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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 26/05/2020
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, 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, Isabelle Fouarge en Bruno 
Schroeven

OPENBARE ZITTING

1. Punt met hoogdringendheid - Aanpassing beslissing van 28 april 2020, houdende 
Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 28 april 2020
3. Bekrachtiging besluit college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020, 

houdende aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de 
gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie 
handelaars

4. Bekrachtiging burgemeesterbesluit van 17 mei 2020 - Verbod tot het betreden en 
gebruiken van de publiek toegankelijk sportaccommodatie voor het hele 
grondgebied van Kraainem

5. Belasting verspreiding niet geadresseerd drukwerk
6. Iverlek - Plaatsvervangend vertegenwoordiger- Ontslag raadslid Arnold d'Oreye de 

Lantremange
7. Iverlek - Algemene vergadering - 12 juni 2020
8. Haviland - Algemene vergadering - 17 juni 2020
9. Zefier - Algemene vergadering - 11 juni 2020
10. De Lijn- Algemene vergadering - 26 mei 2020
11. Elk zijn Huis - Algemene vergadering - 24 juni 2020
12. Interza - Jaarvergadering - 17 juni 2020
13. Krediet voor sociale woningen - Statutaire algemene vergadering - 21 april 2020
14. Vergadering Logo Zenneland 24 april 2020 -Verslag
15. Vergadering Riopactcomité 27 april 2020 - Verslag opgesteld door raadslid Luc 

Timmermans
16. Kind en Gezin - Aanpassing subsidie
17. De Klimboom - Scholengemeenschap - Verlenging samenwerking
18. Milieu - Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen – Wijziging
19. Steun en subsidies voor het verenigingsleven SPORT, CULTUUR en ARTIESTEN
20. Vergadering Wijk-werken 5 mei 2020 - Verslag
21. Bulletin schriftelijke vragen
22. Behandeling mondelinge vragen vorige zitting
23. Behandeling mondelinge vragen
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OPENBARE ZITTING

1. PUNT MET HOOGDRINGENDHEID - AANPASSING BESLISSING VAN 28 
APRIL 2020, HOUDENDE CORONA - GEMEENTELIJKE HINDERPREMIE 
HANDELAARS

Feiten en context
• Bij besluit van 28 april 2020 heeft de gemeenteraad een reglement vastgesteld 

om een gemeentelijke hinderpremie toe te kennen aan kleinhandelaars en 
HORECA-uitbaters die gedwongen werden bij federale maatregelen hun activiteit 
stop te zetten tijdens de eerste fase van de coronacrisis.

• De bepaling van de begunstigden van de premie omvat een aantal fouten die 
dienen te worden rechtgezet.

• Er werd voor de aanvulling van de premie na verlenging van de federale 
maatregelen na 3 mei 2020 ook niet bepaald wat onder bijkomende 'sluitingsdag' 
dient te worden verstaan.

• De gemeenteraad past met deze beslissing zijn reglement aan om duidelijkere 
criteria voor de uitbetaling vast te stellen.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikelen 23 en 40.
• Beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - 

Gemeentelijke hinderpremie handelaars, inzonderheid artikel 6.
• Beslissing van het college van burgemeester van 5 mei 2020, houdende 

aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de 
gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie 
handelaars.

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave
AR 64960001- BI 090000 250.000 EUR

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
Artikel 3 van het reglement houdende Corona - gemeentelijke hinderpremie handelaars, 
vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, wordt vervangen door 
volgende bepaling:

Van de in artikel 2 vermelde premie worden volgende handelszaken uitgesloten:
• voedingswinkels;
• dierenvoedingswinkels;
• apotheken;
• krantenwinkels;
• tankstations;
• leveranciers brandstof;
• bankagentschappen en verzekeringmakelaars;
• handelszaken, ongeacht hun activiteit, die deel uitmaken van een commerciële 

groep actief over de verschillende gewesten;
• medische en paramedische beroepen;
• verkoop van bouwmaterialen en toebehoren.

