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De Voorzitter, Paul Francen, opent de vergadering om 20.00 uur.
Gaan over tot de dagorde.

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 29 maart 2018 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Raadsleden Griet Vandewijngaerden en Stefaan Devos waren afwezig tijdens die zitting en onthouden
zich bij stemming.
Raadslid Mollu vraagt de notulen te corrigeren en bij het vragenkwartiertje te notuleren dat hij
ontstemd was over het feit dat hij zijn voorafgaandelijk inzagerecht niet heeft kunnen uitoefenen.
Stemresultaat: 17 stemmen voor (Paul Francen, Patrick Vandijck, burgemeester, Niels Willems,
Betty Geysenbergs,
Nancy Maris,
Josette Vanlaer,
André Alles,
Paul Sterkendries,
Michel Vander Velpen, Nadine Veulemans, Tuur Maris, Kristof Mollu, Marina Jonckers, Patrick Vlayen,
Eddy Marcoen, Imelda Stouthuysen, CLAES Gaston), 2 stemmen onthouding (Stefaan Devos,
Griet Vandewijngaerden)

2) Mandateren voor Riobra jaarvergadering 22 juni 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
De gemeente ontving een schrijven om de aangeduide vertegenwoordiger uit te nodigen op de
jaarvergadering van RIOBRA op vrijdag 22 juni 2018 om 18.00 uur in de PBE-zaal, Diestsesteenweg 126
te Lubbeek (Ingang PBE-zaal enkel langs de Pleinstraat).
De bijhorende documentatiemap wordt gelijktijdig met de verzending van deze brief in elektronische
vorm overgemaakt aan de secretaris en aan het secretariaat van uw gemeente.
In de elektronische documentatiemap vindt u de stukken terug betreffende:
- Kennisname van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba
en bevestiging van participatie Riobra in de nieuwe werkmaatschappij (agendapunt 1)
o Documentatie over het genoemde fusievoorstel
o Bevestiging participatie - Voorstel van statutenwijziging (agendapunt 2)
o Memorie van toelichting o Tekst van de voorgestelde wijzigingen incl. bijlage I en II - De jaarrekening
2017 (agendapunt 3 en 4)
o Door de raad van bestuur goedgekeurde jaarrekening met toelichting
o Verslag van de raad van bestuur o Verslag van de commissaris (*) - Toetreding Sint-Pieters-Leeuw
(agendapunt 6 en 7)
o Bijzonder verslag van de raad van bestuur ivm de kapitaalsverhoging (*)
o Verslag van de commissaris ivm de kapitaalsverhoging

Een ondertekend uittreksel uit de notulen over te maken uiterlijk op 15 juni 2017.
Alleen de effectieve volmachtdrager(s) word(en) uitgenodigd met vraag - voor zover hij/zijzelf
weerhouden is - de plaatsvervangende volmachtdrager te verwittigen om het mandaat te vervullen.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist het mandaat de eerder aangeduide effectieve en
plaatsvervangende volmachtdragers te bevestigen voor deze jaarvergadering: P. Francen, voorzitter
van de raad, als effectieve en raadslid Eddy Marcoen als zijn plaatsvervanger..
Artikel 2. De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van Riobra van 22 juni 2018 goed
te keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering
van Riobra van 22 juni 2018 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van
de gemeenteraad.
Artikel 3 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de
onderhavige beslissing en er kennis van te geven aan de toezichthoudende overheid en aan Riobra,
Oude baan 148, 3210 Lubbeek…
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Mandateren voor INTERGAS jaarvergadering op 8 juni 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Intergas.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 28 maart 2018 van Intergas voor de
jaarvergadering van 8 juni 2018 met volgende agenda:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Balans en resultatenrekening 2017
3. Verslag van commissaris aan de Algemene Vergadering
4. Goedkeuring deelneming aan de verlenging van Inter-energa
5. Statutaire benoemingen
6. Benoeming van een commissaris
7. Kwijting aan bestuurders en de commissaris

Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) reeds heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur: raadslid E. Marcoen als effectieve en P. Francen, voorzitter van de raad, als zijn
plaatsvervanger
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet herhaald worden.

Beslist:
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de jaarvergadering van 8 juni 2018 goed te
keuren en de aangestelde volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde
jaarvergadering te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing van de
gemeenteraad.

