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Goedkeuring ontwerpnotulen van 31-08-2015 (2.075.1.077)

Situering
De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 31-08-2015.
BESLUIT eenparig:
De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 31-08-2015 goed te keuren.
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Voorstel data raadszittingen in 2016 (2.075.1)

Voorstel voorzitter gemeenteraad.
De voorzitter stelt de data voor de raadszittingen in 2016 voor.
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Budgetwijziging 2015 gemeente Herselt (2.073.521.1(2))

Situering
Er dient zich een wijziging aan van het budget 2015 van de gemeente Herselt. Deze wijziging heeft
enkel betrekking op de financiële kant van dit budget. Qua doelstellingen, acties en actieplannen zijn
er geen wijzigingen aangebracht aan het budget.
Wettelijke gronden
Gemeentedecreet.
Besluit Vlaamse Regering 25-06-2010 m.b.t. het invoeren van de BBC (Beleids- en Beheerscyclus) en
latere wijzigingen.
Toelichting en advies
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Gelet op de voorliggende documenten m.b.t. de eerste budgetwijziging 2015 die vooraf werden
bezorgd aan de raadsleden. In bijlage bij dit agendapunt kan u volgende documenten terugvinden:
o motivering van de wijziging
o wijziging van de doelstellingennota 2014
o wijziging schema B1 : doelstellingenbudget 2014
o schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget 2014
o schema BW2: wijziging van de investeringsenveloppe 2014-2019
o schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014
o schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget 2014
o financiële toestand
o schema TB: wijziging van de te verstrekken subsidies
o berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2013
De redenen om het budget 2015 en een aantal ramingen (financieel) aan te passen, zijn:
- De inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2014.
- Een aangepaste verwerkingswijze van de geëxternaliseerde pensioenfondsen.
- Een aangepaste verwerkingswijze van de gesco-premies.
- De kapitaalsvermindering die Iverlek/Eandis doorvoerde per 02-01-2015.
- Een aantal ramingen m.b.t. 2015 die op basis van de actuele stand van zaken dienen aangepast
te worden.
Na inbreng van deze wijzigingen is de financiële toestand als volgt:
- Het resultaat op kasbasis (per 31-12-2015) verbetert van 1.531.019,00 EUR naar
3.060.881,00 EUR (+1.529.862,00 EUR)
- De autofinancieringsmarge (2015) verbetert in beperkte mate van 112.095,00 EUR naar
117.896,00 EUR (+5.801,00 EUR).
Het resultaat op kasbasis verbetert en blijft positief; de autofinancieringsmarge is hoger dan de
geraamde marge in het meerjarenplan 2014-2019. Bijgevolg past deze budgetwijziging binnen het
actuele meerjarenplan 2014-2019 en hoeft dit meerjarenplan niet gewijzigd te worden.
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Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies vanuit de administratie.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Het voorliggende ontwerp van budgetwijziging 2015 (t.e.m. budgettair journaalnummer
2015005023) goed te keuren.
Deze wijzigingen conform het decreet op het administratieve toezicht te bezorgen aan de
hogere overheid.

WELZIJNSZAKEN
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Project hartveilige gemeente - samenwerkingsovereenkomst Rode Kruis (1.842(4))

Situering
Het Rode Kruis-project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ wil de overlevingskans bij mensen met een
hartstilstand zo groot mogelijk maken. Gemeenten kunnen het label “hartveilige gemeente” bekomen
indien ze aan een aantal voorwaarden voldoen.
Wettelijke gronden
02-06-2006 - Wet dat het bedienen van automatische externe defibrillatoren toelaat.
21-04-2007 - Koninklijk Besluit houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een
automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.
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Omzendbrief FOD volksgezondheid van september 2007 aan de burgemeesters (ICM/DGH/019)
betreffende automatische defibrillatoren op publieke plaatsen: toelichting bij het KB van 21-04-2007.
Omzendbrief FOD Volksgezondheid van maart 2011 (ICM/DGH/2010/2) betreffende de inschakeling
in de dringende hulpverleningsketen van AED op publieke plaatsen.
ARAB.
Toelichting en advies
Er zijn twee criteria waaraan een gemeente dient te voldoen alvorens een hartveilige gemeente te
worden:
- minstens één automatische externe defibrillator (AED) op het grondgebied hebben die
publiektoegankelijk is
- het engagement om uw bevolking te sensibiliseren en samen met uw Rode Kruisafdeling
opleidingen in reanimatie en AED-gebruik aan te bieden aan de bevolking en minstens 10 %
van de werknemers
De eerste voorwaarde is reeds vervuld. De gemeente is bovendien ingestapt in de samenaankoop van
een aantal bijkomende AED-toestellen. Wat betreft de tweede voorwaarde, werd in 2012 reeds een
opleiding rond reanimeren en defibrilleren georganiseerd. Hieraan namen meer dan 20 personeelsleden deel. Het is aangewezen dat de cursus/kennis regelmatig wordt opgefrist. Dit keer kan de
opleiding dan gekaderd worden in het project Hartveilige gemeente. Ook wat betreft de sensibilisatie
van inwoners, namen begin 2014 108 inwoners deel aan een reanimatie- en AED-opleiding. Een
dergelijke opleiding zou 1 keer per jaar of om de 2 jaar kunnen herhaald worden, gezien het belang en
het grote succes.
Om een hartveilige gemeente te worden, dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden
opgesteld met de vermelding: “De gemeente of stad en het Rode Kruis engageren zich om, in
gezamenlijke organisatie, gedurende 2 jaar op regelmatige basis opleidingen aan de bevolking aan te
bieden.” Het label “Hartveilige gemeente” is een label van het Rode Kruis zelf. Dit kan bijdragen tot
een positief imago van de gemeente Herselt. Een deel van de opleidingen dienen verplicht bij het Rode
Kruis te worden afgenomen (aan een beperkte kostprijs). Concreet gaat het om het organiseren van een
opleiding voor 10 % van de medewerkers via het Rode Kruis (+- 12 personen). Daarnaast is de
gemeente uiteraard vrij om bijkomende opleidingen te organiseren (voor personeel en/of de bevolking)
via andere partners.
Concreet wordt voorgesteld om in te stappen in het project Hartveilige gemeente en in het najaar van
2015 een cursus te organiseren voor reanimatie en defibrillatie (3 uur) (360,00 EUR of 150,00 EUR
voor 12 deelnemers al naargelang het Rode Kruis Blauberg deze opleiding kan / wil voorzien).
Het is aangewezen ook medewerkers van het OCMW en AGB de kans te geven deel te nemen aan
deze cursus.
Financiële weerslag
Kosten
360,00 EUR EUR (incl. BTW)
Actie
2015140044 Personeel de kans geven op permanente bijscholing (in belang van de
dienst)
Uit kredietcontrole door de financiële dienst op 11-05-2015 blijkt dat er voldoende krediet is voorzien
in het budget 2014.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