Artikel 2:
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Artikel 7, eerste lid van het reglement houdende Corona - gemeentelijke hinderpremie 
handelaars, vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, wordt 
vervangen door volgende bepaling:

Voor de handelszaken die na 3 mei 2020 gesloten zijn moeten blijven, wordt de 
premie aangevuld met een premie per dag, tot de effectieve heropening van de 
handelszaak en uiterlijk tot 30 juni 2020.

• 40 €/dag voor de horecazaken;
• 40 €/dag voor de kleinhandelaars;
• 10 €/dag per FTE-medewerker

Onder ‘dag’ wordt in de zin van dit reglement verstaan, elke dag waarop de 
handelszaak gerechtigd was open te zijn. Tot 18 mei 2020 geldt een verplichte 
wekelijkse sluitingsdag die niet wordt meegerekend, vanaf 19 mei tot 28 juni 
2020 wordt deze sluitingsdag, wegens schorsing van de verplichting wél 
meegerekend.

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 28 APRIL 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 28 april 2020 waarbij de notulen evenals het 

zittingsverslag dienen goedgekeurd te worden

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald door Deel 

I, Afdeling 2, de werking van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin en Anja Vermeulen), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Pierre Simon, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-
Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno 
Schroeven)

Enig artikel:
De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 28 april 
2020 goed.

3. BEKRACHTIGING BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
VAN 5 MEI 2020, HOUDENDE AANPASSING BIJ HOOGDRINGENDHEID VAN 
ARTIKEL 6 VAN DE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 
2020, HOUDENDE CORONA - GEMEENTELIJKE HINDERPREMIE 
HANDELAARS

Feiten en context
Bij besluit van 28 april 2020 heeft de gemeenteraad een reglement vastgesteld om een 
gemeentelijke hinderpremie toe te kennen aan kleinhandelaars en HORECA-uitbaters die 
gedwongen werden bij federale maatregelen hun activiteit stop te zetten tijdens de 
eerste fase van de coronacrisis.
Deze premie bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte op basis van het 
tewerkgestelde personeel.
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De gemeenteraad heeft bepaald dat de tewerkstelling en het arbeidsregime van de 
werknemers gestaafd dient te worden door een RSZ-attest. Dergelijke attesten van de 
RSZ kunnen echter nooit tijdig worden bekomen door de begunstigden.
Voorgaande dient dus op een andere manier bewezen te worden.
Aangezien de aanvraagprocedure reeds gestart was, kon niet gewacht worden op een 
vergadering van de gemeenteraad om het reglement in die zin aan te passen. De 
aanpassing betreft een zuiver uitvoeringsmodaliteit van het reglement en raakt niet aan 
de erin vervatte principes, zodat het college van burgemeester en schepenen zelf kon 
beslissen met de verplichting zijn beslissing voor bekrachtiging voor te leggen aan de 
eerstvolgende gemeenteraad.
Het college heeft deze aanpassing beslist in vergadering van 5 mei 2020, in die zin dat 
elk stuk kan worden aanvaard waaruit tewerkstelling en arbeidsregime ondubbelzinnig 
kunnen worden afgeleid.
De gemeenteraad dient deze beslissing van het college thans te bevestigen.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40 en 56.
• Beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - 

Gemeentelijke hinderpremie handelaars, inzonderheid artikel 6.
• Beslissing van het college van burgemeestervan 5 mei 2020, houdende 

aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de 
gemeenteraad van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie 
handelaars.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020, houdende 
aanpassing bij hoogdringendheid van artikel 6 van de beslissing van de gemeenteraad 
van 28 april 2020, houdende Corona - Gemeentelijke hinderpremie handelaars, te 
bekrachtigen.