Artikel 2 :
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van
onderhavige beslissing en er kennis van de geven aan de toezichthoudende overheid en aan
Intergas, t.a.v. de heer Stefan Vandevenne, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Mandateren voor PBE jaarvergadering op 15 juni 2018
De gemeenteraad

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de PBE;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodigingsbrief van 13 maart 2018 van de PBE en de op dezelfde datum ontvangen
elektronische documentatie voor de jaarvergadering van 15 juni 2018 met volgende agenda:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE
1.1 Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand op 29 maart
2019 en eindigend op 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met
betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging 2013-2018 en van het
ondernemingsplan 2019-2024
1.2 Kennisname van de beslissing van de raad van bestuur van de PBE van 12 maart 2018 tot het
houden van een buitengewone algemene vergadering op 29 maart 2019 voor akteneming van
de verlenging van de duurtijd van de PBE ingaand op 29 maart 2019 om te eindigen op
29 maart 2037
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van de PBE
in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van
het decreet over lokaal bestuur
Goedkeuring van de statutenwijzigingen
Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de PBE over het
boekjaar 2017
Goedkeuring van de jaarrekening van de PBE afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van de PBE met
betrekking tot het boekjaar 2017
Statutaire benoemingen
Hernieuwing renovatiefonds 2019 -2021 (3 jaar)
Statutaire mededelingen.

Gelet dat de duur van de PBE verstrijkt op 29 maart 2019. Gelet op het voorstel aan de algemene
vergadering tot verlenging van de duur voor 18 jaar.

Overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking voor de gemeente schaal- en
synergievoordelen oplevert die leiden tot aanzienlijke besparingen die zich situeren op verschillende
terreinen : operaties, informatie- en communicatietechnologie (ICT), klantendienst, communicatie,
aankoop, voorraadbeheer, exploitatie en aanleg netinfrastructuur en personeelsbeleid.
Overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking ook tal van synergievoordelen biedt voor de
burgers (uitbreiding van de bereikbaarheidsuren van het klantencontactcenter, continue
beschikbaarheid van het net-operating- center, extra services).
Overwegende dat dit ook zal leiden tot een betere coördinatie en afstemming van de verschillende
gemeentelijke initiatieven op het vlak van netbeheer en tot meer doeltreffende investeringen.
Overwegende dat ook de voorgenomen integratie tussen de werkmaatschappijen Infrax en Eandis
(operationeel op 1 juli 2018) m.b.t. het bundelen van verschillende nutsvoorzieningen bijkomende
perspectieven biedt voor de gemeente en haar burgers.
Overwegende dat wat het concrete aanbod van de PBE betreft ook verwezen wordt naar haar
motieven opgenomen in de nota omtrent het verlengingsdossier om deel te nemen aan de verlenging.
Overwegende dat de keuze voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband bijgevolg voor de hand
ligt.
Gelet op het evaluatierapport van de PBE over de periode 2013-2018 en het ondernemingsplan voor
de periode 2019-2024 met bijhorende gebudgetteerde cijfers op basis van de actuele toestand.
Gelet op het voorstel van statutenwijziging en de bijhorende memorie van toelichting.
Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 en de bijhorende verslagen.
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) reeds heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur: raadslid A. Alles als effectieve en schepen OCMW-voorzitter Camiel Bouvin als zijn
plaatsvervanger.
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet herhaald worden.

Beslist:
Artikel 1
De agendapunten van de jaarvergadering van de PBE van 15 juni 2018 goed te keuren met inbegrip
van het voorstel statutenwijziging.
Artikel 2
Deel te nemen aan de verlenging van de PBE met ingang van 29 maart 2019.
Artikel 3:
Aan de effectieve volmachtdrager en in voorkomend geval de plaatsvervangende volmachtdrager
wordt mandaat verleend om op de jaarvergadering van 15 juni 2018 te handelen en te beslissen
conform de beslissingen van deze gemeenteraad.
Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen
beslissingen en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan
de PBE, ter attentie van de heer Paul Bouwens, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Mandateren voor IGO Algemene vergadering en statutaire vergadering op 22 juni 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
INTERGEMEENTELIJKE DIENSTVERLENENDE VERENIGING – IGO DIV
De raad,
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting
van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
dat bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een drievierde
meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks
worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die,
krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te
beslissen.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen/OCMW/provincie,

B E S L U I T:
Artikel 1 Bevestigt mevrouw Josette Vanlaer, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en de heer Patrick
Vlayen, gemeenteraadslid, als haar plaatsvervanger, voor de algemene en statutaire algemene
vergadering van IGO op 22 juni 2018
(rekening houdende met de onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de
algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen en onverenigbaarheid tussen
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur)

Artikel 2 - Goedkeuring verslag vergadering 21-12-2017
Artikel 3 - Goedkeuring jaarverslag 2017
Artikel 3 - Goedkeuring jaarrekening 2017
Artikel 4 - Aanvaarding nieuw lid raad van bestuur: Jo De Clercq vervangt Marc Florquin
(afgevaardigde provincie Vlaams-Brabant)
Artikel 5 - Varia
Artikel 6 - Statutaire algemene vergadering: goedkeuring statutenwijziging
Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene en statutaire algemene
vergadering van 22 juni:

Er kunnen bij elk van de agendapunten opmerkingen en suggesties van de raden worden geformuleerd
als onderdeel van het mandaat van de afgevaardigde.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Mandateren voor IWM jaarvergadering op 23 mei 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
uit te nodigen op de gewone algemene vergadering of Jaarvergadering van IWM welke plaatsheeft op
woensdag 23 mei 20180m 18.30 uur op het adres van de maatschappelijke zetel te Kempische
Steenweg 301 Hasselt.
AGENDA
1. Samenstellen bureau
2. Verslag vorige vergadering
3. Balans en resultatenrekening 2017
4. Bestemming van het resultaat
5. Verslag vereffenaars en commissaris aan de algemene vergadering
6. Kwijting aan de vereffenaars en de commissaris
Overeenkomstig artikel 38 der maatschappelijke statuten worden deze agenda en de bijhorende
documentatie U uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering overgemaakt.
Overeenkomstig zelfde artikel verzoeken wij U ons binnen de acht dagen eventuele bijkomende
punten mede te delen, welke U aan de agenda wenst toe te voegen.
Van zodra wij uw beslissing inzake (bevestiging van) aanstelling en mandatering van uw
afgevaardigden in ons bezit hebben, maken wij de agenda en bijhorende stukken tevens rechtstreeks
aan hen over.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de voorgestelde agenda van de
Jaarvergadering van IWM en de gemandateerden aldus te bevestigen
Gemandateerd werden: raadslid Nadine Veulemans, als effectieve volmachtdrager, en, OCMWvoorzitter / schepen Camiel Bouvin als plaatsvervanger.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Mandateren IGS Hofheide algemene vergadering op 27 06 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
De gemeente ontving uitnodiging voor de gewone algemene vergadering dewelke zal doorgaan in het
crematorium Hofheide, op woensdag 27 juni 2018, om 20u
Agenda:
I. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december
2017
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Statutenwijziging ten gevolge van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december
2017
5. Werking van het crematorium
6. Varia
Bijgevoegde documenten
I. Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017
2. Jaarrekening 2017
3. Voorstel van statutenwijziging
Mogen wij u vragen dat uw vertegenwoordiger absoluut aanwezig zou zijn?
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan de voorgestelde punten van dagorde en
raadslid EDDY MARCOEN te mandateren voor deze vergadering als effectief vertegenwoordiger en
raadslid PATRICK VLAYEN als zijn plaatsvervanger.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) KANA overeenkomst mbt een pastorieënplan
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt *** Betrokken schepen:
Feitelijke context en juridisch kader
KANA, de gefusioneerde kerkfabrieken, heeft in zijn eigen vergadering een pastorieënplan
aangenomen en in voorstel tot een overeenkomst tussen enerzijds gemeente en anderzijds KANA en
de parochiale werken.

Het plan is gebaseerd op een voorgeschreven document van het bisdom.
Bedoeling is dat dit eerst door de gemeente wordt goedgekeurd, vooraleer het naar het bisdom gaat.
Jan Vander Velpen blijft graag ter beschikking voor eventueel bijkomende toelichting.
Het ontwerp van pastorieënplan, zoals dit vorige maandag (05/03/18) door de kerkraad is
goedgekeurd.

Tussen
de gemeente KORTENAKEN, vertegenwoordigd door Patrick Vandijck, burgemeester en Jan Van
Brusselt, gemeentesecretaris, enerzijds,
en anderzijds:
- het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, vertegenwoordigd door Werner Van Laer, Vicariaal
verantwoordelijke voor het Tijdelijke,
- het aartsbisdom Mechelen-Brussel, vertegenwoordigd door Patrick du Bois, Bisschoppelijk
afgevaardigde voor het Tijdelijke,
- de Kerkraad Kana - Kortenaken, vertegenwoordigd door Rudi Spapen, voorzitter, en Greta
Herinckx, secretaris;
- de pastorale eindverantwoordelijken voor de parochies op het grondgebied van de gemeente
Kortenaken: E.H. Felix Vanmeerbergen, deken , E.H. Jan Vander Velpen, meewerkend priester,
wordt m.b.t. de zich op het grondgebied van de gemeente Kortenaken gevestigde pastorieën
vastgesteld dat op datum van deze overeenkomst deze pastorieën:
-

het statuut van ‘pastorie bij bestemming’ hebben;
dat voor geen van deze pastorieën tot op heden desaffectatie werd aangevraagd;
in bezit zijn van de vermelde eigenaars;
en aangewend worden zoals hieronder vermeld