In te stappen in het project Hartveilige gemeente.
Onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed te keuren en de voorzitster van de raad en
de secretaris te machtigen deze te ondertekenen:
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Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente
Tussen:
Rode Kruis-Herselt, deel uitmakend van Rode Kruis-Vlaanderen, deel uitmakend van het Belgische
Rode Kruis, instelling van openbaar nut, met rechtspersoonlijkheid krachtens de Wet van
30 maart 1891 (waarvan de laatst gewijzigde statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 1 juli 2004), met ondernemingsnummer 0406.729.809, en met maatschappelijke zetel te
1180 Brussel, Stallestraat 96 en correspondentie-vestigingsadres te 2800 Mechelen, Motstraat 40
hierbij vertegenwoordigd door Prof. dr. Philippe Vandekerckhove, Directeur-generaal en door Jan
Leys, afdelingsvoorzitter Rode Kruis-Herselt;
hierna genoemd: “Rode Kruis”

En:
Herselt, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt, hierbij vertegenwoordigd door Wendy Tubbax, voorzitter van de
gemeenteraad en Emile Anthonis , gemeentesecretaris;
hierna genoemd: de “Gemeente”

Overwegende dat



het Rode Kruis met het project Hartveilig de overlevingskans van slachtoffers met een
hartstilstand structureel tracht te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking
wenst te vergroten;
dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie met het
gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen), en door hen te informeren
over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in steden en gemeenten, bedrijven,
sportclubs, organisaties en scholen.

Wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1 – Voorwerp
1.1. De Gemeente verbindt er zich toe dat binnen een termijn van 6 maanden na de ondertekening van
deze overeenkomst tenminste 10% van haar personeel de opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’,
‘Bedrijfseerstehulp’ of ‘Eerste hulp’ van het Rode Kruis (hierna genoemd de “Opleidingen Rode
Kruis”) heeft gevolgd.
De Gemeente zal zelf instaan voor de daaruit voortkomende kosten (indien van toepassing).
De Opleidingen Rode Kruis die door het Rode Kruis aan het personeel van de Gemeente gegeven zijn
tot uiterlijk zes maanden voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst worden mee in rekening
genomen voor het bepalen van de 10% zoals bepaald in paragraaf 1.
1.2. De Gemeente verbindt zich ertoe om de bevolking van de gemeente zo veel mogelijk te
sensibiliseren en op te leiden in reanimatie en AED-gebruik en daartoe de nodige Opleidingen Rode
Kruis te voorzien voor haar inwoners.
Artikel 2 – Verplichtingen van het Rode Kruis
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Het Rode Kruis verbindt zich ertoe de Opleidingen Rode Kruis te geven georganiseerd door de
Gemeente zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2. De voorwaarden en modaliteiten van de
organisatie van deze Opleidingen Rode Kruis worden vastgelegd in een aparte overeenkomst tussen
het Rode Kruis en de Gemeente.
Artikel 3 – Verplichtingen van de Gemeente
3.1. De Gemeente zal met het Rode Kruis een overeenkomst aangaan met betrekking tot de organisatie
van de Opleidingen Rode Kruis zoals vermeld in artikel 1.1. en artikel 1.2.
3.2.De Gemeente dient minstens één publiek toegankelijk AED-toestel op haar grondgebied te
plaatsen.
3.3. De Gemeente bezorgt het Rode Kruis de nodige gegevens zoals de plaats van de AED-toestellen in
de locatie en de contactpersoon. Deze gegevens worden vermeld op de Rode Kruiswebsite van
Hartveilig.
Artikel 4 – Gebruik van het merk “Hartveilig”
4.1. Rode Kruis kent aan de Gemeente voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief,
kosteloos herroepbaar recht toe op het gebruik van het merk Hartveilig van het Rode Kruis en dit
vanaf het moment dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarde van 10% zoals bepaald in artikel 1.1.
en 1.2. en de verplichting zoals gesteld in artikel 3.1.
4.2. Dit merk is en blijft volledig eigendom van het Rode Kruis.
4.3. Van zodra de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1. brengt deze het Rode
Kruis daarvan schriftelijk op de hoogte. Het Rode Kruis bezorgt vervolgens aan de Gemeente een
formele bevestiging dat de Gemeente voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 4.1. en derhalve
het merk Hartveilig kan gebruiken voor de resterende duur van deze overeenkomst.
De Gemeente ontvangt eveneens van het Rode Kruis het merk Hartveilig op een daartoe bestemd
afficheringsbord. Dit bord blijft steeds eigendom van het Rode Kruis. Na beëindiging van de
overeenkomst wordt dit bord onmiddellijk terug bezorgd door de Gemeente aan het Rode Kruis.
4.4. De Gemeente mag het merk zowel voor interne als externe communicatie gebruiken ter
sensibilisering van zijn medewerkers en derden (bezoekers, bevolking), weliswaar steeds conform de
richtlijnen en doelstelling van het Rode Kruis. In het bijzonder mag dit merk door de Gemeente niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
4.5. In bijlage 1 wordt een afbeelding van het merk Hartveilig gevoegd.
4.6. In afwijking van artikel 4.1. mag de Gemeente het merk Hartveilig gebruiken voor de
aankondigingen van Opleidingen met bijhorende data vanaf datum van ondertekening van
onderhavige overeenkomst.

Artikel 5 - Duur
Deze overeenkomst heeft een duur van 2 jaar met ingang vanaf ondertekening van de overeenkomst,
zonder mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.
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Deze overeenkomst kan door elk van de partijen bij aangetekende brief opgezegd worden mits
naleving van een opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 6 – Varia
6.1. Wijzigingen
Wijzigingen of aanvullingen van onderhavige overeenkomst kunnen enkel ingeval van akkoord tussen
de partijen worden aangebracht en moeten steeds schriftelijk gebeuren in een addendum bij deze
overeenkomst.
6.2. Overmacht
Partijen zijn niet aansprakelijk voor vertraging of verzuim bij de uitvoering van deze overeenkomst
veroorzaakt door redenen die zij redelijkerwijs niet konden beheersen.
6.3. Voorafgaande overeenkomsten
De huidige overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling,
tussen de partijen gesloten met hetzelfde voorwerp.
6.4. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd conform de bepalingen van
het Belgische recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de rechtsmacht van de Belgische
rechtbanken, waarvan de rechtbanken van Mechelen exclusief bevoegd zijn.
Gedaan te Mechelen, op …………………………………, in drie exemplaren, waarbij elke partij
verklaart zijn ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor Rode Kruis-Vlaanderen

Voor de Gemeente Herselt

Prof. dr. Philippe Vandekerckhove
Directeur-generaal

Wendy Tubbax
Voorzitter van de gemeenteraad

Jan Leys
Afdelingsvoorzitter Rode Kruis-Herselt

Emile Anthonis
Gemeentesecretaris

Bijlage 1
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Rode Kruis-Vlaanderen
Hartveilig
Motstraat 40
2800 Mechelen
tel. 015 44 34 80
hartveilig@rodekruis.be
www.hartveilig.be
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Vallei van de Grote Nete: ontbinding van de vzw (1.824.508)

