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OPENBARE ZITTING

8. INTERZA -DIENSTJAAR 2017 - VERSLAG VAN DE BESTUURDER

Feiten en context
• De heer von Wintersdorff, lid van de raad van bestuur van Interza, maakte een 

verslag op van het dienstjaar 2017 als volgt:

"Overeenkomstig het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (Vlaams Gewest) heb ik de eer het verslag af te geven over het 
mandaat dat mij door uw Gemeenteraad werd toevertrouwd op 2 januari 2013 om 
onze Gemeente bij de Raad van Bestuur van INTERZA te vertegenwoordigen. 

INTERZA is het samenwerkingsverband rond afval van de gemeenten Zaventem, 
Kraainem, Wezembeek-Oppem , Steenokkerzeel en Kampenout .

Iedere gemeente is verplicht om voor het huishoudelijk afval van de inwoners 
oplossingen te zoeken.  Meer en meer gemeenten werken hiervoor met andere 
gemeenten samen.

De bijdragen van de inwoners blijven lager dan de werkelijke kosten : de gemeenten 
dekken jaarlijks het verlies bij : -/+ 30 %.

Belangrijke beslissingen worden bevestigd door de Gemeenteraden of Schepenen van 
Milieu.

De RvB van INTERZA is, in 2017 11 maal samen gekomen. Ik was op alle 
vergaderingen aanwezig.

Samen met Collega Bertrand WAUCQUEZ, Raadgevend Lid sinds januari 2016, 
hebben wij, tijdens deze vergaderingen, over het dagelijks beheer van de 
Intercommunale beraadslaagd, met een speciale aandacht voor de belangen van onze 
Gemeente en onze bevolking.

Wij blijven ervan overtuigd dat de diensten van de Intercommunale, zowel het 
ophalen van restafval, de organische afvalstoffen, pmd, papier en glas, alsook het 
beheer van het recyclagepark, door de bevolking gewaardeerd worden.

De Raad van Bestuur fungeert als een efficiënt en betrokken beheersorgaan.

De belangrijkste beslissingen die werden genomen in de verschillende vergaderingen 
in de loop van het dienstjaar 2017 zijn de volgende :

1 – Begroting 
Interza heeft het jaar 2016 kunnen afsluiten met gunstige financiële resultaten, 
ondanks een verhoging van de verbrandingsheffingen en de 
responsabiliseringsbijdrage van de statutaire pensioenen.

Een heraanbesteding van de verzekeringsportefeuille heeft vanaf 2017 tot een 
vermindering van meer dan 30 % geleden.
De gunstige financiële cijfers werden  in 2017 ook mee gestuurd door dalende 
afvalhoeveelheden, dank zij het preventiebeleid, verstedelijking en de zeer droge 
zomer.
Globaal is er een stijging van 154.000 € in de uitgaven en een daling van 53.241 
€ in de inkomsten.
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In de kostenprijs was er in 2016 voor het eerst een uitgave van 17.788 € voor 
kilometersheffing.   De verhoogde verbrandingsheffing leidde tot een meer 
uitgave van 75.032 €
Het voorstel van begroting voor 2018 werd opgemaakt op basis van half 
jaarsresultaat, de verwachte investeringen en de verwachte beleidsevoluties.
Om elk negatieve impact voor gemeentelijke begroting te vermijden, werd de 
begroting restrictief opgesteld.
De gemeentelijke bijdrage per inwoner daalt van 79.15 € naar 77.7 € per inwoner 
per jaar. Voor onze Gemeente betekent dit een globaal bedrag van 1.053.308 € 
(in 2017 : 1.064.242 € en in 2016 : 1.082.312 €)
De Raad van Bestuur heeft er steeds werk van gemaakt om de Intercommunale te 
beheren met de wil om de werkingskosten een maximum te beperken.

2 – Einde mandaat raadgevend lid van de RvB en aanduiding nieuw Ondervoorzitter 
Op 31 december  2017 werd Dhr Bertrand WAUCQUEZ vervangen  als raadgevend 
Lid van de RvB aangesteld. Ikzelf, op 5 juli 2017 werd, met geheime stemming en 
bij unanimiteit als Ondervoorzitter van de RvB aangeduid in vervanging van Mv 
Claire GALLO ontslag nemend.