Pastorie Hoeleden
- Kerkplein, 3471 Hoeleden
- kadastrale gegevens pastorie en tuin: afdeling 3 (Hoeleden), sectie C 344/P – groot 09 are 63 ca
- eigendom van de kerkraad Kana
- geen beschermd monument.
- Momenteel staat deze leeg en wordt niet meer gebruikt voor de eredienst.
Pastorie Kersbeek
- Kersbeek-Dorp 9, 3472 Kersbeek-Miskom
- kadastrale gegevens pastorie: afdeling 4 (Kersbeek-Miskom) sectie D 321 C – groot 10 are 46 ca;
kadastrale gegevens tuin: sectie 08 are 10 ca
- eigendom van de kerkraad Kana
- beschermd monument.
- Momenteel staat deze leeg en wordt niet meer gebruikt voor de eredienst.
Pastorie Kortenaken
- Diestsestraat 1, 3470 Kortenaken
- kadastrale gegevens pastorie: afdeling 1 (Kortenaken), sectie C, nr. 142V – groot 22 are 68 ca
- eigendom van de gemeente
- geen beschermd monument

- Momenteel wordt deze niet meer gebruikt voor de eredienst, wel woont er op de bovenverdieping
de vroegere en laatst inwonende pastoor van Kortenaken, E.H. Jan Berghmans.
Pastorie Miskom
- Miskom-Dorp 11, 3472 Kersbeek-Miskom
- kadastrale gegevens kloostergebouw en tuin: afdeling 4 (Kersbeek-Miskom) sectie B 412/G – groot
12 are 12 ca
- In 1973 werd het vroegere kloostergebouw van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo aangekocht
door de kerkfabriek Sint-Germanus Miskom om als woning dienst te doen voor de toenmalige
pastoor E.H. Jan Berghmans, zonder dat dit gebouw ooit het statuut van pastorie heeft gehad.
- niet beschermd, maar ligt wel in een beschermd dorpsgezicht
- Het gebouw is in slechte staat.
Pastorie Ransberg
- Dorpsstraat 99, 3470 Ransberg
- kadastrale gegevens pastorie: afdeling 2 (Ransberg), sectie B, nr. 43L – groot 2 are 49 ca
- eigendom van de gemeente
- geen beschermd gebouw
- Momenteel staat deze leeg en wordt niet meer gebruikt voor de eredienst. Dit gebouw is sinds de
laatste verbouwing van de naastliggende zaal voor een stuk verweven in deze zaal.
Pastorie Stok
- Helstraat 40, 3470 Stok-Kortenaken
- kadastrale gegevens pastorie: afdeling 3 (Hoeleden), sectie D, nr. 230F – groot 3 are 74 ca
- geen beschermd gebouw
- eigendom van het aartsbisdom
- Het gebouw staat naast de parochiezaal van Stok en was een gewoon huis. Het is nooit als pastorie
gebruikt en is sinds verschillende jaren reeds verweven met de parochiezaal. Er is een akkoord
tussen het aartsbisdom en de aparte vzw zaal om tot een erfpacht te komen.
Pastorie Waanrode
- Dorp 1, 3473 Waanrode
- eigendom van de kerkfabriek Kana Kortenaken
- is geen beschermd monument, maar wel een historisch waardevol gebouw vanwege de voorgevel.
De benedenverdieping van het gebouw dateert immers van ongeveer 1770. In 1837 besliste de
kerkfabriek de huidige bovenverdieping en de zolder met halve verdieping toe te voegen, op basis
van een plan van architect Van Arenberg. Deze verbouwing werd gerealiseerd in 1840; een
gedenkplaat in de achtergevel van de pastorie verwijst naar deze verbouwing en bevat tevens de
namen van de toenmalige pastoor J.B. Roucourt en burgemeester J.L. Van Der Velpen. In 1906
werden de bijgebouwen aan de pastorie toegevoegd. Omdat de kerkfabriek toen over te weinig
financiële middelen beschikte - het was immers nog maar vier jaar geleden dat de kerk was
vergroot – werd de realisatie van deze bijgebouwen betaald door allerlei giften van de inwoners
van het dorp.
Op het einde van de vorige eeuw werden een aantal noodzakelijke aanpassingen uitgevoerd.
- Bij beslissing van de kerkraad Kana van 27 juni 2017 werd de pastorie van Waanrode aangeduid als
de centrale en enige pastorie voor de eredienst van de pastorale zone Kana – Kortenaken.
Alle vergaderingen van o.a. kerkraad, federatieploeg e.a. zullen hier plaats vinden alsook
voorbereidings-samenkomsten op doopsel, eerste communie, huwelijk enz. De federatiepastoor
ontvangt er voortaan de parochianen op afspraak. Zowel het parochiearchief van de 7 parochies
alsook het kerkelijk archief van de 6 vroegere kerkraden worden hier gecentraliseerd.

Gezamenlijk dient gestreefd te worden naar een duurzame bestemming van dit patrimonium, zonder
evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen waartoe de gemeente wettelijk gehouden is.
Er werd overleg gepleegd tussen alle betrokken kerkelijke en openbare instanties en dientengevolge
onderling wordt overeengekomen wat volgt :

1.

