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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 28/05/2019
Van 19:00 uur tot 22:00 uur

Aanwezig:
Voorzitter: Luc Timmermans
Burgemeester: Bertrand Waucquez
Algemeen directeur: Joëlle Eggermont
Schepenen: Elisabeth d'Ursel, Marie-France Constant, Véronique 

Caprasse, Johan Forton en Pierre Simon
Raadsleden: Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de 

Lantremange, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, 
Bruno Vandersteen, Carel Edwards, Françoise 
Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-
Charlotte Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan Marichal, Sarra 
Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Vastlegging van de taalkeuze in overeenstemming 
met de voorzieningen

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag  van 23 april 2019
3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 9 mei 2019
4. Kerkfabriek Sint-Dominicus - rekening 2018
5. Kerkfabriek Sint-Pancratius - rekening 2018
6. Elk zijn Huis- Algemene vergadering - 15 mei 2019
7. Vereniging voor Openbaar Groen - Jaarlijkse statutaire algemene vergadering - 6 

juni 2019
8. Haviland  - Statutaire gewone algemene vergadering - 12 juni 2019
9. Ethias - Aanduiding afgevaardigde - Algemene vergadering - 13 juni 2019
10. Zefier Algemene vergadering - 13 juni 2019
11. Iverlek - Algemene vergadering - 14 juni 2019
12. Eerstelijnszone - Aanduiding kandidaten zorgraad
13. Reglement - Huur kasteel Jourdain - Aanpassingen
14. Milieuadviesraad - Samenstelling
15. Mobiliteit: Werken aan de Ring Oost - standpunt
16. Mobiliteit: Werken aan de Ring - Ring noord - standpunt
17. Verzoekschrift van een burger  om gehoord te worden - de heer Votron - 

Kennisname
18. Verslag vergadering Iverlek - 3 mei 2019
19. Verslag vergadering Riopact - 24 april 2019
20. Buurtcomité Molenstraat/Vijverhof/Zaventemsesteenweg - Analyse van de staat 

van de buurt
21. Interza - Jaarvergadering - 18 juni 2019
22. Verslag vergadering Elk zijn Huis - 15 mei 2019
23. Vraag van raadslid G. von Wintersdorff - Joodse kerkhoven
24. Vraag van raadslid A. Van Herck - Trottinettes
25. Vraag van raadslid A. Van Herck - Zonnepanelen
26. Vraag van raadslid B. Vandersteen - Parkeerbeleid - Beroepen met RIZIV nummers
27. Vraag van raadslid Fr. Devleeschouwer - PLP
28. Vraag van raadslid C. Edwards - Raadpleging van burgers - Beleidsprioriteiten
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29. Vraag van raadslid C. Edwards - Onderhoud Koningin Astridlaan
30. Vraag van raadslid C. Edwards - Reparatiewerken fietspaden  - Koningin Astridlaan
31. Vraag van raadslid A. Ivanszky - Stukgemaakte vuilniszakken door vossen

BESLOTEN ZITTING

32. Personeelszaken
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - VASTLEGGING VAN DE TAALKEUZE IN 
OVEREENSTEMMING MET DE VOORZIENINGEN

Feiten en context
• Raadslid d'Oreye de Lantremange wenst een punt aan de dagorde toe te voegen 

met hoogdringendheid:
◦ Vastlegging van de taalkeuze in overeenstemming met de voorzieningen.

• Zij vinden dat er een artikel moet gepubliceerd worden in het informatieblad om 
de inwoners op de hoogte te brengen dat zij het recht hebben om zich te laten 
registreren in hun taalkeuze Nederlands of Frans.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 23, 2de alinea waarin 

vermeld staat dat tot spoedbehandeling vallen kan worden besloten door ten 
minste twee derde van de aanwezige leden.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Stemming acceptatie hoogdringend punt met 11 ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, 
Véronique Caprasse, Pierre Simon, Arnold d'Oreye de Lantremange, Bruno Vandersteen, 
Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Christiaan Marichal, 
Sarra Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge), 10 nee-stemmen (Marie-France Constant, 
Johan Forton, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 2 onthoudingen (Bertrand Waucquez en Guillaume von Wintersdorff)met 11 
ja-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Pierre Simon, Arnold d'Oreye de 
Lantremange, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-
Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge), 10 nee-
stemmen (Marie-France Constant, Johan Forton, Olivier Joris, Dorothée Cardon de 
Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-
Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 2 onthoudingen (Bertrand Waucquez en 
Guillaume von Wintersdorff)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist om het voorstel "Vastlegging van de taalkeuze in 
overeenstemming met de voorzieningen" niet te agenderen in spoedeisend geval.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG  VAN 23 APRIL 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 23 april 2019 waarbij de notulen evenals het 

zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel I, Afdeling 

2, de werking werking van de gemeenteraad.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 23 april 
2019 goed.

3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 9 MEI 2019

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 9 mei 2019 waarbij de notulen evenals het 

zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel I, Afdeling 

2, de werking werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 22 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Johan Forton, Pierre Simon, Guillaume von Wintersdorff, Arnold d'Oreye de Lantremange, 
Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, André Ivanszky, Anne-Charlotte 
Sala, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin, Anja Vermeulen, Christiaan 
Marichal, Sarra Crucifix - Kekli en Isabelle Fouarge), 1 onthouding (Marie-France 
Constant)

Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de notulen van de vergadering van 9 mei 2019 goed mits 
verbetering van het stemgedrag van raadslid Van Herck, namelijk het verbeteren van 
nee-stem naar ja-stem.

4. KERKFABRIEK SINT-DOMINICUS - REKENING 2018

Feiten en context
• De rekening werd aan de gemeente bezorgd op 11 april 2019.
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks voor advies aan de 

gemeenteraad te worden voorgelegd.
• De gemeenteraad heeft een termijn van vijftig dagen na ontvangst van de 

rekening om advies uit te brengen.
• Bij gebreke aan tijdig advies wordt het als positief geacht.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt :

◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 
tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad;
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van 
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de rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeente geacht een 
gunstig advies te hebben verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 20 780,08 euro
Investeringen 0 euro
Totaal 20 780,08 euro

Uitgaven Exploitatie 20 608,72 euro
Investeringen 0 euro
Totaal 20 608,72 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Dominicus.

5. KERKFABRIEK SINT-PANCRATIUS - REKENING 2018

Feiten en context
• De rekening werd aan de gemeente bezorgd op 11 april 2019.
• De rekening van de kerkfabrieken dient jaarlijks voor advies aan de 

gemeenteraad te worden voorgelegd.
• De gemeenteraad heeft een termijn van vijftig dagen na ontvangst van de 

rekening om advies uit te brengen.
• Bij gebreke aan tijdig advies wordt het als positief geacht.

Juridische gronden
• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §1, dat bepaalt :

◦ De rekeningen worden jaarlijks voor 1 mei samen bij de gemeenteoverheid en 
tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

• Eredienstdecreet van 7 mei 2004, in het bijzonder artikel 55, §2, dat bepaalt :
◦ De rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad.
◦ Bij ontsteltenis van het versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur 

binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat de dag na het inkomen van de 
rekeningen bij de gemeenteoverheid, wordt de gemeenteraad geacht een 
gunstig advies te hebben verleend.

Financiële gevolgen

Ontvangsten Exploitatie 35 290,72 euro
Investeringen 201 250 euro
Totaal 236 540,72 euro

Uitgaven Exploitatie 31 649,78 euro
Investeringen 201 250 euro
Totaal 232 899,78 euro

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1
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De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2018 van de 
kerkfabriek Sint-Pancratius.

6. ELK ZIJN HUIS- ALGEMENE VERGADERING - 15 MEI 2019

Feiten en context
• Elk zijn Huis nodigde per brief van 25 april 2019 het gemeentebestuur uit voor de 

algemene vergadering van 15 mei 2019
• De vergadering vond plaats op woensdag 15 mei 2019 in de maatschappelijke 

zetel van Elk zijn Huis.
• Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael woonde de vergadering bij.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20°, waarbij de 

gemeenteraad bevoegd is voor het aanstellen van gemeentelijke 
vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij raadslid Vinciane De 
Meutter-Cardinael aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde voor de 
algemene vergadering van Elk zijn Huis.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt er akte van dat raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael de 
algemene vergadering van Elk zijn Huis van 15 mei 2019 bijwoonde.

7. VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN - JAARLIJKSE STATUTAIRE 
ALGEMENE VERGADERING - 6 JUNI 2019

Feiten en context
• Vereniging voor Openbaar groen nodigt het gemeentebestuur uit per brief van 2 

mei 2019 voor de jaarlijkse statutaire algemene vergadering.
• De vergadering vindt plaats op 6 juni 2019 om 10.30 uur in Stokkerij Rubbens p/a 

Bohemen 101 te 9260 Wichelen.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad.
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten.
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad.

◦ Artikel 432, 3de alinea waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering.