4. BEKRACHTIGING BURGEMEESTERBESLUIT VAN 17 MEI 2020 - VERBOD TOT 
HET BETREDEN EN GEBRUIKEN VAN DE PUBLIEK TOEGANKELIJK 
SPORTACCOMMODATIE VOOR HET HELE GRONDGEBIED VAN KRAAINEM

Feiten en context
Ingevolge de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020, werden een 
aantal versoepelingsmaatregelen goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 15 mei 2020 in 
het kader van de exitstrategie voor wat de beoefening van sportactiviteiten betreft.

Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden 
hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De 
groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen 
op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters 
te waarborgen.

Vlaams Minister van Jeugd Benjamin Dalle en Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur 
Bart Somers hebben deze maatregel verduidelijkt voor wat betreft de heropening van 
lokale skateparken en sportterreinen in de steden en gemeenten. Zij kunnen onder 
toezicht en onder voorwaarden van het lokaal bestuur opnieuw worden geopend. De 
bedoeling is om de jeugd dat niet aangesloten is bij een club, toch de mogelijkheid te 
bieden om opnieuw aan sport te doen.
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Concreet betekent dit dat lokale sportterreinen kunnen worden opengesteld voor 
jongeren op bepaalde tijdstippen en onder toezicht. De lokale besturen kunnen zelf 
kiezen hoe ze deze 2 voorwaarden invullen en kunnen hiervoor ook samenwerken met 
(jeugd)organisaties op het terrein.

Sport Vlaanderen heeft bij protocol voor de gemeente duidelijk gemaakt welke de 
randvoorwaarden zijn om lokaal opnieuw aan sportbeoefening te doen.
Dit protocol laat ruimte voor lokale inschattingen over het aanbieden van een veilige 
sportomgeving. Het staat een infrastructuurbeheerder als de gemeente vrij om strengere 
regels te hanteren, indien wordt ingeschat dat dit noodzakelijk is om de veiligheid te 
kunnen garanderen.
De lokale beslissingen kunnen dus soms strikter zijn dan de mogelijkheden die de 
Nationale Veiligheidsraad biedt.

Vooral de onmogelijkheid voor de gemeente om toezicht uit te oefenen op de publiek 
toegankelijke sportinfrastructuur, de vrees voor het ontstaan van zogenaamde hotspots 
en de onmogelijkheid om een effectieve handhaving te organiseren, nopen de gemeente 
om hierin een strengere houding aan te nemen.

Bij besluit van 17 mei 2020 heeft de burgemeester bij hoogdringendheid een 
politieverordening genomen, om het betreden en gebruiken van de publiek toegankelijk 
sportaccommodatie voor het hele grondgebied van Kraainem te verbieden. De maatregel 
treedt immers in werking op 18 mei 2020.

De burgemeester kan dergelijke hoogdringende politieverordeningen nemen, voor zover 
zij ter goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad, op straffe van verval.

Thans dient de gemeenteraad zich over de bekrachtiging uit te spreken.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134 § 1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63
• Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020, betreffende de bestrijding van de niet-

naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve 
sancties

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende de afkondiging van de federale 
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19

• Ministerieel besluit van 13 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19

• Ministerieel besluit van 18 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

• Ministerieel besluit van 23 maart 2020, houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij ministeriële 
besluiten van 24 maart 2020, 3 april 2020,17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 
2020

• Protocol voor gemeenten Sport Vlaanderen, exitstrategie sport in open lucht.
• Burgemeesterbesluit van 17 mei 2020 houdende de politieverordening – COVID-

19 – Verbod tot het betreden en gebruik van publiek toegankelijk 
sportaccommodatie voor het hele grondgebied van Kraainem.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen
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Artikel 1:
De beslissing van de burgemeester van 17 mei 2020, houdende politieverordening bij 
hoogdringendheid COVID-19 - Verbod tot het betreden en gebruiken van de publiek 
toegankelijk sportaccommodatie voor het hele grondgebied van Kraainem, te 
bekrachtigen.