De pastorie van de voormalige parochie Waanrode, gelegen Dorp 1, 3473 Waanrode zal –
ongeacht of deze al dan niet fungeert als woonst voor de residerende pastoor of
kerkbedienaar – haar statuut van geaffecteerde pastorie (pastorie door bestemming) blijvend
behouden en aldus ook gebruikt worden.
Partijen erkennen uitdrukkelijk de aard van deze pastorie als gebouw van de eredienst.

2.

In geval een pastorie, uitgezonderd deze vermeld onder punt 1., niet meer gebruikt wordt als
woonst voor de residerende pastoor of kerkbedienaar, of meer algemeen voor een door het
federale ministerie van justitie erkende parochieverantwoordelijke en dit sinds een periode
van minstens 6 maanden en wanneer door de kerkelijke overheid wordt bevestigd dat in de
nabije toekomst ook geen residerende pastoor, kerkbedienaar of door het ministerie van
justitie erkende parochieverantwoordelijke zal worden benoemd, zal de eigenaar bij verkoop
de desaffectatie van de betrokken pastorie bij het Aartsbisdom aanvragen en de kerkelijke
overheid zal tengevolge daarvan, alle elementen in acht nemend, hierin gunstig beslissen.
In concreto betreft het de pastorieën van
- Pastorie
- Pastorie
- Pastorie
- Pastorie
- Pastorie
- Pastorie

Hoeleden, Kerkplein , 3471 Hoeleden
Kersbeek, Kersbeek-Dorp 9, 3472 Kersbeek-Miskom
Kortenaken, Diestsestraat 1, 3470 Kortenaken
Miskom, Miskom-Dorp 11, 3472 Kersbeek-Miskom
Ransberg, Dorpsstraat 99, 3470 Ransberg
Stok, Stokstraat 5, 3470 Stok-Kortenaken

3.
De huidige en toekomstige wettelijke en decretale bepalingen inzake bestemming en beheer
van pastorieën blijven en zullen onverminderd gelden.
Volgens de bestaande wetgeving (decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012) wordt in parochies met
residerende pastoor of kerkbedienaar door de gemeente voor die persoon een pastorie ter
beschikking gesteld of indien niet voorhanden een vervangende ambtswoning of indien niet
voorhanden een vervangende vergoeding. In parochies zonder residerende pastoor of kerkbedienaar,
stelt de gemeente in de onmiddellijke omgeving van de kerk een gemakkelijk toegankelijk
ambtsgedeelte ter beschikking (met gemeenschappelijk sanitair en kitchenette) en dit enerzijds
voor de persoon die in het kader van zijn pastorale activiteiten zijn parochianen binnen de parochie
moet kunnen ontvangen (parochiaal-pastoraal), en anderzijds voor de kerkfabriek om in het kader
van haar wettelijke opdracht te vergaderen (fabricaal) en tenslotte voor beiden om hun archieven
te bewaren (archivaal) of indien niet voorhanden een vervangende vergoeding.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
9) Verkoopbelofte gemeente - Aquafin ikv VBR Doddelbergstraat aanpassing oppervlakte inname
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants
en Patrick Vandijck, burgemeester

Aangebracht door: Betty Geysenbergs

Feitelijke context
Aquafin heeft ons vorig jaar een verkoopbelofte bezorgd voor de verkoop van een stuk grond van
ongeveer 202 m² in het perceel, gelegen te Kersbeek en kadastraal bekend als 4 e afdeling, sectie D,
nr 307 D2 (zie plannen in bijlage).
In de gemeenteraad van 24 augustus 2017 werd deze verkoopbelofte aanvaard.