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij raadslid Vinciane De 
Meutter-Cardinael aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen
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Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van 6 juni 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael, als 
gemeentelijke vertegenwoordiger, conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 
2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist de agendapunten van de jaarlijkse statutaire algemene 
vergadering van 6 juni 2019 goed te keuren:

1) Verkiezing raad van bestuur en financieel comité voor de o-periode 2019-2025:
a) Toelichting en goedkeuring stemprocedure
b) Verkiezing raad van bestuur
c) verkiezing financieel comité

2) Statutaire mededelingen aan de vergadering:
a) Financieel verslag 2018

i) Voorstelling balans en resultatenrekening 2018
ii) Toelichting door de bedrijfsrevisor en commentaar door de voorzitter
iii) Décharge aan de leden van raad van bestuur

b) Begroting 2019
i) Voorstelling en toelichting door de voorzitter
ii) Contributie 2019

1) Vaststelling van het bedrag van de contributie
c) Jaarverslag 2018

i) Voorstelling door de secretaris
3) Resultaten van de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur en financieel comité
4) Mondeling verslag van de algemene vergadering
5) Afscheid van Jos De Waels als directeur van de VVOG

Voorstelling van de nieuwe directeur en de verschillende medewerkers van de 
VVOG

6) Installatievergadering van de nieuwe Raad van Bestuur.

Artikel 3:
De vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem, Vinciane De Meutter-Cardinael, 
raadslid, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Vereniging voor Openbaar 
Groen op 6 juni 2019, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de genomen 
beslissing in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 2 van onderhavige 
beslissing.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan Vereninging voor Openbaar Groen, 
Prdikherebrei 1C te 8000 Brugge.

8. HAVILAND  - STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - 12 JUNI 
2019

Feiten en context
• Haviland nodigt het gemeentebestuur met aangetekende zending van 26 april 

2019 uit voor de statutaire algemene vergadering van woensdag 12 juni 2019 om 
18 uur.
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• De vergadering vindt plaats in "De Salons Waerboom", Jozef Mertensstraat 140 te 
1702 Groot-Bijgaarden.

• Haviland vraagt om de burgemeester voor te dragen om deel uit te maken van 
het algemeen comité.
Het algemeen comité wordt opgericht om de verbinding en het overleg tussen de 
raad van bestuur en de deelnemers te faciliteren en te stroomlijnen.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Deel V, Hoofdstuk 3
▪ Artikel 442, §1, 1°, waarin vermeld staat dat een algemeen comité kan 

opgericht worden om de verbinding en het overleg tussen de raad van 
bestuur en de deelnemers de faciliteren en de stroomlijnen

▪ Artikel 443, 2de alinea, waarin vermeld staat dat leden van het algemeen 
comité van de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen bij 
geheime stemming worden benoemd, door de algemene vergaderingen op 
voordrachtakte van de deelnemers.

▪ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers rechtstreeks 
aangewezen worden door de leden van de gemeenteraad.

▪ Artikel 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering.

▪ Artikel 41, 20°, waarbij de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergaderingen:

• Beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd 
van Haviland Intercommunale te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum 
van inwerkingtreding zijnde 10 november 2001, om te eindigen op 10 november 
2019.

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij raadslid Dorothée Cardon 
de Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de statutaire gewone algemene 
vergadering van Haviland die plaatsvindt op 12 juni 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer, 
wonende Bosduivenlaan 8 te 1950 Kraainem, als gemeentelijke vertegenwoordiger, 
conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de agendapunten van de statutaire gewone algemene 
vergadering van Haviland van 12 juni goed te keuren:

1) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 - 
goedkeuring;

2) Notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2019 - 
goedkeuring;

3) Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2018;
4) Jaarrekening 2018 met balans, resultatenrekening, sociale balans 13.12.2017, het 

voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting - goedkeuring (artikel 
41);

5) Verslag van de raad van bestuur - goedkeuring (artikel 41);
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6) Verslag van de commissaris over het 53ste maatschappelijke dienstjaar - 
goedkeuring (artikel 41);

7) Bestuur: Kwijting aan bestuurder
Commissaris (artikel 34);

8) Vaststelling resultaatbestemming (artikel 41);
9) Benoeming leden algemeen comité (artikel 39);
10)Benoeming commissaris-revisor (artikel 31) - goedkeuring;
11)Vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (artikel 31) - goedkeuring
12)Evaluatierapport over de werking van de vereniging en nieuw ondernemingsplan 

voor de komende zes jaar (artikel 42);
13)Toetreding autonoom gemeentebedrijf (artikel 8) - goedkeuring;
14)Code goed bestuur - goedkeuring;
15)Varia

Artikel 4:
De vertegenwoordiger van de gemeente is gemandateerd om de agendapunten op de 
algemene vergadering van Haviland goed te keuren.

Artikel 5:
De gemeenteraad draagt de burgemeester met 17 ja-stemmen, 4 neen-stemmen en 2 
onthoudingen voor om te zetelen in het algemeen comité van Haviland.

Artikel 6:
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de 
uitvoering van dit besluit.

9. ETHIAS - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - ALGEMENE VERGADERING - 13 
JUNI 2019

Feiten en context
• Bij elke nieuwe legislatuur dienen nieuwe afgevaardigden aangeduid te worden 

voor de intercommunales / intergemeentelijke samenwerkingen / 
dienstverlenende verenigingen waaraan de gemeente Kraainem deelneemt.

• De gemeente Kraainem is lid van EthiasCo cvba.
• De gemeente Kraainem mag één vertegenwoordiger aanduiden.
• Deze aanduiding dient te worden bepaald in een gemeenteraadsbesluit en kan 

worden vastgelegd tot het einde van de gemeentelijke legislatuur. Ze dient echter 
vóór elke algemene vergadering herhaald te worden.

• EthiasCo cvba nodigt het gemeentebestuur uit per brief van 29 april 2019 voor de 
algemene jaarvergadering op donderdag 13 juni 2019.

• De vergadering vindt plaats in het "Square Brussels Convention Center" op de 
Kunstberg te 1000 Brussel.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Artikel 40§1, betreffende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad.
◦ Artikel 35, betreffende de wijze van stemmen bij de voordracht van 

kandidaten.
◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers voor de algemene 

vergaderingen rechtstreeks aangewezen worden door de leden van de 
gemeenteraad.

◦ Artikel 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat wordt herhaald voor elke vergadering.

◦ Artikel 445 inzake de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van 
de leden van de verschillende organen in een dienstverlenende of 
opdrachthoudende vereniging statutair bepaald worden.
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Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Afgevaardigde - Dorothée Cardon de Lichtbuer met 12 ja-stemmen, 11 nee-stemmen

Agevaardigde - Pierre Simon met 11 ja-stemmen, 12 nee-stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van 13 juni 2019 voor de algemene 
vergadering van EthiasCo cvba.

Artikel 2:
Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer, wonende Bosduivenlaan 8 te 1950 Kraainem, 
wordt met 12 ja-stemmen voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van EthiasCo cvba.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering tvan EthiasCo cvba van 13 juni 2019:

1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018;
2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en 

bestemming van het resultaat;
3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat;
4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5) Statutaire benoemingen.

Artikel 4:
De vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem, xxx, raadslid, die zal deelnemen aan 
de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 13 juni 2019, op te dragen haar 
stemgedrag af te stemmen op de genomen beslissing in de gemeenteraad van heden 
inzake voormeld artikel 3 van onderhavige beslissing.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan EthiasCo cvba, rue des 
Croisiers 24 te 4000 Luik.

10. ZEFIER ALGEMENE VERGADERING - 13 JUNI 2019

Feiten en context
• Zefier nodigt het gemeentebstuur uit per e-mail van 19 maart 2019 voor de 

algemene vergadering van donderdag 13 juni 2019 om 14 uur.
• De vergadering vindt  plaatst in het Concertgebouw, 't Zand 34 te 8000 Brugge.
• De heer Edwards Carel kan de vergadering niet bijwonen, mevrouw Anja 

Vermeulen zal hem vervangen.

Juridische gronden
• Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen bepalingen 

waarin vermeld staat dat de gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen 
participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie.

• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20°, waarin vermeld 
staat dat het aanstellen van de gemeentelijke vertegenwoordigers in algemene 
vergaderingen een bevoegdheid is van de gemeenteraad.
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• Gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2019 waarbij de heer Carel Edwards 
aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en mevrouw Anja Vermeulen, 
als plaatsvervangende vertegenwoordiger, voor deelname aan de vergaderingen 
van Zefier.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de algemene vergadering van 13 
juni 2019 van Zefier.

Artikel 2:
De gemeenteraad herhaalt het mandaat van de mevrouw Anja Vermeulen als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger, conform de gemeenteraadsbeslissing van 23 
februari 2019.

Artikel 3:
De agenda van de algemene vergadering van 13 juni wordt goedgekeurd:

1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018;
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018;
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling en toelichting);
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5) Statutaire benoemingen.