Artikel 2:
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de lokale politiezone WOKRA en aan de 
gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

5. BELASTING VERSPREIDING NIET GEADRESSEERD DRUKWERK

Feiten en context
• De gemeenteraad van 17 december 2019 keurde een belastingsreglement goed 

voor de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk voor de periode 2020-2025.
• Bij de aanpassing van artikel 3 - Categorie 4 : 5 cent wordt 10 cent en met een 

maximum van 300 euro doet het volgende probleem zich voor :
Voorbeeld

Categorie 3 : voor drukwerken groter dan 1Din A4 blad en minder dan 50g 
bedraagt de heffing 5 cent per exemplaar met een minimum van 150 euro (3000 
exemplaren.
Categorie 4 : voor drukwerken van meer dan 50g bedraagt de heffing 10 cent 
per exemplaar met een maximum van 300 euro

OVS Garden Cat. 3 0,05 cent 449 exempl. 150 euro (minder dan 50 g)
OVS Garden Cat. 4 0,10 cent 449 exempl. 44.90 euro (meer dan50 g)

• Conclusie is dat een onderneming met een drukwerk van meer dan 50g minder 
moet betalen dan een onderneming met een drukwerk van minder dan 50 g

• Voorstel is om ook bij Categorie 4 een minimum (bijvoorbeeld 150 euro (1500 
exemplaren)en, indien nodig, ook een maximum (bijvoorbeeld 300 euro (3000 
exemplaren)te voorzien.

• Er werd een amendement ingediend door schepen MFC als volgt, en unaniem 
goedgekeurd:
◦ Vervanging van Categorie  7 plastic folie door Categorie 7 -Extra belasting op 

plastic folie * (* In het geval van meerdere drukwerken gebundeld in 
eenzelfde folie, wordt het bedrag van de extra belasting verdeeld over het 
aantal belastingsschuldigen.)

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder,  artikel 41 m.b.t. 

de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad inzake het vaststellen van 
gemeentebelastingen..

• Omzendbrieven betreffende de gemeentefiscaliteit BB 2009/6 en BB 2011/1 en de 
compenserende vergoedingen.

• Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, met latere wijzigingen.

• Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij 
decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA), met latere 
wijzigingen.
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• Omzendbrief BB2009/06 van 11 september 2009 betreffende belasting 
verordening op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten.

• Uitvoering van milieubeleidsovereenkomst reclamedrukwerkafvalstoffen van 18 
juli 2008.

• Collegebeslissing van 12 mei 2020 waarbij de aanpassing aan het reglement 
principieel goedgekeurd werd.

Financiële gevolgen

Budgetsleutel Geraamde inkomst
AR 73424000
BI 002000

€ 129 000 per jaar

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:

De gemeenteraad beslist om volgende aanpassing uit te voeren aan het 
belastingsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019 :

• Artikel 1 wordt toegevoegd
◦ Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan alle stalen en 

reclamedragers, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of 
transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.

◦ De opsomming is niet limitatief.
• Artikel 2 wordt toegevoegd

◦ De drukker en de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, 
logo of embleem het drukwerk of product wordt verspreid zijn hoofdelijk 
aansprakelijk voor de betaling van de belasting

• Artikel 3 aanpassing van de tarieven

Minimum 
aantal 

exemplaren
Categorie 
1

kleiner of gelijk aan 
21x15 cm

max A5 0.05 € 3 500 
ex

Categorie 
2

groter dan 21 X 15 cm max 4 A4 of 2 A3 0,02 € 3 500 
ex

70 €

Categorie 
3

groter dan 1 Din A4 max 12 A4 of 6 
A3

0,05 € 3500 
ex

175 
€

Categorie 
4

max 24 A4 of 12 
A3

0,10 € 3500 
ex

350 
€

Categorie 
5

max 48 A4 of 24 
A3

0,20 € 3500 
ex

700 
€

Categorie 
6

per bijkomende 12 A4 0,05 € 3500 
ex

175 
€

Categorie 
7

extra plastic folie* 0,10 € 3500 
ex

350 
€

Categorie 
8

geplastificeerde folders 10,00 € 25 ex 250 
€

* In het geval van meerdere drukwerken gebundeld in eenzelfde folie, wordt het bedrag 
van de extra belasting verdeeld over het aantal belastingsschuldigen.