3 – Invoering uniforme zakken
Sinds 16 januari 2017 werd de uniforme afvalzak ingevoerd in de 5 gemeenten 
van INTERZA. 
Het  beheer van de afvalzakken impliceert dan ook dat strikte afspraken moeten 
worden gemaakt om elke moeilijkheid tot misbruik de vermijden. Zo zijn de 
zakken ook beveiligd tegen namaak.
Op basis van de ervaring is tot op heden alles erg vlot en goed verlopen.

4 – Recyclagepark – tijdelijke sluitingen
Om de werken aan het kruispunt Oud-Strijders-/Woluwe-laan flexibiliteit mogelijk 
te maken werd, op aanvraag van AWV (Administratie Wegen en Verkeer van 
Vlaams Gewest)de recyclagepark tijdelijk gesloten om het verkeer er door te laten 
gaan.
De inwoners hebben de mogelijkheid gekregen naar de recyclagepark van 
Wezembeek-Oppem te mogen gaan.
Het recyclagepark van Kraainem is gelegen op grond, eigendom van het Vlaamse 
Gewest.
Het Vlaamse Gewest heeft te kennen gegeven op een gedeelte van deze gronden 
een fietsnelweg te willen aanleggen. Het recyclagepark zou hierdoor oppervlakte 
verliezen.
Een simulatie van onze Gemeente toont aan dat dit kan worden gecompenseerd 
door een stukje van de huidige groenbuffer in te nemen – aanleg op kosten van 
de werkvenootschap.
Gevolg : het recyclagepark zal opnieuw voor een zekere periode gesloten zijn en 
de inwoners opnieuw naar het recyclagepark van Wezembeek-Oppem moeten 
gaan.
Volledige duidelijkheid rond periode en duur is et nog niet.

Gemiddeld produceert elke Vlaming 500 kg afval per jaar. Gelukkig wordt dan 70 
% hiervan gerecycleerd.
Het recyclagepark speelt hier een belangrijke rol.
Op elk recyclagepark kan men terecht met meer dan 25 verschillende 
afvalsoorten. Betalen doet men enkel voor grote hoeveelheden of voor niet 
recycleerbaar afval. 90 % van de klanten bezoeken het recyclagepark gratis.

5 – Afdaken recyclagepark – KGA (klein gevaarlijk afval) 
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De RvB heeft besloten op alle recyclageparken de door Milieuvergunning  
verplichte afdaken voor KGA te plaatsen. Dat was ook het geval in het 
recyclagepark van KRAAINEM.

6 – Aanbod INTERZA voor lagere scholen
Men heeft vastgesteld dat de hoeveelheden wat betreft gft, huis-aan-huis-
inzameling daalt : per inwoner uitgedrukt betekent dit een gewicht van 112,26 kg 
per inwoner (nog meer dan 200 in 2004) ; restafval steeg van 1.6 % en een 
daling van 3 % voor papier.

7– Wijk St-Pancratius – pilootprojekt gft-zakken
In de wijk rond Sint-Pancratius, gezien de moeilijkheden voor inwoners van 
appartementen gft containers te gebruiken, hebben ze vanaf april 2017 de kans 
gekregen om een gft-emmertje en composteerbare zakken te gebruiken. Die 
zullen mee worden opgehaald tijdens de wekelijkse gft-inzameling.
Na proefperiode zal na gegaan worden of dit project voor andere wijken mogelijk 
is.

8– Stopzetting taxusverzameling
De taxusactie werd begin 2017 stopgezet omdat de partners « Vergroot de Hoop 
» er eveneens mee ophield.

9- Personneelszaken
- De RvB heeft besloten een projectleider-zwerfvuil en sluikstort - aan te werven. 
Na aanwervingsprocedure werd Mv Maaike DE RIDDER aangeworven met 
arbeidsovereenkomst voor één jaar verlengbaar. Zij zal actief zijn voor de 2 
intercommunales – INTERZA en INCOVO.

- De personneelstatistieken voor 2017 blijven gunstig : er waren zeer weinig 
afwezigen wegens ziekte en arbeidsongeval.

- De RvB heeft ook besloten en blusopleiding aan de mechaniekers en ook aan de 
parkbeheerders te voorzien.

- Opzeg van de verantworodelijke « klanten en communicatie »  Mv Brenda 
SCHEEPMAN en aanwerving in haar plaats van Mv Herlinde BAEYEN.