Aquafin heeft nu laten weten dat ze 44 m² extra nodig hebben wegens een grotere pompput. In totaal
dus 246 m².
De vergoeding bedraagt dan in totaal 1.531,50 €.
Bijkomend vragen ze nu ook de goedkeuring van de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid
wegens het plaatsen van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de ondergrond op dit perceel. Als
tegenprestatie van deze overeenkomst betaalt Aquafin aan de gemeente een forfaitaire vergoeding
van 37 €.
Koopovereenkomst, overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid en plan zitten in bijlage.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad gaat ermee akkoord om, aanvullend op de gemeenteraadsbeslissing van 24
augustus 2017, een extra stukje grond aan de Doddelbergstraat te Kersbeek, bekend als 4 e afdeling,
sectie D, nr 307 D2, grootte 44 vierkante meter, te verkopen aan AQUAFIN. Dus in totaal is de inname
246 m² en de vergoeding komt dan op 1.531,50 €.
Art. 2. De gemeenteraad gaat akkoord met de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid
wegens het plaatsen van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de ondergrond en krijgt hiervoor
een forfaitaire vergoeding van 37 €.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
10) Budgetwijziging 1/2018 Politiezone Hageland
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
In zijn zitting van 28/02/2017 keurde de politieraad van de PZ Hageland de budgetwijziging 1/2018
goed.
Deze houdt in dat er 17.179 EUR extra uit het reservefonds aangewend wordt om de dotatie van de
gemeenten constant te houden.
Reden is de aankoop van een loods waarvan de kostprijs op 300.000 EUR geraamd wordt (dit wordt
geleend in de buitengewone dienst). De notariskosten worden op 50.000 EUR geraamd welke deels
gecompenseerd worden door een positieve aanpassing van de federale toelage voor de politiezone en
anderzijds dus door de aanwending van het reservefonds a rato van 17.179 EUR.
De dotatie van gemeente Kortenaken blijft dus behouden op 492.220 EUR zoals voorzien in het budget
2018 van de gemeente.
Het reservefonds van de PZ Hageland daalt tot 1.043.288,31 EUR.
Juridisch kader
Financiële aspecten
Kostprijs: 492.220 EUR voorzien in budget 2018
Beschikbaar budget: 64940000/040000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad geeft positief advies inzake budgetwijziging 1/2018 PZ Hageland.
goedgekeurd
Burgemeester Vandijck meldt dat de voorgenomen aankoop van loods niet is kunnen doorgaan, maar
desalniettemin blijft het budget voorzien voor als zich een nieuwe gelegenheid voordoet.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) OCMW Jaarrekening 2017
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008; Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van
03 april 2009;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van2Sjuni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de OCMW's en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de documenten die aan de raadsleden werden overgemaakt samen met de agenda, te weten
de balans en de resultatenrekening en de toelichting over de jaarrekening 2016;
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (MB BBC) en het besluit van de Vlaamse regering van 25
juni 2010 (BVR BBC) bepalen de informatie die minimaal moet worden opgenomen in de toelichting
bij de jaarrekening. Die toelichting bestaat minstens uit een toelichting bij de financiële nota en een
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. De toelichting bij de financiële nota
omvat minimaal de volgende elementen (art. 12 MB BBC):
1" de toelichting bij de exploitatierekening, bestaande uit: a) een verklaring van belangrijke
verschillen tussen de gerealiseerde en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven; b) de
exploitatierekening per beleidsdomein, overeenkomstig schema TJ1; c) de evolutie van de
exploitatierekening, overeenkomstig schema TJ2;
2" de toelichting bij de investeringsrekening, die minstens bestaat uit: a) een verklaring van de
belangrijke verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven; b) het
overzicht per beleidsdomein van alle ontvangsten en uitgaven voor de investeringsverrichtingen van
het boekjaar, overeenkomstig schema TJ 3; c) de evolutie van de ontvangsten en uitgaven voor
investeringsverrichtingen, overeenkomstig schema TJ4; d) de stand van de kredieten per
investeringsenveloppe, overeenkomstig schema TJ5;
3" de evolutie van de liquiditeitenrekening: overeenkomstig schema TJ6;
4o een overzicht, per beleidsveld, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies. De
toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen bestaat minstens uit de volgende
elementen (art. 13 MB BBC): 1.de toelichting bij de balans, overeenkomstig schema TJ7; 2.de
waarderingsregels; 3.de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overwegende dat deze jaarrekening in Openbare zitting van 26 februari 2018 van de Raad voor
Maatschappelijk welzijn unaniem werd goedgekeurd
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist kennis genomen te hebben van de OCMW Jaarrekening 2017.
kennisname
OCMW voorzitter en Schepen, Camiel Bouvin, geeft enige duiding bij dit jaarverslag en trekt daarbij
de aandacht naar het stijgende aantal vragen naar leefloon en financiële steun, de stijging van de
ontvangen subsidie voor de thuisdiensten (nu naar 15.000 uren), dat 68% van de uitgaven gaat naar
de personeelskosten en dat de bijdrage van de gemeente in 2017 bleef op 850.000 euro.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

BURGERZAKEN
12) Tarieven voor paspoorten en reisdocumenten aangevraagd in nieuwe superdringende
procedure.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Patrick Vandijck, burgemeester

Aangebracht door: Jan Van Brusselt en

Feitelijke context
Toevoeging tarieven aan het ‘Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken’
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het voornoemde decreet van 30 mei 2008;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de omzendbrief ‘Procedures en leveringstermijnen van paspoorten en reisdocumenten in
België’ die van toepassing wordt vanaf 19 maart 2018;
Gelet op het feit dat deze omzendbrief een nieuwe procedure voorziet vanaf 19 maart 2018 met name
de superdringende procedure. Deze procedure is mogelijk voor Belgen die zijn ingeschreven in een
gemeente, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen. Zij kunnen een paspoort of reisdocument
bij de gemeente aanvragen die na 4,5 uur kan worden afgehaald aan het loket Koloniënstraat in
Brussel. Deze aanvraag is aan strikte voorwaarden onderworpen die door de omzendbrief zijn bepaald.
Gelet op de kosten exclusief gemeentetaks voor deze nieuwe procedure die door de omzendbrief als
volgt zijn bepaald:
-

Voor meerderjarigen bedraagt de totaalkost (excl. gemeentetaks) voor een paspoort 300 euro
en voor een reisdocument voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen 290 euro.
Voor minderjarigen bedraagt de totaalkost (excl. gemeentetaks) voor een paspoort en voor
een reisdocument voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen 270 euro.