Situering
Beslissing gemeenteraad 24-09-2007 met goedkeuring samenwerkingsovereenkomst toerisme en
recreatie “Vallei van de Grote Nete”.
Beslissing gemeenteraad 25-10-2010 met goedkeuring nieuw decreet toeristische samenwerking.
Beslissing college van burgemeester en schepenen van 15-04-2013 i.v.m. samenwerkingsakkoord:
Art. 1: Het samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie “Vallei van de Grote Nete” niet te
verlengen op clusterniveau.
Art. 2: Vooraleer een standpunt in te nemen met betrekking tot de ontbinding van de VZW Vallei
van de Grote Nete, de evolutie en de werking van de projectmatige samenwerkingsverbanden in deze context verder afwachten.
In zitting van 31-08-2015 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de beslissing
van de bijzondere algemene vergadering van 30-04-2015 tot ontbinding van de VZW “Vallei van de
Grote Nete”.
Toelichting en advies
 Tijdens de algemene vergadering van 17-04-2013 van de VZW Vallei van de Grote Nete werd
beslist dat de samenwerkingsovereenkomst toerisme en recreatie Vallei van de Grote Nete
eind 2013 wordt beëindigd en dat de VZW Vallei van de Grote Nete eind 2013 ophoudt te
bestaan.
 De algemene vergadering van 30-04-2015 keurde de jaarrekening 2014 goed en verleende
kwijting aan de bestuurders.
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De bijzondere algemene vergadering van 30-04-2015 besliste unaniem tot vrijwillige
ontbinding en vereffening van de VZW Vallei van de Grote Nete. De bijzondere algemene
vergadering aanvaardde unaniem het ontslag van de raad van bestuur en droeg de
bevoegdheden over aan Jan Melis, die door de bijzondere algemene vergadering werd
aangeduid als vereffenaar.
De bijzondere algemene vergadering besliste unaniem om het nette actief van 344,09 EUR toe
te kennen aan Natuurpunt VZW.
De verslagen van deze vergaderingen werden als bijlage toegevoegd.

Financiële weerslag
De bedragen beschikbaar voor de werkingstoelage voor het toeristisch samenwerkingsverband “Vallei
van de Grote Nete VZW” zijn vanaf het boekjaar 2014 niet meer opgenomen in het budget.
KENNISNAME
van de vrijwillige ontbinding en vereffening van de VZW Vallei van de Grote Nete.

BEVOLKING
007

Straatbenaming - voorlopige vaststelling straatnaam Kruisveld (2.071.552(1))

Situering
Voorstel schepencollege van 31-08-2015 om de nieuwe ontwikkeling tussen het fietspad in Ramsel en
de wijk Steenovens een nieuwe naam te geven, aangezien de benaming “Steenovens” voor verwarring
zorgt. Het college stelt voor de benaming “Kruisveld” vast te stellen.
Wettelijke gronden
Decreet van 28-01-1977 (BS 07-04-1977) tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 01-07-1987 (BS 01-09-1987), 04-02-1997 (BS 25-02-1997) en
29-11-2002 (BS 17-12-2002).
Toelichting en advies
Advies van de erfgoedcel van de heemkundige kring van 10-08-2015, zij stelden “Kruisstraatveld"
voor omdat het project ligt vlakbij de "Kruisstraat" of de oudere benaming "Kruisvelden” voor.
Gunstig advies van het bestuur van de cultuurraad van 15-09-2015 om de straatnaam “Kruisveld” toe
te kennen.
Het college is van mening dat het een noodzaak is om een nieuwe straatnaam toe te kennen aan de
erven gelegen langs de nieuwe weg van de verkaveling ter hoogte van Steenovens.
Omwille van het aspect “veiligheid” is het nodig dat deze weg een nieuwe naam krijgt.
Financiële weerslag
Geen.
Discussie ter zitting
De burgemeester vraagt of de raad akkoord gaat de benamingen alvast te gebruiken om verwarring te
voorkomen, hoewel er strikt genomen nog een definitieve vaststelling moet gebeuren.
BESLUIT eenparig:
De nieuwe straatbenaming “Kruisveld” voor te stellen in het kader van een voorlopige vaststelling en
het openbaar onderzoek vermeld in artikel 4 van het decreet van 28-01-1977 (BS 07-04-1977) tot
bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van
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01-07-1987 (BS 01-09-1987), 04-02-1997 (BS 25-02-1997) en 29-11-2002 (BS 17-12-2002), op te
starten.

BEVOLKING
008

Straatbenaming
(2.071.552(1))

-

voorlopige

vaststelling

straatnaam

Varenwinkelvoetweg

Situering
Voorstel schepencollege van 31-08-2015 om Sentier / voetweg nr. 93, een voetweg die in het kader
van het project “trage wegen” opnieuw wordt opengesteld, de straatnaam Varenwinkelvoetweg te
geven.
Wettelijke gronden
Decreet van 28-01-1977 (BS 07-04-1977) tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 01-07-1987 (BS 01-09-1987), 04-02-1997 (BS 25-02-1997) en
29-11-2002 (BS 17-12-2002).
Toelichting en advies
Advies van de erfgoedcel van de heemkundige kring van 10-08-2015.
Gunstig advies van het bestuur van de cultuurraad van 15-09-2015 om de straatnaam “Varenwinkelvoetweg” toe te kennen.
Concreet gaat het om het deel van sentier nr. 93 tussen de Gijmelsesteenweg en Varenwinkel, zoals
gesitueerd op de kaart hieronder (gedeelte in stippellijn):

Financiële weerslag
Geen.
Discussie ter zitting:
De burgemeester vraagt of de raad akkoord gaat de benamingen alvast te gebruiken om verwarring te
voorkomen, hoewel er strikt genomen nog een definitieve vaststelling moet gebeuren.
BESLUIT eenparig:
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De nieuwe straatbenaming “Varenwinkelvoetweg” voor te stellen in het kader van een voorlopige
vaststelling en het openbaar onderzoek vermeld in artikel 4 van het decreet van 28-01-1977 (BS
07-04-1977) tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij
decreet van 01-07-1987 (BS 01-09-1987), 04-02-1997 (BS 25-02-1997) en 29-11-2002 (BS
17-12-2002), op te starten.

OPENBARE WERKEN
009

Heraanleg gevaarlijke kruispunten en wegvakken - N19 Aarschotsesteenweg Madestraat - stand van zaken (1.811.111.1)