10 – Ten slotte :
Vele Gemeenteraadsleden zitten effectief graag in het Bestuur van een 
Intercommunale. Niet omwille van de bescheiden zitpenningen (bij INTERZA : 
gelijk als in de Gemeenteraad), wel omdat ze bij een intercommunale mee de 
dienstverlening voor gewone burgers in de praktijk kunnen brengen.
In onze INTERZA intercommunale wordt NIET aan POLITIEK gedaan, wel aan 
BELEIDSOPBOUW ten bate van de INWONER.
Daarom ben ik nog dankbaar aan de Gemeenteraad van KRAAINEM voor het 
vertrouwen dat ze mij hebben getoond en zal het mandaat dat mij werd 
toevertrouwd – de doeltreffendheid van openbare diensten, het gezond beheer 
van de financiën en de tevredenheid van de bevolking voor bewezen diensten 
– steeds nauwzettend voorzetten.

Ik blijf steeds tot uw beschikking voor bijkomende vragen".

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het dienstjaar 2017 van Interza 
opgemaakt door de heer G. von Wintersdorff.

Dossierverantwoordelijke: Sylvie Gerin
Politiek verantwoordelijke: Guillaume von Wintersdorff
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Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Interza-verslag bestuurder - 2018
Classificatie: 901.03 - INTERZA
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: nee
Communicatie: 

9. ETHIAS - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 DECEMBER 
2017 - VERSLAG

Feiten en context
• De heer von Wintersdorff woonde op 27 december 2017 de tweede buitengewone 

algemene vergadering bij en maakte een verslag op als volgt:
"Op 28 april 2015 werd ik aangeduid als gemeentelijke afgevaardigde om de 
vergaderingen van ETHIAS bij te wonen.
Op 27 november jl. vond een Algemene Buitengewone Vergadering plaats ; 
daar de vereiste quorum niet bereikt werd heeft een nieuwe ABV bijeen 
geroepen op 27 december jl. met dezelfde agenda :
A/-  1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 

van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en 
het toezicht op de verzekerings- of hervezekeringsondernemingen.

2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa 
en passiva van de onderlinge verzekeringsvereniging op 
30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 

2016 betreffende het statuut van en het toezicht op verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen.

3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlingen 
verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten.

B/-  1. Ontslag van de bestuurders van onderlingen verzekeringsvereninging
2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve 

venootschap met beperkte aansprakelijkheid. (ndlr : dezelfde die 
ontslag hebben gegeven van de onderlingen verzekeringsverzekeringen.

De aanwezige leden van de BAV hebben met eenparigheid de verschillende 
punten goedgekeurd."

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de tweede buitengewone algemene 
vergadering van Ethias, opgemaakt door de heer G. von Wintersdorff.

Dossierverantwoordelijke: Sylvie Gerin
Politiek verantwoordelijke: Guillaume von Wintersdorff
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Verslag Ethias BAV nov-dec 2017 - G. von Wintersdorff
Classificatie: 191 - ETHIAS
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: nee
Communicatie: 

10. MOTIE - EIGEN RECHTBANK EN PARKET HALLE-VILVOORDE

Feiten en context
• Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De 

wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk 
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arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze 
manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse 
rechtbank. 

• De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en 
organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste 
keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige 
inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op 
procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op 
seponering. 

• Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te 
houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het 
essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige 
rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die 
nauwer aansluit bij de waarden en normen in de regio. 

• Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een 
eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, 
specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een 
snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking 
of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan. 

• Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De 
vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%. 
Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het 
aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle- 
Vilvoorde zijn op een paar jaar tijd gestegen van 1500 tot 2363. 

• Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de 
beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze 
tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van 
Halle-Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een eigen 
rechtbank.

Juridische gronden
• Gelet op de gebiedsomschrijving van het gerechtelijk arrondissement Brussel 

zoals opgenomen in artikel 4, 4°, 1ste lid van het Bijvoegsel bij het Gerechtelijk 
Wetboek.

• Gelet op de vreemde situatie, zoals opgenomen in artikel 4, 4°, 2de lid van het 
Bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, dat de inwoners van Kraainem, een 
Vlaamse gemeente, aangewezen zijn op rechtbanken met zetel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

• Gelet op het vreemde feit, zoals opgenomen in artikel 7ter van de Wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dat de inwoners van Kraainem, 
een gemeente in het Nederlandstalig taalgebied, vrijwillig voor de rechtbank van 
de taal van hun keuze kunnen kiezen.