• Artikel 4 Paragraaf 1 en 2 worden vervangen door :
◦ Voor de huis-aan-huisverdeling van reclamebladen en -kaarten met een 

commercieel karakter en van catalogi met daarin reclame met een 
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commercieel karakter, indien dit niet-nominatief drukwerk meer dan 60% 
niet-publicitaire redactionele teksten bevat;

◦ Voor drukwerken en gelijkgestelde producten van socio-culturele en 
sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen en vormings- en 
onderwijsinstellingen.

• Artikel 7 wordt vervangen door :
◦ Overeenkomstig artikel 6 wordt de ambtshalve belasting verdubbeld.

• Artikel 12
◦ Datum inwerkingtreding wordt vervangen door 01/06/2020.

6. IVERLEK - PLAATSVERVANGEND VERTEGENWOORDIGER- ONTSLAG 
RAADSLID ARNOLD D'OREYE DE LANTREMANGE

Feiten en context
• Ingevolge het ontslag van raadslid Arnold d'Oreye de Lantremange, dient er een 

nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid te worden.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 35, 40§1 en 

432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij mevrouw Anne-Charlotte Sala 

aangeduid werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer Arnold d'Oreye 
de Lantremange als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

• Gemeenteraadsbeslissing van 3 maart 2020 waarbij er kennis werd genomen van 
het ontslag van raadslid Arnold d'Oreye de Lantremange.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met 23 ja-stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad beslist in geheime stemming om de heer Bruno Schroeven, raadslid, 
wonende Sint Michielsdreef 11 te 1950 Kraainem, met 23 ja-stemmen, aan te duiden als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Iverlek.

Artikel 2:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de opdrachthoudende 
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle.

7. IVERLEK - ALGEMENE VERGADERING - 12 JUNI 2020

Feiten en context
• Iverlek nodigt het gemeentebestuur uit per aangetekende zending van 30 maart 

2020 voor de algemene vergadering op vrijdag 12 juni 2020 om 18.00 uur in 
‘Waerboomhof, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden.

• De raad van bestuur heeft op 4 mei 2020 beslist om de vergadering schriftelijk te 
laten doorgaan.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20°, en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij raadslid Anne-Charlotte Sala 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.
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• Gemeenteraadsbeslssing van 26 mei 2020, waarbij raadslid xxx aangesteld werd 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging van de algemene vergadering van 12 
juni 2020 van Iverlek, die schriftelijk zal plaatsvinden.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering van Iverlek van 12 juni 2020:

1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de 
commissaris over het boekjaar 2019.

2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en 
waarderingsregels).

3) Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-
actieftest (artikel 6:115 WVV)

4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 
2019.

5) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor 
(neven)activiteiten.

6) Statutaire benoemingen.
7) Benoeming van een commissaris.
8) Statutaire mededelingen.

Artikel 3: in geval van schriftelijke algemene vergadering
De gemeenteraad beslist zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende 
agendapunten. Dit geeft het standpunt van de gemeente weer, en dient in het geval van 
een schriftelijke vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd dat 
opgenomen zal worden in een overzichtlijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke 
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van de 
algemene vergadering van 12 juni 2020 en waarbij de individuele 
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de 
toezichthoudende overheid.

Artikel 4:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), 
uitsluitend op het e mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be, voor 4 juni 2020.

8. HAVILAND - ALGEMENE VERGADERING - 17 JUNI 2020

Feiten en context
• Per aangetekende zending van 7 mei 2020 nodigt Haviland het gemeentebestuur 

uit voor de algemene vergadering van woensdag 17 juni 2020 om 17 uur in de 
polyvalente zaal van Den Horinck, Noorderlaan 20 te 1731 Asse-Zellik.