Situering
Stand van zaken betreffende de heraanleg van het kruispunt Aarschotsesteenweg - Madestraat.
Toelichting en advies
De heraanleg van het kruispunt wordt uitgevoerd in 3 fases zijnde fase 1, fase 2A en fase 2B. Tijdens
fase 1 is de koker over de Calsterloop op de grens met Aarschot vervangen door een langere koker.
Tijdens deze fase was de weg volledig afgesloten. Tijdens fase 2A wordt westelijke weghelft (kant
Madestraat) heraangelegd. Tijdens fase 2B wordt de weghelft langs de KMO-zone heraangelegd.
Tijdens de volledige duur van de werken blijven de woningen en firma's binnen de werfzone
bereikbaar.
Tijdens fase 2A en 2B is enkel verkeer mogelijk van Aarschot richting Herselt. Fietsers worden
afgeleid naar de Kempen-Hagelandroute waar deze de Madestraat kruist. De bussen van De Lijn
hebben de mogelijkheid om in tegengestelde richting te rijden (richting Aarschot) met behulp van
verkeerslichten. De Madestraat blijft afgesloten voor doorgaand verkeer t.h.v. het kruispunt met de
N19. Tijdens fase 2A en 2B wordt de omleiding gesignaleerd via de Wolfsdonksesteenweg Gijmelsesteenweg richting Aarschot.
Opdrachtgever is AWV,Lange Kievitstraat 111 - 113, 2018 Antwerpen.
Aannemer is Deckx AO NV, Goormansdijk 15, 2480 Dessel.
Studiebureel is Tijdelijke Handelsvennootschap LAD, Herckenrodesingel, 3B bus 3.01, 3500 Hasselt
Stand van de werken en kortetermijnplanning
Fase 2A: grondwerken, plaatsen kolken, huisaansluitingen en aanvulling bouwput langs waterloop.
Termijnen
Voorziene termijn: 90 kalenderdagen
Aanvang van de werken: 29-09-2014
Schorsing der werken: 02-10-2014
Hervatting der werken: 10-08-2015
Uitgevoerde dagen (stand op 27-08-2015): 21 kalenderdagen
Resterende termijn: 69 kalenderdagen.
Vermoedelijk einde van de werken: 30-10-2015
Discussie ter zitting
Verdere toelichting ter zitting door schepen van openbare werken Christiane Van Thielen.
Raadslid Jos Van Herck merkt in de marge op dat de afsluiting aan de Bergstraat een aantal keer opzij
werd gezet: dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Schepen Christiane Van Thielen zegt er zoveel
mogelijk aan te verhelpen als dit wordt opgemerkt. Ze neemt het mee naar de werfvergadering, net
zoals de opmerking om een alternatieve opstelling te bekijken.
Raadslid Mark Van den Wouwer bevraagt de bereikbaarheid van de handelaars ter plaatse. Schepen
Christiane Van Thielen stelt dat dit werd bekeken.
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KENNISNAME

POLITIE
010

Wijziging politiecodex - rechtzetten termijn in art. 424 en 425 (2.077.6)

Situering en toelichting
In zitting van 17-12-2012 keurde de gemeenteraad het retributiereglement op geconcedeerde gronden
en nissen op begraafplaatsen goed. Hierin werd de retributie vastgesteld voor een termijn van 30 jaar.
Door een vergetelheid werd deze termijn echter niet aangepast in de politiecodex, waar nog steeds
naar een termijn van vijftig jaar wordt verwezen.
Een rechtzetting van de politiecodex dringt zich bijgevolg op. Deze rechtzetting heeft betrekking op
art. 424, 425 en 429.
Art. 424 (oude versie)
De aanvragen voor een vijftigjarige vergunning moet gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Een grond- of nisconcessie wordt slechts verleend na een overlijden op
de plaats door de Burgemeester aangeduid.
Art. 424 (nieuwe versie)
De aanvragen voor een dertigjarige vergunning moeten gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Een grond- of nisconcessie wordt slechts verleend na een overlijden op
de plaats door de Burgemeester aangeduid.
Art. 425 (oude versie)
De vijftigjarige vergunning kan door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan worden.
Zij geeft geen wezenlijk eigendomsrecht ten gunste van de verkrijgers, doch enkel een genot en
gebruiksrecht met speciale bestemming op naam en voor een bepaalde tijd.
De vergunning mag niet aan derden worden afgestaan of overgedragen en zal slechts mogen dienen
voor de begraving van de persoon welke in de aanvraag is aangeduid.
Art. 425 (nieuwe versie)
De dertigjarige vergunning kan door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan worden.
Zij geeft geen wezenlijk eigendomsrecht ten gunste van de verkrijgers, doch enkel een genot en
gebruiksrecht met speciale bestemming op naam en voor een bepaalde tijd.
De vergunning mag niet aan derden worden afgestaan of overgedragen en zal slechts mogen dienen
voor de begraving van de persoon welke in de aanvraag is aangeduid
Art. 429 (oude versie)
Een aanvraag om hernieuwing van de vergunning moet ingediend worden binnen een termijn van twee
jaar ingaand bij het verstrijken van het vijftigste jaar van de vergunning. Bij het verstrijken van het
eerste jaar van de tweejarige termijn, maakt de Burgemeester of zijn gemachtigde een bericht op dat
de belanghebbende eraan herinnert dat een aanvraag om hernieuwing moet ingediend worden (indien
zij hun recht willen behouden) voor de datum die in het bericht bepaald is. Dit bericht wordt gezonden
aan de persoon die de aanvraag van de vergunning heeft ingediend of na zijn overlijden aan zijn
erfgenamen of rechthebbenden. Bovendien blijft een afschrift ervan minstens één jaar bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. De opsporingen van de belanghebbenden dienen
alleen te geschieden via een bericht aan het laatst bekende adres. Is er geen aanvraag om
hernieuwing gedaan, dan vervalt de grafvergunning.
Art. 429 (nieuwe versie)
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Een aanvraag om hernieuwing van de vergunning moet ingediend worden binnen een termijn van twee
jaar ingaand bij het verstrijken van het dertigste jaar van de vergunning. Bij het verstrijken van het
eerste jaar van de tweejarige termijn, maakt de Burgemeester of zijn gemachtigde een bericht op dat de
belanghebbende eraan herinnert dat een aanvraag om hernieuwing moet ingediend worden (indien zij
hun recht willen behouden) voor de datum die in het bericht bepaald is. Dit bericht wordt gezonden
aan de persoon die de aanvraag van de vergunning heeft ingediend of na zijn overlijden aan zijn
erfgenamen of rechthebbenden. Bovendien blijft een afschrift ervan minstens één jaar bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. De opsporingen van de belanghebbenden dienen alleen
te geschieden via een bericht aan het laatst bekende adres. Is er geen aanvraag om hernieuwing
gedaan, dan vervalt de grafvergunning.
Argumentatie van de gemeenteraad leidende tot het uiteindelijke besluit
Raadslid Peter Keymeulen vraagt om dit deel van de politiecodex op te nemen in een huishoudelijk
reglement voor de begraafplaatsen.
De gemeenteraad sluit zich aan bij het advies/voorstel vanuit de administratie.
BESLUIT eenparig:
De artikels 424, 425 en 429 in de politiecodex worden aangepast als volgt:
Art. 424 (nieuwe versie)
De aanvragen voor een dertigjarige vergunning moet gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Een grond- of nisconcessie wordt slechts verleend na een overlijden op
de plaats door de Burgemeester aangeduid.
Art. 425 (nieuwe versie)
De dertigjarige vergunning kan door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan worden.
Zij geeft geen wezenlijk eigendomsrecht ten gunste van de verkrijgers, doch enkel een genot en
gebruiksrecht met speciale bestemming op naam en voor een bepaalde tijd.
De vergunning mag niet aan derden worden afgestaan of overgedragen en zal slechts mogen dienen
voor de begraving van de persoon welke in de aanvraag is aangeduid.
Art. 429 (nieuwe versie)
Een aanvraag om hernieuwing van de vergunning moet ingediend worden binnen een termijn van twee
jaar ingaand bij het verstrijken van het dertigste jaar van de vergunning. Bij het verstrijken van het
eerste jaar van de tweejarige termijn, maakt de Burgemeester of zijn gemachtigde een bericht op dat de
belanghebbende eraan herinnert dat een aanvraag om hernieuwing moet ingediend worden (indien zij
hun recht willen behouden) voor de datum die in het bericht bepaald is. Dit bericht wordt gezonden
aan de persoon die de aanvraag van de vergunning heeft ingediend of na zijn overlijden aan zijn
erfgenamen of rechthebbenden. Bovendien blijft een afschrift ervan minstens één jaar bij het graf en
aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. De opsporingen van de belanghebbenden dienen alleen
te geschieden via een bericht aan het laatst bekende adres. Is er geen aanvraag om hernieuwing
gedaan, dan vervalt de grafvergunning.