• Rekening houdend met de aanzienlijke organisatorische en culturele verschillen 
tussen de Franstalige en de Nederlandstalige rechtbanken in Brussel.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit

Artikel 1:
Zich als Kraainem aan te sluiten bij de roep om een eigen rechtbank te krijgen voor de 
inwoners van het arrondissement Halle-Vilvoorde met inbegrip van de Vlaamse rand rond 
Brussel.

Artikel 2:
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Zich als Kraainem aan te sluiten bij de vraag naar een eigen volwaardig parket voor de 
inwoners van Halle-Vilvoorde, met een volledig ingevuld kader en eigen technische 
voorzieningen.

Artikel 3:
Deze motie te bezorgen aan de voorzitters van het Vlaams Parlement en het Federaal 
parlement en aan de Minister van Justitie.

Dossierverantwoordelijke: Stéphanie Ponthieu
Politiek verantwoordelijke: Dorothée Cardon de Lichtbuer
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Bijkomende punten - raadslid J. Vanfleteren
Classificatie: 
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: ja
Communicatie: 

11. AANSLUITING BIJ STATIEGELDALLIANTIE

Feiten en context
• Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt 

nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak.
• Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan 

tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 
procent uit drankverpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk 
opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting.

• Uit de samenleving komt steeds meer druk op de Vlaamse regering om in 2018 
statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flessen.Meer en meer burgers en 
organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het 
milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel 
van deze oplossing. Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden 
ingeleverd. 

• Het principe van statiegeld is eenvoudig: bovenop de prijs van een plastic fles of 
blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld. Die 0,25 euro krijg je volledig 
terug op het moment dat je de lege verpakking via een automaat of winkelbalie 
terugbrengt. Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes 
terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s. Na inleveren gaat de verpakking het 
recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te 
worden gebruikt. 

• Vandaar dat maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, 
bedrijven en milieuorganisaties zich verenigden in de Statiegeldalliantie om een 
gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen 
richting de verschillende regeringen die  België rijk is.

• Die Statiegeldalliantie groeit razendsnel: op anderhalve maand steeg het aantal 
alliantiepartners van 21 naar het indrukwekkende cijfer van 101 partners: 
organisaties, bedrijven, verenigingen, actiecomités en gemeenten uit Nederland 
én Vlaanderen zoals onder meer Natuurpunt, Test Aankoop, de KVLV, de Bond 
Beter Leefmilieu en in Vlaams-Brabant reeds de gemeenten Haacht, Gooik en 
Vilvoorde.

• De Statiegeldalliantie nodigt ondertussen ook de andere Vlaamse steden en 
gemeenten uit om zich aan te sluiten. Het zwerfvuil, waar blikjes en flesjes een 
groot deel van vormt, is immers een grote kostenpost voor de gemeenten: elk 
jaar meer dan 100 miljoen euro in Vlaanderen.

• Met statiegeld zouden deze kosten verminderen, die nu bij de belastingbetalers 
terecht komen. Een belangrijk thema in dit jaar van lokale verkiezingen.

• Statiegeld is ook de eerste stap naar een circulaire economie. Zo kunnen 
organisaties en gemeenten tonen dat ze een concrete oplossing willen voor de 



8

problemen van zwerfvuil, milieuvervuiling door plastic, en de plastic soep in 
rivieren en zeeën.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen, eerder minder kosten waardoor gemeentebelastingen kunnen 
dalen.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Zo vormen de 
aangesloten actoren een groter draagvlak om samen de bevoegde regeringen op te 
roepen om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld 
op alle PET-flessen en blikjes.

Dossierverantwoordelijke: Luc Ooghe
Politiek verantwoordelijke: Elisabeth de Foestraets-d'Ursel
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Bijkomende punten - raadslid J. Vanfleteren
Classificatie: 
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: ja
Communicatie: 

12. SCOUTS - EENHEDEN PI 39 EN GH 88

Feiten en context
• Met de bouw van de nieuwe polyvalente zal het lokaal van de eenheden 39 en 88 

gesloopt worden.
• Momenteel dient dit lokaal voor de opslag van grote tenten en kampmateriaal. 

Daarnaast is dit ook de enige ontmoetingsplaats (bar PI) voor de leden en ouders.
• In het “chalet” gelegen op het terrein van de hoeve Van Deuren, is er blijkbaar 

geen plaats voorzien voor deze eenheid.
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• Waar kunnen deze eenheden terecht na de aanvang van de werkzaamheden voor 
de nieuwe polyvalente zaal?

Juridische gronden
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57 §3,1° bepaalt dat 

het college de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en 
eigendommen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels 
dient uit te voeren

• Op de GR van 19-12-17 werd besloten om dit punt te verdagen naar een volgende 
zitting.