Gelet op het feit dat de omzendbrief bepaalt dat de gemeente dezelfde taksen dienen te bepalen
voor de superdringende procedure als de gemeente in het verleden heeft bepaald voor de dringende
procedure;
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken goedgekeurd door de
gemeenteraad in 24 november 2016 waaraan deze tarieven een toevoeging zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT:

Artikel 1
Vanaf datum van goedkeuring door de gemeenteraad worden belastingen zoals vermeld in artikel 2
op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten afgeleverd in superdringende procedure door het
gemeentebestuur van toepassing.
De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk vraagt.
Artikel 2
De belasting op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten in spoedprocedures wordt
vastgesteld als volgt:
-

Voor meerderjarigen bedraagt de totaalkost (incl. gemeentetaks) voor een paspoort 310 euro
en voor een reisdocument voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen 310 euro.
Voor minderjarigen bedraagt de totaalkost (incl. gemeentetaks) voor een paspoort en voor
een reisdocument voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen 270 euro.

Artikel 3
De belasting wordt betaald door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur
op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt op het ogenblik van de aanvraag van het administratief
stuk of de afdruk van het basisdocument.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een
administratief stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting
in bewaring geven bij de financieel beheerder of zijn afgevaardigde indien dit document niet
onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging.
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend
via een duurzame drager.
De indiening van het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidige decreet, zijn de bepalingen van Titel VII
(vestiging en vordering van de belastingen), Hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn;
rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminterest;
rechten en voorrechten van de schatkist; verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.

Artikel 6
De bekendmaking van dit besluit verloopt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
SECRETARIAAT
13*)
Mandatering voor algemene vergadering van Diest Uitbreiding op di 08 mei 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
TOEGEVOEGD PUNT
Mandatering voor de algemene vergadering van CVBA Diest Uitbreiding.
De gemeente ontving op 24 april ’18 uitnodiging (gedateerd op 23 april 2018) voor deelname aan de
algemene en statutaire vergadering van de CVBA Diest-Uitbreiding.
Die vergadering gaat plaatsvinden op di 8 mei 2018 om 20.00 uur te Diest, Bergveld 29.
De raad van bestuur nodigt u uit op de Statutaire Algemene Vergadering van CVBA Diest-Uitbreiding
op dinsdag 08 mei 2018 om 20.00 uur op het bureel van C,V,B.A. Diest-Uitbreiding te Diest, Bergveld
29. In bijlage vindt u tevens het verslag van de vorige statutaire algemene vergadering van 09-052017.
Dagorde:
1. Kennisname van het proces-verbaal van de algemene vergadering van 09-05-2017.
2. Het proces-verbaal van deze algemene vergadering op 08-05-2018.
3. Jaarverslag 2017 (met o.m. het bijzonder verslag sociaal oogmerk 2017 en de klachtenrapportering
2017).
4. Het verslag van de commissaris (controleverslag).
5. Jaarrekening per 31-12-2017.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.
7. Goedkeuring van de bezoldigingen van bestuurders.
8. Definitieve benoeming Dhr. P. Vlayen na voorlopige benoeming Raad van Bestuur dd. 06-09-2017.
9. Ingevolge artikel 6 van de statuten vervalt bij de algemene vergadering het mandaat van Mevr.
Sara Naten, vertegenwoordiger van de stad Diest. Betrokkene is uittredend en herkiesbaar.
10. Ingevolge artikel 6 van de statuten vervalt bij de algemene vergadering het mandaat van Dhr.
Julien Vlayen, vertegenwoordiger van de V.zW. Ons Tehuis. Betrokkene is uittredend en
herkiesbaar.
11. Ingevolge artikel 6 van de statuten vervalt bij de algemene vergadering het mandaat van Dhr.
Stephan Boogaerts, vertegenwoordiger van de Provincie Vlaams-Brabant. Betrokkene is
uittredend en herkiesbaar.
12. Beraadslaging over toewijzing leden Raad van Bestuur door vermindering van 14 naar 9 bezoldigde
leden vanaf de Buitengewone Algemene Vergadering in 2019 op voorstel van de Raad van
Bestuur van 10-04-2018.
13. Varia.
Ingeval u op deze vergadering niet kunt aanwezig zijn dan kan u conform de statuten, aan een andere
vennoot die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, een volmacht geven. U vindt een model
als bijlage. De openbare besturen en VZW's worden verzocht de nodige maatregelen te nemen opdat

zij op deze algemene vergadering zouden vertegenwoordigd zijn door een afgevaardigde, in bezit
van een regelmatige volmacht.
Aangezien volgende gemeenteraad pas einde mei zal plaatsvinden, is het aangewezen om onze
vertegenwoordiger – volmachtdrager – nu te mandateren voor deze vergadering, zeker gezien het
impact van de voorgestelde beslissingen op de toekomst van Diest Uitbreiding.
Overwegende dat Patrick Vlayen, raadslid, erin zetelt als bestuurder,