Artikel 4:
De plaatsvervangende vertegenwoordiger van de gemeente, raadslid Anja Vermeulen, 
raadslid , zal deelnemen aan de algemene vergadering op 13 juni 2019, op te dragen 
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van 
heden in voormeld artikel 3 van onderhavige beslissing.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en kennis te geven aan Zefier, Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel.

11. IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING - 14 JUNI 2019

Feiten en context
• Iverlek nodigt het gemeentebestuur per aangetekende zending van 30 april 2019 

uit voor de algemene vergadering, op 14 juni 2019 om 11 uur.
• De vergadering vindt plaats in de Brabanthal 1 te 3001 Leuven.
• Noch mevrouw Anne-Charlotte of de heer Arnold d'Oreye de Lantremange kan de 

vergadering bijwonen.
• Indien de gemeente wenst, kan er éénmalig een ander raadslid aangeduid worden 

om de algemene vergadering bij te wonen.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers rechtstreeks aangewezen 
worden door de leden van de gemeenteraad.

◦ Artikel 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering.
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◦ Artikel 41, 20°, waarbij de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergaderingen:

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2019 waarbij raadslid Anne-Charlotte Sala 
aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en raadslid Arnold d'Oreye 
de Lantremange als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Agevaardigde Dorothée Cardon de Lichtbuer met 14 ja-stemmen, 6 nee-stemmen, 3 
onthoudingen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 
Iverlek van 14 juni 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat noch mevrouw Sala, noch de heer de 
heer d'Oreye de Lantremange de vergadering kan bijwonen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist met 14 ja-stemmen om éénmalig raadslid Dorothée Cardon de 
Lichtbuer aan te duiden als vertegenwoordiger om de algemene vergadering van Iverlek 
bij te wonen.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 juni 2019:

1) Kennisgevingen verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over 
het boekjaar 2018.

2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2018 
(balans, resultatenrekeneing, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 
2018.

4) Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende 
vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.

5) Aanbod OV 2.0 - uitbreiding activiteiten.
6) Statutaire benoemingen.
7) Statutaire mededelingen.

Artikel 5:
De vertegenwoordiger van de gemeente Kraainem, Dorothée Cardon de Lichtbuer, 
raadslid, die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek op 14 juni 2019, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
genomen beslissing in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 4van 
onderhavige beslissing.

Artikel 6:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de opdrachthoudende vereniging 
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be
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12. EERSTELIJNSZONE - AANDUIDING KANDIDATEN ZORGRAAD

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting (De 
gemeenteraad beslist om het agendapunt niet te behandelen omwille van een misvatting 
waardoor het voorliggende ontwerpbesluit niet correct is.).

Interventie(s)
De voorzitter stelt de gemeenteraad voor om dit punt niet te behandelen omwille van een 
misvatting bij de voorbereiding van het ontwerpbesluit, waarmee de gemeenteraad 
eenparig instemt.

13. REGLEMENT - HUUR KASTEEL JOURDAIN - AANPASSINGEN

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting (De 
gemeenteraad beslist het ontwerpbesluit te wijzigen conform het ingediende 
amendement evenals de opmerking van raadslid De Meutter en dit herwerkt opnieuw 
voor te leggen aan de gemeenteraad van juni.).

Interventie(s)
Er werd een amendement ingediend door raadslid Edwards houdende de schrapping van 
artikel 20 (betreffende de beschikbaarheid van bestek), waarna raadslid De Meutter 
aangeeft dat het voormalig artikel 14 in dat geval opnieuw opgenomen dient te worden.

De voorzitter stelt voor om het punt te verdagen en een aangepaste versie voor te 
leggen bij de volgende gemeenteraad.

14. MILIEUADVIESRAAD - SAMENSTELLING

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

Interventie(s)
Schepen d'Ursel merkt op dat het ontwerpbesluit de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen niet opneemt en vraagt om dit te wijzigen, waarop de 
voorzitter voorstelt om het punt te verdagen.

15. MOBILITEIT: WERKEN AAN DE RING OOST - STANDPUNT

Feiten en context
• Eind 2018 werd het Project Ring Oost opgestart door de Werkvennootschap. De 

Werkvennootschap is een projectvennootschap dat door de Vlaamse overheid 
opgericht werd om grote infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan 
te pakken. De vennootschap bundelt alle expertise en pakt mobiliteitsproblemen 
gebiedsgericht en projectmatig aan. 

• De aanleiding voor de Werken aan de Ring is een verouderde weginfrastructuur, 
vanuit de streefbeeldstudie R0-E411-N4 van 2006 (AWV) wordt gezocht naar 
mobiliteitsoplossingen met sterke focus op 4 grote verkeersknooppunten:
- Vierarmentunnel/kruispunt
- Leonardtunnel/kruispunt
- Groenendaaltunnel/kruispunt
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- Complex Brabandtlaan 24
• Er wordt gekeken hoe de algemene leefbaarheid in het gebied kan worden 

verbeterd via quick wins:
- De algemene leefbaarheid
- Het reduceren van sluipverkeer
- Het aanpakken van de geluidsoverlast

• De aanpak gebeurt in verschillende fases:
Fase 1 (6 maanden) – start september 2018
- De Streefbeeldstudie actualiseren en een eerste voorontwerp uitwerken 
(inclusief een eerste raming)
- Het identificeren van quick wins
Fase 2 (3 jaar)
- Een eerste voorontwerp uitwerken tot volwaardig geïntegreerd voorontwerp
- De eventuele bestemmingswijzigingen
- De uitvoeringstechnische dossiers voorbereiden voor quick wins
Fase 3 (2,5 jaar)
- Concrete uitwerking van (een deel van) de geselecteerde verkeersknooppunten. 
- Verkrijgen van een omgevingsvergunning, het opmaken van 
opdrachtdocumenten en het begeleiden van de plaatsingsprocedure

• Het is de bedoeling dat de gemeente Kraainem haar standpunt meedeelt m.b.t. 
streefbeeldvisie Ring Oost - Vierarmenkruispunt op basis van het schetsboek RO-
Oost (zie bijlage):
1/ Baron Albert d'Huartlaan - Noord-zuid fietsverbinding
2/ Fietsverbinding Oost-West - Via N226 (Wezembeeklaan) en/of trambedding
3/ Wezembeek-Oppem - Overkappen en verbetering van de leefbaarheid
4/ Mechelsesteenweg N227 - Noord-zuid fietsverbinding
5/ Vierarmenkruispunt - kruispuntoplossing:

5a/ Fietsoversteek F29 Tervurenlaan
5b/ Tervurenlaan West
5c/ Tunnel Vierarmen - oplossen bottleneck
5d/ Aansluiting Baron Albert d'Huartlaan/Mechelse Steenweg - optimaliseren 
aansluiting kruispunt
5e/ Brussels Steenweg - knip
5f/ Jagerslaan - knip

6/ Flossendelle - Ecologische verbinding onder viaduct

Argumentatie
• Advies en argumentatie van de dienst mobiliteit n.a.v. het schetsboek:

1/ Baron Albert d'Huartlaan - Noord-zuid fietsverbinding:
Optie 1: fietspad Baron Albert d'Huartlaan: 
- Het fietspad Baron Albert d'Huartlaan maakt deel uit van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF), mits aanbevelingen fietsvademecum tot 90% 
subsidieerbaar.
- Verschillende fietspadscenario's zijn al aan bod gekomen op een GBC,  verder te 
bespreken met de provincie + MOW, De Lijn en TEC en AWV. Het middenberm-
scenario geniet momenteel niet de voorkeur van de gemeente. 

Optie 2: fietspad Gouvernementsweg:
- Is een lokale weg type III, er is meer nood aan een fietspad op de Baron Albert 
d'Huartlaan.
- Maakt geen deel uit van het BFF,  dus geen subsidies.
- Aansluiting met N227 vereist een extra omrijbeweging.
- Ligt deels in natuurgebied, verharding niet wenselijk.
- Er ontstaat een extra conflictsituatie, de fietsoversteek  t.h.v. de Vierarmen naar 
Gouvernementsweg t.o.v. de rechtsaffers (gemotoriseerd verkeer) komende van 
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de Tervurenlaan (Tervuren) richting R0 Zaventem (doorgaande fietsbeweging en 
een kruisende autobeweging).

2/ Fietsverbinding Oost-West - Via N226 (Wezembeeklaan) en/of trambedding
Optie 1: Wezembeeklaan
Optie 2: Trambedding

- De N226 heeft veel congestie. Momenteel is er een P&R-parking project metro 
Kraainem lopende (uitbreidng tot 700 parkeerplaatsen en 300 fietsenstallingen) 
met waarschijnlijk negatieve impact op de lokale wegen.
- De N226: aandacht voor de busdoorstroming (TEC-MIVB-De Lijn) en de impact 
op het vervoer richting ziekenhuis.
- Ongelijkgrondse kruising van de op- en afritten van deze fietsverbinding zal zeer 
moeilijk zijn => veiligheid zeker als belangrijke randvoorwaarde meenemen.
- Gezien het huidig gabarit zal een volwaardige fietspad impact hebben op de  
parkeerstroken langs de N226. 
- Tracé via tramsporen ok, rekening houden met aansluiting op het metrostation 
van Kraainem.