• Door de corona situatie heeft Haviland beslist om deze vergaderlocatie vast te 
leggen, rekening houdend met de toepassing van de social distancing.
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Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41,20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Dorothée Cardon 

de Lichtbuer aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger en de heer 
Alain Van Herck als plaatsvervangend vertegenwoordiger van Haviland.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 
Haviland op woensdag 17 juni 2020 om 18 uur.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de 
statutaire algemene vergadering van 17 juni 2020:

1) notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23.10.2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de 
deelnemers bezorgd.);

2) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: 
goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 2020 aan de 
deelnemers bezorgd.);

3) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019;
4) jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, 

het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 
41);

5) verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)
6) verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: 

goedkeuring (art. 41);
7) bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34);
8) vaststelling resultaatsbestemming (art. 41);
9) vervanging bestuurder met raadgevende stem;
10)Varia.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om mandaat te geven aan mevrouw Dorothée Cardon de 
Lichtbuer als gemeentelijke vertegenwoordiger en aan Alain Van Herck als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, zoals reeds bepaald bij gemeenteraadsbeslissing 
van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te brengen overeenkomstig 
artikel 2 van deze beslissing.

Artikel 4:
De reeds gevolmachtigde effectieve afgevaardigde en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, gedurende de huidige legislatuur gemandateerd zijn om de 
agendapunten op de gewone algemene vergadering van Haviland van 17 juni 2020 goed 
te keuren.

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit.

9. ZEFIER - ALGEMENE VERGADERING - 11 JUNI 2020
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Feiten en context
• Zefier nodigt het gemeentebestuur uit per e-mail van 16 maart 2020 voor de 

algemene vergadering, die plaatsvindt op 11 juni 2020 om 14 uur, te Leuven, 
Faculty Club, Groot Begijnhof 14.

• Op 5 mei 2020 brengt Zefier het gemeentebestuur op de hoogte dat de 
vergadering niet fysiek kan doorgaan in het kader van de pandemie COVID-19.

• De raad van bestuur heeft daarom beslist om de vergadering in strikt persoonlijke 
zitting plaats te laten vinden.

• Mevrouw Ann Van Den Meutter, bestuurder, werd door de raad van bestuur 
aangeduid als volmachthouder voor de vennoten, en zal op basis van de 
gemeenteraadsbeslissingen stemmen.

Juridische gronden
• Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 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, artikelen 41,20° en 432
• Gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2019 waarbij de heer Carel Edwards 

aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en mevrouw Anja Vermeulen, 
als plaatsvervangende vertegenwoordiger.

• Statuten van Zefier, artikel 6§12° waarin vermeld staat dat de raad van bestuur  
zonder machtiging, aan de deelnemers kan opleggen, om hun rechten uitsluitend 
uit te oefenen door een volmacht te verlenen vóór de algemene vergadering

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit 

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van 
Zefier van 11 juni 2020., die in strikt persoonlijke zitting wordt gehouden.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt kennis dat de raad van bestuur van Zefier, mevrouw Ann Van 
Den Meutter, bestuurder, aangesteld heeft als volmachthouder voor de vennoten.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
algemene vergadering van 11 juni 2020:

1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2) Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3) Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling en toelichting);
4) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5) Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur 

opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6) Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van 

nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen 
elke soort (rekeningsector) gebeurt;

7) 7. Volmacht.

Artikel 4:
De volmachthouder, aangeduid door de raad van bestuur van Zefier, mevrouw Ann Van 
Den Meutter, op te dragen haar stemgedrag af te stemmen overeenkomstig deze 
beslissing.
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Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en kennis te geven aan Zefier, info@zefier.be.

10. DE LIJN- ALGEMENE VERGADERING - 26 MEI 2020

Feiten en context
• De Lijn nodigde het gemeentebestuur uit per e-mail van 30 april 2020 voor de 

29e gewone algemene vergadering, die plaatsvond op 26 mei 2019 om 14 uur via 
conferencecall.