POLITIE
011

Aanvullend politiereglement: Parkeerplaatsen - BBK Ramsel - herneming (2.077.6)

Situering
Ten gevolge van de riolerings- en wegeniswerken aan de Ramselsesteenweg dienen parkeervakken op
de rijbaan binnen de bebouwde kom (BBK) aangebracht te worden, zodat duidelijk gesignaleerd wordt
waar er op een veilige en reglementaire manier kan geparkeerd worden.
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Wettelijke gronden
De Nieuwe Gemeentewet van 24-06-1988.
Het Gemeentedecreet van 15-07-2005.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van
16-03-1968.
Het decreet van 16-05-2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het Koninklijk Besluit van 01-12-1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11-10-1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23-01-2009 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het standaardbestek 250.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 03-04-2009.
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27-07-2015 houdende het
aanbrengen van parkeervakken binnen de BBK.
De beslissing van de gemeenteraad van 31-08-2015 dit agendapunt te verdagen naar een volgende
zitting.
Toelichting en advies (administratie/verkeerscommissie/verkeersdeskundige)
Gunstig advies.
Voorgesteld plan

* De bloembak voorzien op de verhoogde berm binnen de BBK mag met beplanting max 80 cm hoog zijn.

Argumentatie van de raad leidende tot het uiteindelijke besluit
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat zijn fractie de situatie ter plaatse heeft bestudeerd en bevraagd,
waaruit bleek dat de omgeving ter plaatse niet op de hoogte was. Tevens wil hij aankaarten dat het
plan tot een aantal mogelijk verkeersonveilige situaties kan leiden (snel rijden, zichtbaarheid, locatie
parkeerplaatsen zo kort na een bocht). Ook bevraagt het raadslid het nut van de twee parkeerplaatsen
die worden bijgecreëerd aan de kant van de kerk. Zijn fractie vindt het niet opportuun om aan beide
zijden parkeerstroken te voorzien, en vraagt vanwaar de noodzaak hiertoe. De omgeving die door de
N-VA fractie werd bevraagd was alleszins geen vragende partij. Hij vraagt toe te lichten waarom er
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wordt vastgehouden aan het bijcreëren van 3 parkeerplaatsen aan de ene zijde en 2 aan de andere zijde.
De burgemeester licht toe dat dit voorstel vanuit de verkeerscommissie op tafel werd gelegd. Buiten de
bebouwde kom kan er wettelijk op de berm geparkeerd worden, binnen de bebouwde kom is dit
wettelijk niet zomaar mogelijk. Rekening houdende met de locatie van de verschillende opritten, is
getracht om daarbuiten de maximale parkeermogelijkheden te benutten. Inspiratie voor de
asverschuiving werd onder andere in Westmeerbeek gehaald. Als dit voorstel niet wordt goedgekeurd,
vreest de burgemeester dat er niet voldoende parkeergelegenheid is, en dat de opritten worden
geblokkeerd. Raadslid Peter Keymeulen vraagt na te gaan in de praktijk hoe een wagen nog kan
passeren over de Ramselsesteenweg wanneer alle plaatsen zoals op het schema gesitueerd in de
praktijk zijn benut: het is een theoretisch model, waarvan de uitvoering in de praktijk niet werd
getoetst, aldus het raadslid.
Raadslid Peter Keymeulen roept verder op om te onderzoeken hoe het kan dat er nood is aan extra
parkeerplaatsen wanneer er voornamelijk particulieren in de omgeving gesitueerd zijn. Zijn fractie
begrijpt niet waarom deze opstelling verkeersveiliger zou zijn, noch waarom deze nodig zou zijn. De
burgemeester stelt dat de fractie dus eigenlijk vraagt om de parkeerplaatsen te verwijderen. Er is geen
alternatieve plaats / ruimte voor de drie parkeerplaatsen.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt nogmaals om het model in de praktijk af te toetsen.
De voorzitter concludeert dat het agendapunt de volgende raad zal worden hernomen.
BESLUIT eenparig:
Dit agendapunt te verdagen naar een volgende zitting.

SECRETARIAAT
012

Action item list (2.075.1.077(1))
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Situering:
ID Type

STA Datum
TUS

Beschrijving van
onderzoeken item

het

te Wie
rapporteert

Graad
van
belang
Normaal
Normaal

Datum
rapportage

Vragende partij Opmerkingen

nvt
28/09/2015

sp.a
sp.a

College

Normaal

28/09/2015

N-VA

Stand van zaken Project College
kleiputten Ramsel
Stand van zaken Greenergy
College

Normaal

nvt

N-VA

Normaal

nvt

N-VA

Oplevering
College
Westerlosesteenweg
Hagen Blaubergsesteenweg - College
Averbodesesteenweg
Herlocalisatiedossier
College

Normaal

28/09/2015

N-VA

Normaal

28/09/2015

N-VA

Normaal

nvt

Hansy Buts

Trage Wegen – atlas- en College
buurtwegen
Masterplan kinderopvang
College

Normaal

nvt

Hansy Buts

Normaal

28-09-2015

N-VA

1 beleidspunt
Open 25/03/2013
2 stand
van Open 25/03/2013
zaken

Feestzaal Varenwinkel
College
Stand van zaken ontvoogding College
gemeente Herselt