Mogelijke ontwikkeling van de gemeente t.h.v. Pikdorenveld, het is aangeraden 
dat de verschillende partijen samenzitten.
De huidige fietspaden langs de N226  moeten sowieso beter uitgerust worden. 

3/ Wezembeek-Oppem - Overkappen en verbetering van de leefbaarheid

- De tekst van het projectvoorstel in het schetsboek klopt niet (p.38).
- Er zijn geen gegevens beschikbaar m.b.t. de potentiële impact op het 
weefverkeer, dit moet onderzocht worden.

4/ Mechelsesteenweg N227 - Noord-zuid fietsverbinding

- Werd er rekening gehouden met het type weg en het bestaande gabarit om 
vrijliggende fietspaden aan te leggen? 
- Scenario voorkeur -> veilige vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.

5/ Vierarmenkruispunt - kruispuntoplossing:
5a/ Fietsoversteek F29 Tervurenlaan
Optie 1: een fietsbrug
Optie 2: de fietssnelweg kruist het kruispunt gelijkgronds

- De F29 kruist reeds op een veilige manier het drukke kruispunt aan de zuidkant.
- Optie 1 en optie 2 te onderzoeken bij aanpassing Vierarmenkruispunt.

5b/ Tervurenlaan West
De fietssnelweg F29 wordt vervolledigd op de zuidelijke Tervurenlaan tot aan de 
rand van Brussels, profiel van 2x2 naar 2x1

- Er is geen informatie beschikbaar m.b.t. de mobiliteitsimpact door de wijziging 
van het profiel 2x2 naar 2x1.
- Wegencategorisering -> Gewestweg kan niet op dezelfde manier ingericht 
worden als lokale wegen, dit klopt niet naar herkenbaarheid, functie...
- Wat met de modal shift?
- Advies van het BHG?
- In huidig scenario rekening houden met veilige kruising tussen tramlijn en 
rijweg.

5c/ Tunnel Vierarmen - oplossen bottleneck



De informatie van dit document behoort mogelijk tot het beroepsgeheim van de mandataris en is niet 
rechtsgeldig zonder de authentieke handtekeningen van de burgemeester en de gemeentesecretaris.

16

Optie van 2x2 naar 3x3 rijvakken

- Wat is de mobiliteitsimpact ?
- Mogelijkheid tot aanzuigeffect ? 

5d/ Aansluiting Baron Albert d'Huartlaan/Mechelse Steenweg - optimaliseren 
aansluiting kruispunt
Keerpunten om het inrijden van de Baron d'Huartlaan te ontmoedigen en veiliger 
maken van kruispunt.

- Aandacht voor veiligheid bij oversteek fietsers, huidig middenbermscenario heeft 
momenteel geen draagvlak bij het gemeentebestuur.
- Wat is de mobiliteitsimpact op het lokaal verkeer? Door de Baron D’Huartlaan 
rechts-in, rechts-uit te maken blijft de huidige congestie bestaan. kan niet 
losgekoppeld worden van andere maatregelen, het knippen Brusselse Steenweg 
en Jagerslaan.

5e/ Brusselse Steenweg - knip

- De mobiliteitsimpact moet gemeten en geweten worden. Capaciteitscheck op het 
kruispunt nodig. 
 - De busroute moet behouden blijven, is van belang voor de bereikbaarheid voor 
de lokale inwoners.
-  De halte op het Vierarmenkruispunt is gevaarlijk en deze op de Tervurenlaan 
vraagt extra wandelafstand voor de reizigers.

5f/ Jagerslaan - knip

- Wat is de mobiliteitsimpact op zowel de lokale wegen als op het volledige 
Vierarmenkruispunt.
- Opties m.b.t het lokaal verkeer moet onderzocht worden.

6/ Flossendelle - Ecologische verbinding onder viaduct

- Ok landschappelijke integratie

Het advies werd onmiddellijk naar de “Werkvenootschap” en naar de 
schepencolleges van Wezembeek, Tervuren, Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe, 
Sint-Lambrechts-Woluwe en Zaventem verstuurd.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennins en bekrachtigt het standpunt van het college van 
burgemeester en schepenen van 14 mei 2019 houdende het Project Ring Oost opgestart 
door de Werkvennootschap:

• Het College merkt op dat de meest verontrustende punten van dit voorontwerp de 
mobiliteit naar en rond Brussel zijn, onder andere:
a.- het afsluiten van de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan ter hoogte van de 
Mechelsesteenweg.
b.- de beperking van de Tervurenlaan tussen het kruispunt Vier-Armen en 
Oudergem-Forêt tot 2 x 1 rijstrook bij de overheveling van het verkeer naar de 
noordelijke weg.
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c.- het ontbreken van een concreet voorstel om de "bottleneck" van de Vier-
Armen-tunnel weg te werken, die zal leiden tot een toename van het sluipverkeer 
in de verschillende wijken van Kraainem.
d.- de aanleg van een brede fietsroute langs de N227 (Mechelsesteenweg) die niet 
verenigbaar is met de breedte van de weg en die de sluiting van de 
Brusselsesteenweg en de Jagerslaan dwingt
e.- de aanleg van een fietssnelweg langs de N 226 die geen rekening houdt met 
het parkeerproject van het metrostation Kraainem en het ontwikkelingsproject 
"Pikdorenveld".

• Het college heeft een ongunstig advies uitgebracht over deze voorstellen en 
betreurde het dat er zowel voor de bouwfase als in de uiteindelijke situatie geen 
verkeersstudie werd uitgevoerd.

• Het college heeft voorgesteld om de volgende alternatieven te bestuderen:
- het boren van een tunnel tussen de Ring (ter hoogte van de Zonneboslaan) en 
de autosnelweg E411 (Overijse), die de verbreding van de Vier-Armen tunnel en 
de verbouwing van het Leonard-knooppuntencomplex zou vermijden
- Gedeeltelijke of volledige overkapping van de Ring tussen het knooppunt 
Wezembeek en de Vier-Armen-tunnel met de aanleg van de noord-zuid-
fietssnelweg op de overkapping ervan.
- Het overschrijden van het Vier-Armen-kruispunt door de Noord-Zuid-
fietssnelweg via een loopbrug, waardoor de sluiting van de Brusselsesteenweg en 
de Jagerslaan wordt vermeden en tegelijkertijd wordt geprofiteerd van het 
niveauverschil tussen het centrum van het kruispunt en de uitgang van de 
Jagerslaan.

• Het college heeft gevraagd om alle alternatieven te bestuderen, op basis van een 
grondig verkeersstudie, rekening houdend met de studies die reeds op 
gemeentelijk niveau in uitvoering zijn.

16. MOBILITEIT: WERKEN AAN DE RING - RING NOORD - STANDPUNT

Feiten en context
• Naar aanleiding van de verschillende werksessies, toelichtingen en 

infovergaderingen m.b.t. werken aan de Ring van Brussel wenst de gemeente 
Kraainem hun standpunt mee te delen aan de Werkvennootschap betreffende de 
scenario's waar de R22 Woluwelaan (t.h.v. Woluwelaan-Woluwedal) geknipt zou 
worden.

• De Ring rond Brussel (R0) is oude en verouderde infrastructuur. De eerste delen 
dateren van ruim 60 jaar geleden. Het verkeersvolume toen en nu is een 
veelvoud. Over/onder/naast de ring is er weinig ruimte voor voetgangers, fietsers 
en openbaar vervoer. De vele gevaarlijke knelpunten leiden tot dagelijkse files, 
accidenten en incidenten, wat zorgt voor sluipverkeer in de gemeenten rond de 
ring, waardoor de leefbaarheid erop achteruit gaat.

• De ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 houdt het toepassen 
van het principe van het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer op de R0 in. 
Dit zorgt voor een veiligere ring met minder incidenten en dus een betere 
doorstroming; wat ook het sluipverkeer terug naar de ring haalt en zo de 
omliggende woonkernen meer leefbaar maakt.

• Tegelijkertijd zorgt de ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 
voor multimodale verbindingen over, onder en naast de R0, en zet ze in op de 
landschappelijke inpassing van de infrastructuur en op groene en blauwe 
verbindingen. Zo biedt de herinrichting de mogelijkheid om een verbeterde werk- 
en leefomgeving rond de ring te creëren en opnieuw ruimte onder, boven en langs 
de R0 te maken voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, dieren en groen.