Argumentatie
• De gemeenteraad stelt voor een type ‘’klascontainer’’ te huren, en deze naast de 

houten chalet de plaatsen. Gelet op de opgebouwde ervaring in deze materie 
(Nederlandstalige school) zijn hiervoor de budgetten gekend bij de 
gemeentediensten.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad vraagt de diensten om snel een oplossing uit te werken voor de 
opvang en opslag van materiaal voor de eenheden 39 en 88, en dit voor de opgestart 
van de afbraakwerken van het huidig lokaal.

Dossierverantwoordelijke: Luc Pintelon
Politiek verantwoordelijke: Olivier Joris
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Bijkomend punt - raadslid J. Forton
Classificatie: 
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: ja
Communicatie: 

13. SMART CITY - OPROEP CITY OF THINGS

Feiten en context
• Zie ook GR notulen 2016-09-26, 2017-10-24 en 2017-11-28
• Trefdag 2017-10-12, zie http://www.trefdag.be/Pages/default.aspx
• VVSG Vergadering Smart Cities op 2017-10-24 (notulen worden apart 

gecirculeerd)
• Oproep City of Things: vier miljoen euro voor slimme gemeenten (mogelijke 

projecten met andere gemeenten van Halle-Vilvoorde coördineren). Meer info op 
https://do.vlaanderen.be/oproep-city-of-things

• Op 20 december 2017 is er een formele ondertekening door de burgemeesters 
van de intentieverklaring “Samenwerken aan een slimme regio Halle-Vilvoorde” 
(ref. Toekomstforum 2016)

• VVSG Vergadering Smart Cities op 2018-01-22 (notulen worden apart 
gecirculeerd)

Juridische gronden
• De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten 
• Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

Argumentatie
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• 2018-01-23_projectvoorstel_cityofthings_IC2.docx (zie bijlage) zou een concreet 
project kunnen worden om fietsen in Kraainem te promoten.

• Het staat los van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, dus geen probleem met 
feite dat de intentieverklaring van 2017-12-20 (nog) niet getekend is (STAVAZA 
hieromtrent?). Het belet ook niet dat wij met het Toekomstforum Halle-Vilvoorde 
verdere stappen zetten indien relevant

• Geen financiële verplichtingen op dit moment, beslissing pas in april 2018 (na 
grondige evaluatie van het project en van de financiële implicaties voor de 
gemeente)

• Bevestigde partners tot hiertoe: gemeente Bonheiden [veel interessante 
initiatieven, zie o.a. https://www.bonheiden.be/fietsen], Fietsberaad Vlaanderen 
en de provincie Antwerpen. Op 2018-01-22 was ik aanwezig op de VVSG WG 
Smart Cities, en verschillende gemeenten waren geïnteresseerd in dit project

• Dit lijkt ons dus een ideale gelegenheid om op de kar van City of Things te 
springen, en dit met beperkte risico's. Het definitieve document zou pas tegen 
30/1 klaar zijn, net op tijd voor de GR van januari 2018 (wij moeten tegen 31/1 
onze interesse bevestigen)

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan het project City of Things om fietsen in 
Kraainem te promoten.

Dossierverantwoordelijke: Rudy Vander Elst
Politiek verantwoordelijke: Olivier Joris
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Bijkomend punt - raadsid B. Waucquez en Projectvoorstel City of Things - raadslid 
B. Waucquez
Classificatie: 
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: ja
Communicatie: 

14. VRAGEN VAN GEMEENTERAADSLEDEN

Op verzoek van raadslid MF Constant
1) Verkeersbord ten hoogte van de Wezembeeklaan 57

Op de gemeenteraad van 30/05/2017 stelde Luc Timmermans een vraag in 
verband met een verkeersbord dat slecht geplaatst werd op de Wezembeeklaan.
De schepen van mobiliteit, Olivier Joris, had toen geantwoord dat AWV de huidige 
2 steunpalen tot 1 zou reduceren, zodat de doorgang gevrijwaard blijft.
8 maanden later is er nog altijd niets gebeurd.

1. Wanneer zal die verandering eindelijk doorgevoerd worden?
2. Zou het toch niet mogelijk zijn dit bord tot aan de Delitraiteur te verplaatsen 

zodat het niet meer vol in het zicht staat van het aanpalend huis?