3 beleidspunt

Stand van zaken kerkhoven

Open 25/03/2013

4 stand
zaken
5 stand
zaken

van Open 25/02/2013

6 stand
zaken
7 stand
zaken
8 stand
zaken
9 stand
zaken
10 stand
zaken

van Open 01/09/2014

van Open 25/02/2013

van Open 01/09/2014
van Open 25/03/2013
van Open 21/10/2013
van Open 29/06/2015
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Stand van zaken:
Feestzaal Varenwinkel:
Schepen Ronny Korthout zegt dat overleg met de kerkfabriek onder andere over dit dossier is gepland.
Ontvoogding gemeente Herselt:
Schepen Kathleen Helsen stelt dat bevestigd werd dat de gemeente aan alle voorwaarden voldoet om
ontvoogd te worden. Het college zal de ontvoogding dan ook aanvragen, wanneer ze officieel bericht
krijgt vanuit de Vlaamse overheid. De eerste dag nadat de beslissing twee maanden verschenen is in
het Belgisch Staatsblad, zal de gemeente ontvoogd zijn.
RUP Kleiput:
Schepen Kathleen Helsen stelt dat de deputatie heeft toegezegd niet te zullen schorsen. Schepen
Ronny Korthout zegt dat het verslag van de vergadering zal worden bezorgd.
Kerkhoven: stand van zaken:
Schepen Gerda Battel verwijst naar de powerpointpresentatie omtrent de aanleg van de kerkhoven en
nodigt alle raadsleden uit op maandag 12 oktober om 20.30 uur in de raadszaal voor een structureel
overleg omtrent de begraafplaatsen. Raadslid Tinne Saliën zegt dat in mei werd toegezegd om een
masterplan te bezorgen omtrent de aanpak van de begraafplaatsen, en dat ze tot op vandaag wacht op
dit masterplan. Ze betreurt dit.
Raadslid Peter Keymeulen vraagt wat de bedoeling is van dit structureel overleg, wat de agenda is. De
burgemeester situeert dat er een aantal discussiepunten zijn: bijvoorbeeld: er werd steeds uitgegaan
van een uitbreiding van de begraafplaats in Herselt-Centrum, nu blijkt dat er eventueel wel zou kunnen
worden ruimte gemaakt via ontgravingen. Daarnaast is er de kwestie van het pesticidenvrij
groenonderhoud, een uitbreiding van de begraafplaats zal voor nog meer onderhoudswerk zorgen. De
bedoeling is in elk geval om deze maand nog bericht uit te hangen om de vervallen graven - volgens
de procedure – volgend jaar te verwijderen. De overweging op 12 oktober zal zijn: zal er overwogen
worden om ruimte te creëren door het verwijderen van nog meer graven en zo ja, tot welke jaartallen.
Het is een gevoelige en moeilijke materie, vandaar de noodzaak om dit samen te bekijken. De meeste
andere zaken zijn volgens de burgemeester opgenomen in de presentatie.
Raadslid Jos Van Herck stelt dat hij van mening was dat op 12 oktober zou worden meegedeeld aan de
raad wat het college van plan is om tegenover de nota / analyse van mevrouw Verbeek te stellen, een
masterplan als het ware. De studie is duidelijk: er wordt gewezen op een aantal gebreken, en een aantal
oplossingen worden gesuggereerd. Als de bedoeling van de bijeenkomst enkel is om te bekijken of we
al dan niet mogen ontgraven, dan ziet hij het nut van de bijeenkomst niet in. De procedures zijn
duidelijk. De burgemeester weerlegt dat het wel degelijk de bedoeling is om de reglementering op
punt te stellen, maar dat dit een volgende stap zou zijn. Raadslid Jos Van Herck stelt vast dat er weinig
is gerealiseerd van de knelpunten en suggesties in de studie. Ook raadslid Tinne Saliën stelt het nut
van het overleg niet in te zien. Er is al zoveel vergaderd. Raadslid Peter Keymeulen vult aan dat het
college een masterplan achter de hand houdt, maar als het om onpopulaire maatregelen als
ontgravingen gaat, dan kan de raad wel betrokken worden. Het punt staat al van maart 2013 op de
agenda, aldus het raadslid.
Schepen Ronny Korthout stelt van zijn kant dat reglementering en aanleg – onderhoud –
voorzieningen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Hij stelt dat het college het aangewezen vond
om iedereen te betrekken; er moeten reglementair knopen worden doorgehakt, ook als je mooie
percelen wil vrijmaken: wat doen we met bijbegravingen, urnen die worden bijbegraven, concessies…
Het zou op zijn minst onbeleefd zijn om de andere fracties er niet in te kennen, juist omdat ze zo
betrokken zijn in dit dossier. Raadslid Peter Keymeulen zegt vast te stellen dat er na twee jaar nog
steeds geen visie op papier staat. Er werd al zo vaak samengezeten. Hij vraagt een duidelijke agenda
voor de vergadering en een duidelijk zicht op wat er ter beslissing wordt voorgelegd. Dan zal zijn
fractie bekijken op welke manier ze daarin een toegevoegde waarde kunnen leveren. Raadslid Rita
Aerts vraagt zich af waarom de deskundige niet meteen wordt uitgenodigd op deze vergadering zodat
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zij toelichting en advies kan geven, onder andere over de reglementen. De burgemeester en schepen
Gerda Battel zeggen toe te zullen bekijken of het mogelijk is om mevr. Verbeek uit te nodigen op het
overleg en in functie daarvan eventueel de datum aan te passen. De voorzitter besluit dat de raadsleden
via e-mail zullen op de hoogte worden gebracht van de datum.
Raadslid Jos Van Herck vraagt wat de deskundige nog meer kan komen vertellen dan wat in haar
analyse stond. De bal lag in het kamp van het college.
Raadslid Mark Van den Wouwer drukt zijn onbegrip uit om zonder duidelijke agenda met de ganse
raad rond tafel te gaan zitten. De burgemeester stelt dat het wel degelijk de bedoeling is dat de
voorbereiding klaar is tegen 12 oktober. De burgemeester vervolgt dat zijns inziens de kerkhoven niet
het grootste pijnpunt zijn. Het grootste knelpunt was de onkruidbestrijding (pesticidenvrij). Nu is de
mankracht er en is de groendienst in staat dit zelf te doen, dit kan mede de lange termijn die
ondertussen is verstreken sinds agendering van dit dossier, verklaren.
Hij besluit dat de datum zal worden vastgelegd afhankelijk van de beschikbaarheid van de deskundige.
Oplevering Westerlosesteenweg:
De burgemeester stelt dat dit dossier volgende gemeenteraad uitgebreid kan worden toegelicht:
overleg met Pidpa moet nog plaatsvinden. Raadslid Peter Keymeulen vraagt om Pidpa grondig te
bevragen over hoe de riolering is geconcipieerd. Hij voorziet hier toch een probleem.
Hagen Blaubergsesteenweg – Averbodesesteenweg:
Schepen Gerda Battel licht toe dat 1 van de achterstallige facturen kortelings zal worden betaald, over
de andere moet nog uitsluitsel worden gegeven. Raadslid Peter Keymeulen stelt dat dit beter moet
worden opgevolgd. Het kan niet dat hier nog steeds geen duidelijkheid over is. Raadslid Jos Van
Herck bevraagt wat er gebeurd is na de vergadering van 7 juli. Er zou een nieuw contract gemaakt
worden voor het onderhoud van de verschillende wegen. Hij stelt vast dat er nog altijd niets is.
Schepen Gerda Battel stelt dat dit nog steeds in onderhandeling is. Raadslid Jos Van Herck stelt dat
AWV hem begin juli al heeft verteld dat er dringend een nieuw contract moest komen. Hij dringt aan
om te zorgen dat de hagen gefatsoeneerd zijn alvorens de gemeente toezegt het onderhoud over te
nemen.
Raadsleden Peter Keymeulen en Mark Van den Wouwer dringen bij de schepen aan op een
fatsoenlijke opvolging van het dossier. De voorzitter stelt voor om de datum van rapportering op
volgende maand te plaatsen.
Masterplan kinderopvang:
De OCMW-voorzitter licht toe: hij schetst de historiek van de verschillende opvanglocaties deze
legislatuur, startende met Blauberg en Herselt-Centrum. In Herselt moeten nog een aantal maatregelen
worden genomen voor de uitbreiding van de kinderopvang (o.a. plaatsen raam, geluidsisolatie).
Dubbel gebruik van de locatie wordt vooropgesteld. De OCMW-voorzitter vervolgt dat het aantal
kinderen nog steeds stijgt, dit moet in Herselt bewaakt worden.
In Ramsel is er inderdaad een probleem, aldus de OCMW-voorzitter. Verscheidene mogelijkheden
werden ondertussen bekeken. Momenteel zijn er gesprekken lopende met de kleuterschool: het
gebouw Steenovens werd grondig gerenoveerd, ook de kelder. Nu is deze ingericht als turnzaal. Er
wordt bekeken in welke mate het bestuur samen met de school een kinderopvanglocatie zou kunnen
realiseren. De school staat niet weigerachtig tegenover deze mogelijkheid, maar er moet nog verder
overleg worden gepland. De OCMW-voorzitter geeft nog mee dat FCUD (Fonds voor Collectieve
Uitrustingen en Diensten) de spelregels (en subsidies) mee bepalen. Er werd nu afgesproken wat de
voorwaarden zouden zijn om de kelderruimte te gebruiken als buitenschoolse kinderopvang. Er zal
hiervoor planadvies worden gevraagd aan de diensten van Kind en Gezin. Het staat vast dat er werken
moeten gebeuren en dat de huidige capaciteit niet voldoet. Tevens wordt er een stijging van het aantal
kinderen verwacht gezien een aantal op stapel staande ontwikkelingen in Ramsel. In tegenstelling tot
het verleden laat de regelgeving een gedeeld gebruik nu wel toe. Dit zou deels een kostenbesparing
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kunnen betekenen. Tegen volgend jaar zal er actie worden ondernomen om de knelpunten die dit jaar
werden ervaren te verhelpen.
Wat betreft Bergom licht de OCMW-voorzitter toe dat er een aantal kindertoiletten extra zullen
worden voorzien.
Ook in Varenwinkel is een stijging van het aantal kinderen te merken, ook hier zal rekening mee
worden gehouden. Momenteel is de infrastructuur nog voldoende.
Raadslid Marlies Vangeel bevraagt de modaliteiten en tijdstippen van het dubbelgebruik van de
snoezelruimte als kinderopvang of danslocatie. Ze stelt zich vragen bij wie voorrang heeft bij een
dubbelgebruikte ruimte (dansschool – BKO). Het raadslid vraagt tevens een timing bij een aantal
knelpunten/oplossingen die hier worden aangehaald, zoals de realisatie van bijkomende toiletten in
Bergom. De OCMW-voorzitter stelt dat een aantal kleine knelpunten wel kunnen worden verholpen in
eigen beheer. Bij grotere projecten is het OCMW afhankelijk van een aantal andere factoren. De
voorzitster van de raad stelt voor om een nieuwe datum van rapportering af te spreken. De OCMWvoorzitter stelt voor elke twee maanden opnieuw te rapporteren.
Raadslid Mark Van den Wouwer vraagt na te denken wat de plannen zijn met de prefab/ erfpacht in
Ramsel.
Raadslid Tinne Saliën leest nog voor dat de snoezelruimte op woensdagnamiddag wel degelijk voor
18.00 uur al wordt gebruikt, in tegenstelling van wat op de raad net werd meegedeeld. De OCMWvoorzitter stelt dat dit inderdaad moet worden bewaakt. Het kan in geen geval dat er teveel kinderen
aanwezig zijn in de eerste locatie, zonder uitbreiding. De burgemeester stelt dat de afspraak is gemaakt
dat de dansschool op woensdagnamiddag gebruik kan maken van de snoezelruimte, rekening houdend
met de noden van het OCMW. Raadslid Jos Van Herck komt terug op zijn voorstel van een aantal
jaren geleden om eventueel de pastorij (in Ramsel) aan te passen zodat daar een kinderopvang kan
plaatsvinden. De pastorie moet worden onderhouden en verwarmd, het gebouw is er en wordt weinig
benut. De kinderen zitten ondertussen in de hitte in de prefablokalen, maar de pastorie biedt
mogelijkheden, en heeft een buitenruimte. De OCMW-voorzitter stelt dat dit voorstel nog dateerde
vanuit de tijd dat een buitenschoolse kinderopvang exclusief moest gebruikt worden. Daarnaast zal het
kostenplaatje zeer groot zijn voor deze investeringen. Ook vreest de OCMW-voorzitter dat de pastorie
ondertussen zelfs een beschermd monument is. Op dit moment is het bovendien niet mogelijk om 5060 kinderen in de pastorie te huisvesten. Raadslid Frans Luyten stelt dat hij vreest dat de pastorie niet
kan voldoen aan de norm van de benodigde m² speelruimte per kind.
De voorzitter van de raad besluit op de raad van november opnieuw een rapportering te voorzien.