• Het schepencollege heeft het advies onmiddellijk naar de ''Werkvennootschap''  en 
naar de schepencolleges van Wezembeek, Tervuren, Oudergem, Sint-Pieters-
Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Zaventem gestuurd.
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Argumentatie
• Advies dienst mobiliteit Kraainem:

Pro knippen Woluwelaan:
- het herstellen van de natuurlijke habitat
- het verhogen van de leefbaarheid 
- het optimaliseren van de multimodale verbindingen

Contra knippen Woluwelaan:
- door de vele op-en afrittencomplexen (Sterrebeek, Wezembeeklaan en Baron 
Albert d'Huartlaan) in en rond Kraainem bestaat de mogelijkheid dat het huidige 
verkeer van de Woluwelaan zich verplaatst binnen Kraainem, met sluipverkeer tot 
gevolg.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis en bekrachtigt het standpunt van het college van 
burgemeester en schepenen van 21 mei 2019 houdende de werken aan "Ring Noord".

17. VERZOEKSCHRIFT VAN EEN BURGER  OM GEHOORD TE WORDEN - DE HEER 
VOTRON - KENNISNAME

Feiten en context
• De heer Votron vraagt per e-mail van 23 april 2019 om gehoord te worden tijdens 

de gemeenteraadszitting van 28 mei 2019.
• Hij mag zijn vraag stellen aan de leden van de gemeenteraad.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 304, betreffende 

verzoekschriften aan de organen van de gemeente.
• Huishoudelijk reglement van 28 maart 2017, meer bepaald artikel 42 betreffende 

verzoekschriften aan de gemeenteraad.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van de heer Votron om gehoord te worden 
en neemt kennis van volgende tekst die de heer Votron voorleest:
"Quand la commune de Kraainem va-t-elle réaliser un Rup Bouwlagen et publier une 
enquête publique en vue de régulariser plusieurs situations de logement à Kraainem"

18. VERSLAG VERGADERING IVERLEK - 3 MEI 2019

Feiten en context
• De heer Ch. Marichal heeft op 3 mei 2019 de vergadering van Iverlek bijgewoond 

en maakte hiervan een verslag op:
"Vier hoofdstukken :
1. Wat is Iverlek
2. Terugblik op 2018
3. Financiële resultaten 
4. Vooruitblik 2019
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1. Wat is Iverlek 

- Iverlek is een intercommunale Distributienetbeheerder (DNB) die instaat 
voor de verdeling van elektriciteit en aardgas over de lokale netten tot bij de 
individuele klanten in 3 subregio’s rondom Leuven , Mechelen en Zenne ( +/- 
Vlaams Brabant -  51 gemeenten)) .
- De DNB’s staan tussen enerzijds de producenten van elektriciteit en de 
invoerders van aardgas en anderzijds de energieleveranciers en de eindklanten.
- Er bestaan 10 DNB’s in Vlaanderen die hun opdracht aan één 
werkmaatschappij Fluvius System Operator hebben toevertrouwd ( = 300 
gemeenten) .
Fluvius staat ook in voor Rioolnetbeheer ( 84 gemeenten) 
                                    Kabelnetbeheer ( via Telenet)
                                    Extratelecommunicatiediensten (publieke Wifi , road 

runner enz)
- Taken van de DNB’s en dus van Fluvius :
                    . beheren , bouwen en onderhouden van het distributienet,
                    . vervoeren , op vraag van de leveranciers , van de energie tot bij 

de consumenten,
                    . sociale leverancier voor “gedropte” huishoudelijke klanten ,   
                    . beheer van toegangscontracten met leveranciers ,     
                    . bevorderen van rationeel energiegebruik ,
                    . beheer van het toegangsregister / data vrije markt 
- Openbaredienstverplichtingen 
Deze slaan zowel op sociaal ( gedropte klanten , budgetmeters , minimale 
levering , sociale tarieven , ecologisch ( rationeel energiegebruik , certificaten 
groene stroom en warmtekoppeling) en technisch vlak ( investeringen , recht op 
aansluiting , veiligheid en kwaliteit , noodleverancier , openbare verlichting )  .
- Dochterondernemingen van Fluvius 
            . Synductis : coordinatie van nutsbedrijven 
            . De Stroomlijn : contactcenter voor klantencommunicatie 
            . Atrias : clearingcenter voor België , in ontwikkeling)

2. Terugblik op 2018

       Diverse maatregelen zijn het gevolg van een beslissing van de Vlaamse 
regering om het  distributienetbeheer te rationaliseren , te harmoniseren en 
efficiënter te maken in het vooruitzicht van komende technische uitdagingen en 
financiële investeringen , en tevens het aantal mandaten in de bestuursorganen te 
verminderen ( + kostenbesparingen)
- Oprichting van Fluvius door samensmelting van Eandis en Infrax vanaf 1 
juli 2018
- Doelswijziging : “leveren van energie” wordt “ multi-utility”,
- Fluvius telt 5000 werknemers 
- Verlenging van de erkenning van de DNB’s op een eenvormige datum van 
29 maart 2037,
- Provincies treden uit het aandeelhouderschap ,
- Statutenwijzigingen binnen de DNB’s  om naar meer uniformiteit te komen 
( raad van bestuur en regionale bestuurscomité’s )
- Rationalisatie van het net door :
       Fusies in Limburg en in Antwerpen of overnames
       Gebiedswisselingen
       Exit 4 waalse gemeenten 

3. Financiële resultaten 
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Tengevolge van de overgang van de voogdij van het federale ( Creg) naar het 
regionale ( Vreg) , zijn er bepaalde boekhoudkundige methodologiën gewijzigd ( 
inzake “beheersbare” en “niet-beheersbare” kosten) .In het verleden werden er 
regulatoire reserves opgebouwd. De Vreg heeft beslist dat de regulatoire saldi van 
de periode 2010-2014 aan de tarieven toe te kennen , met name voor de helft 
voor de periode 2010-2011 en volledig voor de periode 2012-2014 . Voor Iverlek 
gaat het om een totaalbedrag van 32,5 miljoen , die dus bijkomend in de niet 
recurrente kosten moeten opgenomen worden . Iverlek heeft hieromtrent een 
verzoekschrift aan het Hof van Beroep gericht . Dit werd als ongegrond 
afgewezen.

Niettemin , eindigt het jaar 2018 met een positief resultaat van 33.814.735,83 
euro + een bedrag van 15.065.315,59 euro , hetzij een totaal van 48.880.051,42 
euro .
Voor Kraainem betekent dit een dividenduitkering van 716.137,22 euro ( waarvan 
nog 77.641,61 euro uit te betalen) .
De bedoeling is het niveau van de uitkeerbare resultaten op het peil van vorige 
jaren te houden .
In antwoord op een vraag , heb ik begrepen dat een klein deel van de dividend in 
mindering komt door het feit dat bepaalde activiteiten van de DNB’s  aan Zefier 
cvba werd overgedragen . Het betreft voornamelijk de productiebelangen in 
ondernemingen actief in milieuvriendelijke energieopwekking en de overname van 
de financieringsvereniging Fineg .

Meer details bij ontvangst der jaarrekeningen .

4. Vooruitblik 2019

- Installatie digitale meters 
        Start uitrol in juli 2019 over een termijn van 15 jaar 
Men begint met nieuwbouwers , eigenaars van zonnepenelen 
- Prosumententarief 
Nieuw concept dat rationeel energiegebruik wenst aan te moedigen . Tarief 
gebaseerd in functie van capaciteitsafname 
- Ontwikkeling van het Multi-utility concept
- Niewe technische uitdagingen , wo.
     . conversie van laag-naar hoogcalorisch aardgas ( met vervanging van 
drukregelaars bij
       414.000 klanten ) en drukaanpassing in distributiecabines voor 616.000 
klanten)
     . ledverlichting op openbare wegen
     . oplaadinfrastructuur voor electrische voertuigen : plaatsing van 5.000 
oplaadpunten 
       voor 2020
     . pilootproject “ glasvezel tot in de woning” bij 5 gemeenten
     . innovatieprojecten ( green energy park , smart cities , flexhut , eco-bossen)
       

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van de vergadering 
van  Iverlek van 3 mei 2019, opgesteld door de heer Ch. Marichal.

19. VERSLAG VERGADERING RIOPACT - 24 APRIL 2019
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Feiten en context
• De heer L. Timmermans heeft op 23 april 2019 een vergadering van Riopact 

bijgewoond en maakte hiervan een verslag op:
"PRESENTATIE DE WATERGROEP
◦ Nieuwe structuur : Hans Goossens (CEO) opent de vergadering door de 

nieuwe structuur binnen DE WATERGROEP uit te leggen. Hij maakt duidelijk 
dat deze nieuwe structuur een betere inspraak van de gemeenten moet 
toelaten. Hier door kan deze inspraak ook een betere vorm krijgen. Er zijn nu 
twee groepen binnen DE WATERGROEP. Men heeft de groep met de 
aandeelhouders en daar naast heeft men ook het RIOPACT-comité. Bedoeling 
is dat de vergadering van RIOPACT interactiever worden en dat alle leden op 
een gelijkaardige manier gaan behandeld worden.