Op verzoek van raadslid J. Forton
2) Stand van zaken in verband met het Pikdorenveld
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Eerst verwijs ik naar het gemeentelijk structuurplan Kraainem (ref doc 
120270266.doc) opgesteld door Soresma in maart 2006.
Blz. 5, § 14, “De gemeente neemt het initiatief voor overleg met het Vlaamse 
Gewest inzake volgend processen …..de uitbouw van de handels- en 
bedrijfsfunctie zowel als mogelijkheden voor woningbouw voor het deelgebied 
Pikdorenveld.
§ 15 de gemeente pleegt nauw overleg met de wegbeheerder voor het 
uiwerken van een ontwerp voor de Wezembeeklaan in functie van het 
herprofileren, ten einde de mobiliteitsproblematiek te verbeteren.
Op de gemeenteraad van XXX, werd op blz. 25, pt.10, “ …… als men vandaag 
een omgevingsanalyse voorbereidt.”

Vraag 1 : is er al meer duidelijkheid over de bestemming van deze site?
Vraag 2 : is de omgevingsanalyse al opgestart? Indien niet, voor wanneer is 
deze geland?

Op verzoek van raadslid B. Waucquez
3) Container Park

Wetgeving en reglementering 
◦ De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten 
◦ Het Gemeentedecreet 
◦ Huishoudelijk Reglement gemeente

Beschrijving 
◦ Het container park van Kraainem zou binnenkort dichtgaan voor een 

periode van een aantal maanden, en dit om het fietspad (autoroute) te 
kunnen verbreden.

◦ Dit zou aan fase 2 van de werken aan de Woluwelaan gekoppeld worden

Vragen
◦ Klopt dit, en indien ja, wat is de verwachte planning en layout van de 

toekomstige site? 
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Op verzoek van raadslid L. Timmerma,s
4) Schepencollege 05/12/2017 (punt 32) : Evaluatie gemeentesecretaris 

deelnemers:
De dienst adviseert de lijst van de leden van het MAT-team als  
sleutelpersonen om te interviewen. In het decreet (art. 115) staat : "De 
gemeentesecretaris, de adjunct-gemeentesecretaris en de financieel 
beheerder worden echter in voorkomend geval geëvalueerd door een 
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en 
de voorzitter van de gemeenteraad. Die evaluatie vindt plaats op basis van 
een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in het 
personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport wordt opgemaakt op basis van 
een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de functiehouder en 
op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de 
functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam 
en de voorzitter van de gemeenteraad betrokken worden. Het evaluatiecomité 
stemt over het evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van 
stemmen is het evaluatieresultaat gunstig." In de notulen van het college is er 
geen sprake van een dergelijk evaluatiecomité, noch van een voorbereidend 
rapport opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid, noch van 
een evaluatiegesprek dat plaats zou gevonden hebben tussen de externe 
deskundigen en de functiehouder, noch over een onderzoek over de wijze van 
functioneren van de functiehouder, noch over de betrokkenheid door de 
burgemeester, de leden van het MAT-team en de voorzitter van de 
gemeenteraad,  bij een voorafgaand onderzoek over de wijze van functioneren 
van de functiehouder. Kan het schepencollege hier meer uitleg over geven en 
hoe ver staat men met deze evaluatiegesprekken (die toch niet onbelangrijk 
zijn als men het gemeentedecreet er op na leest)?

5) Onderzoek impact geluid lawaai luchthaven Zaventem:
We hebben mogen vernemen in de pers dat geen enkel studiebureau de 
impact van het lawaai van de luchthaven van Zaventem wil onderzoeken.  
Alleen een studiebureau dat zowel gewerkt heeft voor het Brussels Gewest als 
de luchthaven heeft zich gemeld. Kan de bevoegde schepen ons meer 
informatie geven waarom het zo moeilijk is om een dergelijk studiebureau te 
vinden en vooral over hoe het nu verder moet? In het schepencollege van 
09/01/2018 staat duidelijk dat de gunningsprocedure eind Januari 2018 moet 
afgelopen zijn.

Dossierverantwoordelijke: Myriam Vernimmen
Politiek verantwoordelijke: 
Auteur: Sylvie Gerin
Bijlagen: Vraag - raadslid B. Waucquez, Vraag - raadslid J Forton, Vragen - raadslid L. 
Timmermans en Vragen - raadslid MF Constant
Classificatie: 
Klimaatcheck overheidsopdrachten: nee
Openbaarheid van bestuur: ja
Communicatie: 