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist inhoudelijk akkoord te gaan met de geagendeerde punten van
dagorde en de heer Eddy PIECK, te mandateren voor deze vergadering op 8 mei 2018.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
14) Vragen.
kennisname
Paul FRANCEN, voorzitter van de raad, doet het voorstel om geen gemeentelijke verkiezingsborden
meer te plaatsen.
Raadslid DEVOS wil aanvullend daarop verder gaan en alle verkiezingspropaganda uit het
straatbeeld bannen (ook op privaat terrein)
Raadslid MOLLU herinnert eraan dat P. Francen reeds in een gemeenteraadszitting van 2014
een dergelijk voorstel lanceerde.
P. FRANCEN herhaalt dat hij het wil beperken tot de gemeentelijke borden; wat op private
grond gebeurt laat hij vrij. Bovendien zitten we met de mogelijkheden die we moeten bieden
aan de provinciale kandidaten.
We zullen een voorstel uitwerken tegen volgende raadszitting. Let wel: enkel mogelijk als
alle partijen hierover akkoord gaan.
Burgemeester VANDIJCK alluderend op de vragen van vorige zitting, meldt dat er inmiddels een
akkoord is met gemeente en AGB Glabbeek om de loods nog te huren tot 31/07/2018 aan 250
euro per maand. Dat akkoord is op 22/04 tot stand gekomen en bekrachtigd door het college
in Glabbeek.
Ondertussen gaat onze zoektocht naar een andere loods verder, een zoektocht die in de goede
richting lijkt te gaan.
Raadslid Griet VANDEWIJNGAERDEN vroeg drie maanden geleden dat er initiatieven zouden komen
om de bezetting van de sporthal naar boven te halen: een ‘marketing- of promotiecampagne’
voor meer sportbeoefening in de gemeente en dus ook in onze sporthal.
Schepen van sport, Nancy MARIS, antwoordt hierop dat de sportfunctionaris Andy Bream
initiatieven neemt ter promotie van de sport.
Burgemeester VANDIJCK voegt hieraan toe dat er op 16/05 om 19.30 uur een vergadering is
gepland met de gebruikers van de sporthal: dan kunnen eventueel ook raadsleden uitgenodigd
worden om daar mee te denken voor meer sportpromotie.
Raadslid P. STERKENDRIES vraagt activering van de rattenverdelging.
Schepen Josette VANLAER antwoordt dat de rattenvallen, kastjes, worden nu vaak in de
pijpen gestoken om meer effect te hebben: de buizen zijn te klein of de ratten te groot.

Raadslid VANDEWIJNGAERDEN merkt op dat men vroeger meer rekening hield met de vraag
van de mensen en daarvan werd een lijst bijgehouden.
Schepen VANLAER zegt dat ze die lijst zal opzoeken en nagaan wat kan en moet.
Raadslid MOLLU las een en ander over een teambuildingsdag voor het personeel. En vraagt of
raadsleden ook mee mogen op die dag.
Het is wel een dag voor het PERSONEEL bedoeld!
Raadslid MOLLU vraagt waarom er – op TIENSESTRAAT - geopteerd is voor een schuilhuisje van de lijn
type D, en niet voor een type B dat 200 euro meer kost en meer comfort biedt.
Schepen Betty GEYSENBERGS meldt dat er wel voldoende ruimte is voor een type D en niet
voor type B.
Raadslid MOLLU over de Aquafin- en de wegeniswerken in de Diestsestraat.
Hij vindt het niet kunnen dat de beton van de rijbaan en het fietspad gelijk gegoten zijn, op
het zelfde niveau in dezelfde kleur.
Raadslid DEVOS had daarover de werfleider aangesproken die hem antwoordde dat hij enkel
uitvoering gaf aan het PLAN; bovendien is er zo een manke waterafvoer terwijl er gemakkelijk
een slikker had voorzien kunnen zijn. En de diepe gracht is op slechts 10 cm van de rand van
het fietspad: moet daar dan ook niet voorzien worden in een reling?
Schepen Betty Geysenbergs antwoordt dat de situatie er een stuk beter gaat uitzien van zodra
er een belijning is. De oevers van de grachten zullen beplant worden zodat ook die een stuk
steviger worden.
Kristof Mollu vraagt te overwegen om door middel van een slemlaag toch de scheiding tussen
rijbaan en fietspad vooralsnog te accentueren.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

Voor de notulen
De Secretaris

De Voorzitter

Jan Van Brusselt

Paul Francen