◦ PRESENTATIE van DE WATERGROEP : Hans Goossens (CEO) legt de visie en 
missie uit van dit bedrijf. Sterk punt is dat zij, bijna als enige, een grote 
expertise hebben op zowel oppervlakte- als grondwater. Klantvriendelijkheid 
staat heel hoog op de agenda. Dit is vooral gekomen door de gemeenten die 
er bij gekomen zijn en een specifiek karakter hebben.  Een overzicht van de 
watervoorziening en verzorgingsgebieden in Vlaanderen werden ook gegeven. 
DE WATERGROEP heeft 3.2 miljoen klant en 1.3 miljoen aftakkingen  in 177 
gemeente te beheren. Hier beheren zij dan ook de infrastructuur, productie, 
opslag, en distributie. Het afvalwater valt onder de verantwoordelijkhied van 
RIOPACT. Hier voor hebben zijn een “stille” venootschap opgericht te samen 
met AQUAFIN. Er zijn twee soorten van leden. Men heeft de VENNOTEN (18 
gemeenten die een totaaloplossing krijgen van DE WATERGROEP) en 
GEMEENTEN (49 gemeenten die genieten van een modulair concept). 

◦ VERANTWOORDELIJKEN : 
▪ Simon Stevens (RIOPACT MANAGER) 
▪ Tonia Taveirne (ACCOUNT MANAGER)  Contactpersoon voor KRAAINEM
▪ POWERPOINT PRESENTATIE : Zal beschikbaar gesteld worden via de 

SHAREPOINT-site van RIOPACT en gedeeld worden met schepencollege en 
gemeenteraad.

FINANCIELE RESULTATEN
◦ Sammy Wuyts (Directeur De Watergroep) maakt duidelijk dat de filosofie van 

DE WATERGROEP niet het uitkeren van grote dividenten is,  maar te blijven 
weren en investeren in “WATER OP MAAT”. In de financiële resultaten is er 
geen opdeling gemaakt tussen DE WATERGROEP en RIOPACT. De vennoten 
moeten daarom altijd hun mening geven over heel de jaarrekening. De 
vennoten kunnen wel degelijk over hun individuele rekeningen praten met hun 
ACCOUNTMANAGERS, en dit met volledige inspraak.

◦ UITDAGINGEN : DE WATERGROEP en RIOPACT weet dat ze voor enorme 
uitdagingen staan. Deze uitdagingen maken dat op dit ogenblik RIOPACT meer 
uit geeft dan dat er inkomsten zijn, maar dit is normaal. Alleen zal hier door 
de winst gedurende een bepaald tijd naar omlaag gaan. 

◦ INDIVIDUELE REKENINGEN : Elke vennoot heeft aan het begin van de 
vergadering zijn individuele rekening gekregen. Deze werd niet besproken 
tijdens de vergadering omdat dit te tijdroven zou zijn. 

BELANGRIJKE GEBEURTENIS : Eén van de belangrijkste gebeurtenis in de voorbij 
periode is de overname van o.a. de VIVAQUA-gemeenten geweest. Dit heeft 
ontegensprekelijk een invloed gehad op de rekeningen. De schuldgraad wordt 
systematisch afgebouwd. Winst is belangrijk maar natuurlijk ook de afbouw van 
de schuldgraad. De conclusie is wel dat DE WATERGROEP financieel gezond is.
AUDITBEVINDINGEN : Na een audit werd  maar één bevinding gedaan. Dit gaat 
over een fraudedossier tussen een aannemer en een aantal medewerkers van DE 
WATERGROEP. Deze procedure loopt en bij gevolg moet men hier zéér discreet in 
zijn. Dit dossier zal meer een beperkte impact hebben op de rekeningen. De 
definitieve resultaten zullen beschikbaar zijn tegen de Algemene Vergadering.
STATUTENWIJZIGING
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◦ De vergadering werd ook ingelicht dat er een statutenwijziging zal plaats 
vinden. Deze zal invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Bestuur 
in 2020. 

◦ Meer informatie kan er terug gevonden worden in de bijgevoegde 
documenten.

PRESENTATIE “SLIM MET WATER”
◦ Dit gedeelte van de vergadering ging vooral over nieuwe businessconcepten 

en ontwikkelingen binnen DE WATERGROEP.
◦ Duidelijk was dat een grote zorg voor de toekomst de waterschaarste zal zijn 

in Vlaanderen. Dit heeft vooral te maken met dichte bevolkingsgraad. 
Opmerkelijk is dat wij slechter scoren dan bijvoorbeeld Spanje en Portugal.

◦ Oplossingen hier voor werden met voorbeelden gestaafd (Projecten in Leuven, 
Vossem, COLRUYT HALLE, enz…)

◦ Duidelijk is dat we te samen aan de slag moeten gaan en dat er verschillende 
mogelijkheden zijn om te sensibiliseren. Deze kunnen ook terug gevonden 
worden via de presentatie.

◦ Ook zal er zwaar ingezet worden op de ontzorging van de 
overstromingsgevoelige gebieden. 

◦ Suggesties, voorstellen, enz…. kunnen door gestuurd worden naar 
vennoten@dewatergroep.be, of besproken met de ACCOUNT MANAGER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
◦ Informatie beschikbaar via de presentatie
TARIEVEN
◦ Deze informatie kan ook terug gevonden worden in de presentatie en komt 

normaal gezien ook terug op de facturen.
◦ Deze gaan dan ook vooral over de afvoer en transport van afvalwater
INVESTERINGEN
◦ Deze worden altijd het beste besproken met de ACCOUNTMANAGER in het 

eerste semester.
◦ De belangrijkste doelstelling hier is budgetten en investeringen beter op elkaar 

moeten aansluiten."

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van 23 april 2019 
van Riopact, opgesteld door de heer L. Timmermans.

20. BUURTCOMITÉ MOLENSTRAAT/VIJVERHOF/ZAVENTEMSESTEENWEG - 
ANALYSE VAN DE STAAT VAN DE BUURT

Feiten en context
• Een gedetailleerde analyse van de buurt Molenstraat/Vijverhof/Steenweg op 

Zaventem werd opgesteld door leden van het buurtcomité vertegenwoordigd door 
de heer Bogaerts, die via verzoekschrift gericht aan de voorzitter de vraag stelde 
om gehoord te worden op de gemeenteraad.

• De heer A. Ivanszky laat het woord aan de heer Bogaerts, die de situatie van de 
buurt Molenstraat/Vijverhof/Steenweg op Zaventem uitlegt.

Besluit

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van de heer Bogaerts over de situatie 
van de buurt Molenstraat/Vijverhof/Steenweg op Zaventem.
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21. INTERZA - JAARVERGADERING - 18 JUNI 2019

Feiten en context
• Interza nodigt het gemeentebestuur per brief van 10 mei 2019 uit voor de 

jaarvergadering, op 18 juni 2019 om 19 uur.
• De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van de hoeve Nothengem, St. 

Lambertusstraat 1930 Zaventem (Nossegem).

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ Artikel 432 waarin vermeld staat dat de deelnemers rechtstreeks aangewezen 
worden door de leden van de gemeenteraad.

◦ Artikel 432, 3de alinea, waarin vermeld staat dat de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger herhaald wordt voor elke algemene 
vergadering.

◦ Artikel 41, 20°, waarbij de gemeenteraad bevoegd is om gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan te stellen voor de algemene vergaderingen:

• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Ch. 
Marichal, Bruno Vandersteen en O. Joris.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de jaarvergadering van Interza 
van 18 juni 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad herhaalt de mandaten van de heren Ch. Marichal, B. Vandersteen en 
O. Joris, conform de gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
jaarvergadering van Interza van 18 juni 2019:

1) Vaststelling van geldigheid tot vergaderingen overeenkomstig artikel 22 van de 
statuten.

2) Goedkeuring van de notulen van 21 maart 2019.
3) Verslag van de raad van bestuur.
4) Verslag van de commissaris.
5) Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2018.
6) Bestemming van de resultaten.
7) Kwijting aan de bestuurders.
8) Kapitaalaanpassing aan de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers volgens artikel 

14 van de statuten.
9) Kennisname evaluatieverslag.
10)Varia

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de Interza, Hoogstraat 185 te 
1930 Zaventem.

22. VERSLAG VERGADERING ELK ZIJN HUIS - 15 MEI 2019
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Feiten en context
• Mevrouw V. De Meutter - Vinciane heeft op 15 mei 2019 een vergadering van Elk 

zijn Huis bijgewoond en maakte hiervan een verslag op:
“Elk zijn huis” (cvba met sociaal oogmerk) is een sociale huisvestingsmaatschappij 
bestaande sinds 95 jaar en actief in de gemeenten Bertem, Huldenberg, Hoeilaart, 
Kortenberg, Kraainem, Overijse, Steenokkerzeel, Tervuren en Zaventem.. 

De gemeente Kraainem bezit 40 aandelen op de 12 409.  Naast de gemeenten 
zijn er ook privé-aandeelhouders.

Elk zijn Huis verhuurt momenteel ongeveer 2.000 woningen waaronder 132 in 
Kraainem (123 appartementen en 9 huizen) aan personen die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen.