• Voor volgende punten van de agenda dient er schriftelijk gestemd te worden, dit 
moet uiterlijk tegen vrijdag 29 mei 2020 om 17 uur in hun bezit zijn:
◦ Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van 

het college van commissarissen-revisoren (agendapunt 3)
◦ Goedkeuring jaarrekening 2019 (agendapunt 4)
◦ Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het 

college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019 (agendapunt 5)

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 8 mei 2019 waarbij de heer Pierre Simon 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de virtuele algemene vergadering van De Lijn op 26 
mei 2020 om 14 uur, die de gemeentelijke vertegenwoordiger, de heer Pierre Simon, 
bijwoonde.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist om het mandaat te herhalen van de heer Pierre Simon als 
gemeentelijke vertegenwoordiger, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 8 
mei 2019.

Artikel 3:
De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering.

1) Verwelkoming en inleiding
2) Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het 

college van commissarissen-revisoren
a) beleidsverslag
b) commentaar bij de jaarrekening
c) mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
d) kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening

3) Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het 
college van commissarissen-revisoren

4) Goedkeuring jaarrekening 2019
5) Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het 

college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019
6) Varia

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist om zijn goedkeuring te hechten aan volgende agendapunten:
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• Agendapunt 3: Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het 
verslag van het college van commissarissen-revisoren

• Agendapunt 4: Goedkeuring jaarrekening 2019
• Agendapunt 5: Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van 

bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2019

Artikel 5:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze 
beslissing en kennis te geven aan algemeen.secretariaat@delijn.be ten laatste tegen 
vrijdag 29 mei 2020 om 17 uur.

11. ELK ZIJN HUIS - ALGEMENE VERGADERING - 24 JUNI 2020

Feiten en context
• Elk zijn Huis nodigt per brief van 6 mei 2020 het gemeentebestuur uit voor de 

algemene vergadering van 24 juni 2020 om 20 uur.
• De vergadering zal plaatsvinden in de raadzaal, 1ste verdieping, op de 

maatschappelijke zetel van de maatschappij, Lindeboomstraat 116 te 3080 
Tervuren.

• Op 6 mei 2020 heeft Roel Moens, directeur,  eveneens aan het gemeentebestuur 
meegedeeld dat de vergadering niet via conferencecall kan plaatsvinden door het 
grote aantal aandeelhouders.

• De heer Roel Moens benadrukte het belang om het aantal aanwezigen op de 
vergadering zo beperkt mogelijk te houden.
Dit kan op volgende manier:
◦ ofwel wordt volmacht gegeven aan de gemeente Tervuren, vertegenwoordigd 

door de heer Mark Van Roy, voorzitter van de raad van bestuur
◦ ofwel wordt een vertegenwoordiger aangeduid die zowel de gemeente als het 

OCMW vertegenwoordigt
• Het lijkt aangewezen mevrouw Marie-France Constant aan te duiden om zowel de 

gemeente als het OCMW te vertegenwoordigen, aangezien zij ook lid is van de 
raad van bestuur. Deze beslissing dient te worden bevestigd door de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Vinciane De 

Meutter-Cardinael aangesteld werd als gemeentelijke afgevaardigde en mevrouw 
Marie-France Constant als lid voor de raad van bestuur, voor Elk zijn Huis.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen.

Besluit met 12 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Olivier Joris, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc 
Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie 
Woitrin en Anja Vermeulen), 11 nee-stemmen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, 
Pierre Simon, Bruno Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-
Charlotte Sala, Christiaan Marichal, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno 
Schroeven)

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de algemene vergadering van  
Elk zijn Huis op 24 juni 2020 om 20 uur.

Artikel 2:
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De  gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering van Elk 
zijn Huis van 24 juni 2020:

1) Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2) Verslag van de bedrijfsrevisor.
3) Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
4) Verwerking van het resultaat.
5) Kwijting aan de bestuurders.
6) Kwijting aan de commissaris-revisor.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten, vermeld in 
artikel 2.