SECRETARIAAT
012/A

TOEGEVOEGD AGENDAPUNT VANWEGE RAADSLID PETER KEYMEULEN
NAMENS DE N-VA FRACTIE:
Verbetering en uitbreiding fietssuggestiestroken centrum Herselt (1.811.122.6)

Situering:
- Gezien de recente voorziening van een fietssuggestiestrook in enkele straten waaronder het
gedeelte van Limberg tussen Dieperstraat en Herentalsesteenweg (zie foto 1);
- Gegeven het belang van fietssuggestiestroken die als functie beogen:
o Het benadrukken van de aanwezigheid van fietsers;
o Het visueel versmallen van de weg om tot lagere rijsnelheden aan te zetten;
o Fietsers de juiste plaats op het wegdek te laten innemen;
- Omwille van het feit dat in de Kerkstraat en Maria Gorettistraat 2 basisscholen gevestigd zijn;
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Vraagt onze fractie de gemeenteraad te willen goedkeuren:
1. Het verbeteren van deze fietssuggestiestrook door regelmatiger (bvb om de 100m of 150m)
de dubbele pijl met fietsafbeelding (zie foto 2) bijkomend aan te brengen;
2. De zone van de fietssuggestiestrook uit te breiden met de zone tussen Dieperstraat en Vest (zie
foto 3).
....
Discussie ter zitting
Raadslid Peter Keymeulen stelt dat het voor veel mensen niet helemaal duidelijk is waartoe deze
fietssuggestiestrook eigenlijk dient. ‘s Nachts is de markering zeer duidelijk, maar overdag kan de
aanduiding duidelijker. Daarnaast lijkt het de N-VA fractie zinvol om ook de Kerkstraat toe te voegen
aan de zones waar een fietssuggestiestrook kan worden voorzien.
De burgemeester stelt dat er zijns inziens geen probleem is om aan het eerste deel van de vraag
tegemoet te komen. Wat betreft de tweede vraag stelt de burgemeester voor om dit eerst via de
verkeerscommissie te behandelen, rekening houdend met de parkeervakken die werden geschilderd in
de Kerkstraat. Daarnaast moet er gekeken worden naar de opportuniteit: als de Kerkstraat wordt
aangepakt, in welke andere straten moeten dan ook fietssuggestiestroken worden voorzien. Er werd nu
bewust gekozen voor twee wegen waar doorgaand verkeer passeert. Raadslid Peter Keymeulen stelt
zich te kunnen aansluiten bij de suggestie om dit voor te leggen aan de verkeerscommissie.
BESLUIT eenparig:
Art. 1:
Art. 2:

Het verbeteren van deze fietssuggestiestrook door regelmatiger (bv. om de 100 m of 150 m)
de dubbele pijl met fietsafbeelding (zie foto 2) bijkomend aan te brengen.
De zone van de fietssuggestiestrook in de Kerkstraat voor te leggen aan de verkeerscommissie.