Het aanbod varieert van studio´s en appartementen tot  woningen van 1 tot 5 
slaapkamers. 

Er zijn momenteel geen lopende nieuwbouwprojekten in Kraainem.

Ondanks een kleine financiële winst voor 2018 is de courante werking van de 
onderneming structureel deficitair.  Huurinkomsten aan de ene kant en subsidies 
aan de andere zijn onvoldoende om de taken van de cvba te financieren.  Er is 
een verslechteren van de financiële ratio’s maar dit zou algemeen in de sector 
zijn. 

Voorrang voor de meest kwetsbare huurders en tijdelijke huurovereenkomsten 
met verplicht vertrek voor geëmancipeerde huurders zullen ook in de toekomst 
een neerwaartse druk uitoefenen op de huuropbrengsten."

Besluit

Artikel 1:
Het verslag werd toegelicht bij agendapunt 5 "Elk zijn Huis - Algemene vergadering - 15 
mei 2019".

23. VRAAG VAN RAADSLID G. VON WINTERSDORFF - JOODSE KERKHOVEN

Op verzoek raadslid G. von Wintersdorff
• Joodse kerkhoven van Kraainem

Graag zou ik de juridische en financiële situatie van de twee joodse kerkhoven 
van Kraainem kennen.
Is het mogelijk een goede klaarheid te verkrijgen:

1) Zijn dit dit kerkhoven die vallen onder het Vlaams kerkhofdecreet met de 
gekende 50, 20 en 10 jaren regels ?

2) Onze gemeente onderhoudt  en begraaft op deze kerkhoven, maar wie 
betaalt wat, aan wie en hoeveel ?

3) De gemeente heeft deze gronden onteigent en ingericht voor gebruik door 
niet-inwoners. Is dit gebruik notarieel vastgesteld ?

Waarom zijn de graven van meer dan 50 jaar nog niet aangeschreven voor 
verlenging met 20 jaar maximum zoals we van onze eigen inwoners vragen.

Antwoord schepen J. Forton:
Dit zal verder behandeld worden, het is een gevoelig dossier, en nadien zal er een 
duidelijk antwoord gegeven worden.
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24. VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HERCK - TROTTINETTES

Op verzoek van raadslid A. Van Herck:
• Trottinettes:

We zien meer en meer T die overal geparkeerd zijn zonder rekening te houden 
met de voetpaden, fietspaden en zelf prive-percelen.

Zijn er maatregelen die op korte termijn zullen genomen zijn om de nadelen die 
aan dit dossier verbonden zijn beter te kunnen beheren.

Alvast bedankt voor uw antwoord.

Antwoord schepen P. Simon:
In het Brusselse Gewest bestaat hiervoor een reglement.
Hij stelt voor om dit te agenderen op de politieraad.

De burgemeester B. Waucquez zegt dat dit reeds aangekaart werd, hoe dit 
concreet in Kraainem moet toegepast worden is nog niet duidelijk, maar veiligheid 
is alleszins een topprioriteit, er zal bijgevolg zeker de nodige aandacht aan 
besteed worden.

Raadslid A. d'Oreye de Lantremange merkt op dat hetzelfde geldt voor de rode 
fietsen, dit zou ook opgenomen moeten worden.

25. VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HERCK - ZONNEPANELEN

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

Interventie(s)
1) De voorzitter L. Timmermans vraagt om dit eerder te behandelen als bijkomend 

punt bij de volgende gemeenteraadszitting, met een duidelijk zicht op de 
financiële impact.

2) Raadslid A. Van Herck gaat hiermee akkoord.

26. VRAAG VAN RAADSLID B. VANDERSTEEN - PARKEERBELEID - BEROEPEN 
MET RIZIV NUMMERS

De gemeenteraad beslist het voorstel te verdagen naar een volgende zitting.

Interventie(s)
1) Schepen P. Simon vraagt om dit punt te agenderen op de 

gemeenteraadscommissie.
2) De voorzitter L. Timmermans vraagt om dit eerder te behandelen als bijkomend 

punt bij de volgende gemeenteraadszitting, met een duidelijk zicht op de 
financiële impact.

3) Raadslid B. Vandersteen geeft aan zich de vraag te hebben gesteld en geen zicht 
te hebben op de financiële impact.

27. VRAAG VAN RAADSLID FR. DEVLEESCHOUWER - PLP
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Vraag van raadslid Fr. Devleeschouwer
• PLP

De officiële communicaties in verband met plp’s gebeurd vandaag alleen maar in 
het Nederlands. We hebben daarvoor klachten van burgers gekregen en we 
zouden graag willen weten welke zijn de maatregelen die zullen genomen worden 
om dit op korte termijn te vermijden.

Antwoord burgemeester B. Waucquez:
De burgemeester geeft aan dat de problematiek aangekaart moet worden, het is 
een interessante suggestie en er zal werk van gemaakt worden.

Raadslid Fr. Devleeschouwer antwoordt dat de politie het nodige zou moeten doen 
om de berichten in beide talen beschikbaar te hebben

Raadslid D. Cardon de Lichtbuer herinnert zicht dat de berichten via Leuven 
komen en deze standaardberichten zijn inderdaad enkel in het Nederlands.

28. VRAAG VAN RAADSLID C. EDWARDS - RAADPLEGING VAN BURGERS - 
BELEIDSPRIORITEITEN

Op verzoek van raadslid C. Edwards
• Raadpleging van burgers - Beleidsprioriteiten

De voorbereidingsprocedure van het meerjarenplan voorziet in een raadpleging 
van de burgers m.b.t. beleidsprioriteiten. Wat is de stand van zaken van de 
voorbereiding/uitvoering van deze raadpleging in Kraainem? Gaat dit nog voor de 
zomer plaats vinden – op tijd om de resultaten op te nemen in het meerjarenplan 
– of niet?

Antwoord burgemeester B. Waucquez
De raadpleging van de burgers m.b.t. tot de beleidsprioriteiten is in een 
vergevorderd stadium en zal nog in september gebeuren.
De enquête is anoniem. 
De enquête bevat volgende elementen: gegevens over de respondent, Algemeen 
(thema 1), Algemeen bestuur (thema 2), Gemeentelijk patrimonium (thema 3), 
Duurzaamheid (thema 4), Mobiliteit (thema 5), Openbaar domein (thema 6), 
Leven en Welzijn (thema 7), Vrije tijd (thema 8) en een open vraag.
De thematische werkgroepen inzake het MJP, waarin politiek en administratie 
samenzitten, lopen tot begin juli. De resultaten van de enquête zullen in juli en 
augustus geïnterpreteerd worden, zodat ze mee kunnen opgenomen worden in 
het meerjarenplan. 

Er zal ook getracht worden om deze enquête digitaal beschikbaar te stellen.

29. VRAAG VAN RAADSLID C. EDWARDS - ONDERHOUD KONINGIN 
ASTRIDLAAN

Op verzoek van raadslid C. Edwards
• Onderhoud Koningin Astridlaan

Het nog niet gerenoveerde gedeelte van de Koningin Astridlaan ligt er al jaren 
armoedig bij. Dit is niet alleen toe te schrijven aan het feit dat investeringen voor 
diepgaande renovatie op zich laten wachten. De perceptie van de bewoners is 
vooral dat dit een vergeten straat aan het worden is, vergeten door de 
gemeentediensten wel te verstaan. Zo worden bomen pas gesnoeid als de situatie 
bijna onhoudbaar is (en dan nog één boom op twee), onkruid tiert welig, door 
laaghangende takken zijn fietsers en voetgangers niet altijd duidelijk zichtbaar 
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voor automobilisten, tussen de Wezembeeklaan en de tram is de situatie van 
voetpaden en parkeerplaatsen chaotisch. Bij de bouwwerkzaamheden aan het 
voormalige postkantoor heeft de aannemer alle regels van signalisatie met voeten 
getreden. Het fietspad aldaar verdween maandenlang onder de modder en de 
vrachtwagens. 

Kan het college een aanwijzing geven wanneer het onderhoud van deze laan de 
zelfde aandacht gaat krijgen als bijvoorbeeld de Baron d’Huartlaan?

Bij voorbaat dank,

Antwoord schepen E. d’Ursel/P. Simon
De werken op de Koningin Astridlaan zullen starten op 3 juni. Het is inderdaad zo 
dat de aannemer van de Post niet altijd op correcte wijze heeft gehandeld. De 
situatie zal verbeterd worden na de uit te voeren werken op het fietspad. Wat 
betreft de groeninrichting is het niet zo dat dit deel minder aandacht krijgt. De 
bomen worden bewust zo weinig mogelijk gesnoeid omdat dit beter is voor hun 
ontwikkeling en gezondheid, dit is overal zo in de gemeente. Op deze plek werd er 
een test uitgevoerd door slechts 1 op 2 bomen te snoeien. Dit zou beter zijn voor 
de CO2 opname in de omgeving en zou visueel minder choquerend zijn. Gezien de 
vele negatieve reacties zal de snoei in de toekomst niet meer op deze wijze 
gebeuren op die plaats. 

Het onderhoud van het onkruid gebeurt door een externe firma vanaf de maand 
mei wat eigenlijk te laat is. Dit zal in het kader van het volgend contract gewijzigd 
worden naar april.

De toestand van de voetpaden is inderdaad onaanvaardbaar, dit wordt momenteel 
bekeken teneinde de nodige maatregelen te nemen.

1) Onderhoud groen

De diensten groen heeft het initiatief genomen een boom op twee te snoeien in de 
K Astridlaan. Ze dachten dat het beter zou zijn voor de CO2 opname in de 
omgeving en zou visueel minder choquerend zijn.
Het college was niet van deze mening en heeft gevraagd alle bomen op deze 
locatie te snoeien.
Maar het was te laat in het seizoen om dat te kunnen nog doen.

2) Wat betreft het onkruid

Wordt verwijderd door een externe firma die volgens het overheidsopdracht het 
seizoen begint in mei. 
Wij hebben vastgesteld dat het veel te laat is.
Voor volgend contract gaat door het college gevraagd worden dat de externe 
firma vroeger in het seizoen komt dwz in april waar het onkruid begint te groeien

30. VRAAG VAN RAADSLID C. EDWARDS - REPARATIEWERKEN FIETSPADEN  - 
KONINGIN ASTRIDLAAN

Op verzoek van raadslid C. Edwards
• Reparatiewerken fietspaden - Koningin Astridlaan

Bij deze verzoek ik u de volgende vraag te willen opnemen in de agenda van de 
vergadering van de gemeenteraad van 28 mei:
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Naar verluid gaan de reparatiewerken aan de fietspaden van de Koningin 
Astridlaan begin juni van start. Bewoners en fietsers zullen dit ongetwijfeld 
toejuichen;

Kan het college antwoord geven op de volgende vragen:

1) Wanneer beginnen de werken effectief?
2) Wanneer en hoe worden de bewoners hiervan op de hoogte gebracht? (Dit is 

belangrijk omdat garages en woonerven tijdens de werken niet of moeilijk 
bereikbaar zullen zijn).

3) Hoe lang zullen de werken duren?
4) Welke vorm zal deze reparatie nemen: nieuwe tegels of asfalt? Kleur? 

Boordstenen?

Bij voorbaat dank voor uw welwillendheid

Raadslid C. Edwards trekt zijn vraag in gezien de ontvangen communicatie.

Schepen P. Simon wenst wat extra informatie toe te voegen:
1) De reparatiewerken starten op 3 juni 2019 en zullen gefaseerd 

uitgevoerd worden:
Fase 1a : (periode van 3 juni t/m 22juni): tussen de brug (Wilde 
Rozenweg) en de Wezembeeklaan – pare huisnummers
De rijstrook richting Wezembeeklaan wordt afgesloten, het verkeer 
richting Stokkel blijft mogelijk en er wordt een omleidng voorzien 
richting R0 en richting Brussel
Fase 1b (periode van 24 juni t/m 12 juli) : tussen de brug (Wilde 
Rozenweg) en de Wezembeeklaan – onpare huisnummers
De rijstrook richting Stokkel wordt afgesloten, het verkeer richting 
Stokkel blijft mogelijk op de linkerrijstrook en er wordt een omleidng 
voorzien richting R0 en richting Brussel
Fase 2a (periode van 29 juli t/m 20 augustus): tussen Wezembeeklaan 
en aansluiting Kraainemlaan – pare huisnummers
Fase 2b (periode van21 augustus t/m 4 september): tussen 
Wezembeeklaan en aansluiting Kraainemlaan – onpare huisnummers

2) De inwoners worden deze week met een infobrief op de hoogte 
gebracht van de fasering en de omleidingen.

3) De werken duren 60 werkdagen exclusief bouwverlof en weerverlet.
4) Het bestaande fietspad wordt volledig opgebroken en wordt vervangen 

door een fietspad in qsfalt met een rode toplaag. Er zijn tevens nieuwe 
boordstenen voorzien.

31. VRAAG VAN RAADSLID A. IVANSZKY - STUKGEMAAKTE VUILNISZAKKEN 
DOOR VOSSEN

Op verzoek van raadslid A. Ivanszky
• Stukgemaakte vuilniszakken door vossen

De inwoners van onze gemeente worden steeds vaker geconfronteerd met de 
gevolgen van vuilniszakken die tijdens de nacht door vossen, katten en andere 
dieren worden opengereten. De straten liggen dan vol vuilnis. In sommige straten 
zijn eenvoudige plastic vuilbakken met een Interza sticker reeds in gebruik om dit 
te voorkomen.

Gezien het feit dat de aanschaf van een dergelijke vuilbak (80 liter) weinig kost, 
en de Interza sticker gratis is, en dat Interza dit bovendien aanmoedigt, is het 
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mogelijk voor het gemeentebestuur (of Interza) om deze oplossing tegen 
zwerfvuil algemeen verplicht te maken?

In afwachting van een dergelijk initiatief, zou de gemeente op zijn minst de 
inwoners kunnen informeren dat de opengescheurde vuilniszakken hun 
verantwoordelijkheid zijn en dat zij dus het nodige moeten doen om de straat 
weer schoon te maken?

Dank U.

Antwoord schepen E. d'Ursel:
Het college van burgemeester en schepenen besliste in het verleden om harde 
plastieken vuilnisbakken op te leggen, dit is volgens Interza echter niet de meest 
voor de hand liggende oplossing.

Het college is wel goed op de hoogte van de problematiek van gescheurde 
zakken.
U weet dat Interza gelast is met het beheer van vuilbakken en opruiming van de 
afval in onze gemeente.

Interza is momenteel alle probleemlocaties aan het inventariseren. 
Iedere maand is een overleg tussen de gemeente en Interza over de netheid van 
de gemeente alsook de wijze van aanpak en verbeteringspunten.

Interza wilt nog actief de inwoners in de buurt van de probleemlocaties 
contacteren en sensibiliseren om hun huisvuil correct te sorteren om de 
gescheurde zakken te vermijden.

Interza zal nog een maand met de sensibilisatie verder gaan en dan zal ik de 
conclusies tijdens het volgende overleg met Interza vragen, om op het college te 
agenderen om per bepaalde locaties een plastieke vuilnisbak op te leggen waar 
het probleem van gescheurde zakken blijft.

BESLOTEN ZITTING

32. PERSONEELSZAKEN

Feiten en context
• Op 18 februari 2019 startte de heer Geoffroy de Schaetzen als financieel 

directeur. Hij werd als enige kandidaat voorgesteld door Poolstok na verschillende 
aanwervingsprocedures zonder resultaat. De screening op de functievaardigheden 
werd voorafgaandelijk door Poolstok uitgevoerd waarna een gesprek plaatsvond 
met de algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en bestuurssecretaris die 
besloten om de aanstelling van de heer de Schaetzen voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

• Spijtig genoeg dient vandaag te worden vastgesteld dat de heer de Schaetzen niet 
voldoet aan de verschillende vereisten van de functie en bijgevolg de 
resultaatgebieden niet degelijk kan invullen.

• De moeizame werking begint meer een meer door te wegen op de organisatie en 
dit zowel op operationeel als op menselijk vlak zoals dagelijks aangegeven door 
de verschillende medewerkers zowel van het managementteam als van de 
financiële diensten.
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• Er werd een toelichtende nota opgesteld door de algemeen directeur in 
samenspraak met de voornaamste betrokkenen teneinde de problematiek wat 
concreter te duiden.

• Er werd een verslag opgesteld van de recente gesprekken tussen de algemeen 
directeur, het college van burgemeester en schepenen en Geoffroy de Schaetzen.

• De gemeenteraad wordt gevraagd om een einde te maken aan de 
arbeidsovereenkomst van de heer de Schaetzen.

Juridische gronden
• Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, inzonderheid de 

artikelen 37 e.v.
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40§1, 167 en 176
• De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, inzonderheid artikel 2, 9°
• Gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2019 houdende de aanstelling van de heer 

Geoffroy de Schaetzen als financieel directeur
• Arbeidsovereenkomst van 4 februari 2019, ingaande op 18 februari 2019 voor 

onbepaalde duur.

Adviezen
• Gunstig advies van de algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur en beide 

financieel directeurs wd.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde uitgave
AR 62030000 - BI 011000 7.500 euro

Besluit met 18 ja-stemmen, 5 nee-stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur afgesloten op 4 februari 2019, met ingang van 18 februari 2019, met 
de heer Geoffroy de Schaetzen met als uitdienstdatum 29 mei 2019. De opzegtermijn 
loopt van 30 mei 2019 tot en met 19 juni 2019.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om de opzegtermijn niet te laten presteren en de 
verbrekingsvergoeding van 3 weken uit te betalen.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om de kennisgeving te doen op 29 mei 2019 aan de 
betrokkenen.

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