SECRETARIAAT
012/B

Mondelinge vragen

Raadslid Ivo Van den Bulck vraagt wat de stand van zaken is met het inzaaien van de plantvakken in
de Vest. Schepen Gerda Battel licht toe dat het seizoen niet ideaal was. De bedoeling is wel om de
aanleg van de Vest te herbekijken. Raadslid Ivo Van den Bulck merkt op dat er op de Kapkes wel een
en ander gegroeid is.
Raadslid Marlies Vangeel vraagt of er reacties zijn gekomen op het selectief doven van de verlichting
en wat met deze reacties gebeurt. Ze vraagt of er meer inbraken zijn, en of er gegevens zijn omtrent
meer of minder afvalstortingen. De burgemeester antwoordt dat er geen gegevens gekend zijn omtrent
het toenemen van het aantal inbraken of afvalstortingen. Hij vervolgt dat er wel een aantal zaken op
punt moeten worden gesteld. Tijdens de werkzaamheden lijken zich op sommige plaatsen een aantal
mankementen te manifesteren. Los daarvan komen er wel opmerkingen, maar al bij al zijn deze
beperkt, aldus de burgemeester. Problemen worden stelselmatig doorgegeven aan Eandis. Raadslid
Marlies Vangeel vraagt of het toch niet nuttig zou zijn om een informatiesessie te organiseren over het
aantal inbraken, om de mensen ook gemoedsrust te geven. De burgemeester stelt dat het aantal
inbraken – ook in het verleden – zeer variabel is. Daarom zal nooit kunnen aangetoond worden hoe de
samenhang tussen het aantal inbraken en het doven van de verlichting eigenlijk verloopt. Raadslid
Marlies Vangeel vraagt toch initiatieven om de mensen te bereiken die eventueel bezorgd zijn, zeker
nu er donkere dagen aankomen. De burgemeester zegt hier geen pasklaar antwoord op te hebben.
Raadslid Marlies Vangeel stelt voor de burger van Herselt toch te bedanken voor hun bijdrage aan de
energiebesparing en hieromtrent terugkoppeling te doen. De burgemeester stelt de suggestie mee te
nemen. Schepen Martine Peeters stelt voor dit te doen na een volledige uitrol van het doven van de
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verlichting. De burgemeester dankt voor de suggesties en roept op om alle bijkomende opmerkingen
mee te geven.
Raadslid Mark Van den Wouwer bevraagt de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening 2014: er
wordt gesteld dat de bedrijvenlijst maandelijks wordt geactualiseerd op basis van de KBO. Maar de
lijst handelaars op de website spreekt dit tegen: er staan slechts een 24-tal ondernemers op. Schepen
Ronny Korthout stelt dat het klopt dat er weinig respons komt vanuit de ondernemers zelf. De
bedoeling is wel degelijk om te bekijken hoe de gemeente beter kan werken met Locatus, ook met
Unizo is een overleg georganiseerd. Hij vervolgt dat het niet evident is om de lijst op punt te stellen.
Raadslid Mark Van den Wouwer roept op om de lijst te actualiseren. (De informatie in de
doelstellingennota klopt nu niet.) Raadslid Mark Van den Wouwer bevraagt de samenwerking tussen
Unizo en de gemeente voor de actie “Met Belgerinkel naar de winkel”. Schepen Ronny Korthout stelt
dat het inderdaad moeilijk blijkt om de mensen warm te maken voor dit initiatief. De schepen vervolgt
dat er in de toekomst mogelijk een aantal andere initiatieven zullen komen in samenwerking met
Voka, maar een oplossing in verband met detailhandel blijkt niet evident.
Raadslid Jos Van Herck vraagt waarom het dossier “Bosstraat” nu niet op de gemeenteraad staat.
Schepen Kathleen Helsen zegt toe dat het dossier – wanneer het rijp is – terug zal komen naar de
gemeenteraad.
Raadslid Mark Van den Wouwer bevraagt de evolutie in het project ‘realisatie sociale woonwijk’
tussen de Kapelleweg en Steenovens. Schepen Kathleen Helsen antwoordt dat er nog geen concreet
dossier binnen is op dit moment. De huisvestingsmaatschappij heeft begin september wel een eerste
idee van een ontwikkeling voorgesteld en tevens de stand van zaken inzake verwerving van de
gronden toegelicht. Daarna werd de documentatie op de Gecoro besproken. Ook de verschillende
diensten werden om advies gevraagd omtrent het eerste voorstel van de maatschappij. De
opmerkingen van de interne diensten, de Gecoro en het woonoverleg werden gebundeld en vorige
week door het schepencollege behandeld. Via Gecoro en notulen van het schepencollege zal de ganse
raad op de hoogte gebracht worden/ is de ganse raad op de hoogte gebracht. Raadslid Mark Van den
Wouwer vraagt in hoeverre de raad beslissingsbevoegdheid heeft in dit dossier. Hij vervolgt met de
vraag hoe het schepencollege tegenover deze ontwikkeling staat. Schepen Kathleen Helsen stelt voor
om eerst de opmerkingen in detail door te nemen. Er worden toch wel een aantal opmerkingen en
aandachtspunten geformuleerd over verschillende aspecten. Raadslid Mark Van den Wouwer bevraagt
de opportuniteit van de realisatie van een project van dergelijke grootte. Schepen Kathleen Helsen
antwoordt dat er wel degelijk een sociale mix zal gemaakt worden in het project. Er zijn een aantal
kavels die niet vallen onder sociale huisvesting, tevens worden er sociale koopwoningen gerealiseerd.
Het aantal sociale huurwoningen zal slechts +- 30 % van het totale aantal woningen bedragen.
Schepen Christiane Van Thielen licht toe dat de politie van Aarschot aangaf de vraag omtrent de
aanpassing van de verkeerslichten niet aan AWV te hebben gesteld, maar dat de politie ‘s ochtends
wel het verkeer regelt. AWV wilde in het verleden niet ingaan op dergelijke vragen tot aanpassingen.

De voorzitter dankt het publiek en sluit de openbare zitting af om 22.35 uur.

AANWEZIG:

Tubbax W. – voorzitter van de gemeenteraad
Peetermans L. – burgemeester
Helsen K., Korthout R., Peeters M., Battel G., Van Thielen C. - schepenen
Valgaeren E. - schepen met raadgevende stem
Luyten F., Van Hove L., Van der Veken M., Verstappen K., Van Reet H., Van
Herck J., Bloemmen K., Van den Wouwer M., Colson M., Saliën T., Vangeel M.,
Hermans G., Van den Bulck I., Keymeulen P. - raadsleden
en Vervloessem T. – secretaris wnd.
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Geheime zitting
….
Aldus gedaan te Herselt in bovenstaande zitting.
Namens de gemeenteraad:
In opdracht:
De secretaris,
Emile ANTHONIS.

De voorzitter van de
gemeenteraad,
Wendy TUBBAX.