Artikel 4:
De gemeenteraad beslist om mevrouw Marie-France Constant, lid van de raad van 
bestuur van Elk zijn Huis, voor de gemeente af te vaardigen voor de algemene 
vergadering en haar op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de artikelen 2 en 3 
van deze beslissing.

Artikel 5:
De gemeenteraad zal aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorstellen dat mevrouw 
Marie-France Constant ook het OCMW als aandeelhouder zou vertegenwoordigen.

Artikel 6:
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan 
roel@elkzijnhuis.be

12. INTERZA - JAARVERGADERING - 17 JUNI 2020

Feiten en context
• Interza nodigt het gemeentebestuur per brief van 14 mei 2020 uit voor de 

jaarvergadering, op woensdag 17 juni 2020 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, artikelen 41,20° en 432:
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de raadsleden Christiaan 

Marichal, Bruno Vandersteen en Olivier Joris aangesteld werden als gemeentelijke 
vertegenwoordigers.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging voor de jaarvergadering op woensdag 
17 juni 2020 om 19 uur.

Artikel 2:
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de 
jaarvergadering van Interza van 17 juni 2020:

1) Vaststelling van geldigheid tot vergaderingen overeenkomstig artikel 22 van de 
statuten.
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2) Goedkeuring van de notulen van 10 december 2019.
3) Verslag van de raad van bestuur.
4) Verslag van de commissaris.
5) Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2019.
6) Bestemming van de resultaten.
7) Kwijting aan de bestuurders.
8) Kapitaalaanpassing aan de laatst gepubliceerde bevolkingscijfers volgens artikel 

14 van de statuten.
9) Aanduiding revisor.
10)Varia.

Artikel 3:
De gemeenteraad beslist om mandaat te geven aan de heren Christaan Marichal, Bruno 
Vandersteen en Olivier Joris als gemeentelijke vertegenwoordigers, zoals reeds bepaald 
bij gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 en hen op te dragen hun stem uit te 
brengen overeenkomstig artikel 2 van deze 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 de Interza, Hoogstraat 185 te 
1930 Zaventem.

13. KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN - STATUTAIRE ALGEMENE 
VERGADERING - 21 APRIL 2020

Feiten en context
• Krediet voor sociale woningen nodigde per aangetekend schrijven van 13 april 

2020 het gemeentebestuur uit voor de statutaire algemene vergadering die 
plaatsvond op dinsdag 28 april 2019 om 17.30 uur in de maatschappelijke zetel, 
Jagersveld 4 te 1170 Brussel.

• De heer André Ivanszky, door de gemeenteraad aangeduid als vertegenwoordiger 
van de gemeente, woonde de vergadering niet bij.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 41, 20° en 432.
• Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2019 waarbij de heer André Ivanszky 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Artikel 1:
De gemeenteraad neemt akte van de jaarvergadering van Krediet voor sociale woningen 
die plaatsvond op dinsdag 28 april 2020 om 17.30 uur.

Artikel 2:
De gemeenteraad neemt er akte van dat de heer André Ivanszky niet aanwezig was op 
deze vergadering.

Artikel 3:
De gemeenteraad neemt er akte van dat volgende agendapunten werden behandeld:
1) Verslag van het bestuursorgaan
2) Verslag van de commissaris
3) Balans en resultatenrekening van het jaar 2019 - goedkeuring
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4) Kwijting aan de bestuurders
5) Kwijting aan de commissaris-revisor
6) Voorstel tot resultaatverdeling.

14. VERGADERING LOGO ZENNELAND 24 APRIL 2020 -VERSLAG

Feiten en context
• Op 24 april 2020 woonde mevrouw Marie-France de vergadering van Logo 

Zenneland bij. Door het Coronapanemie heeft de vergadering plaatsgevonden via 
e-mail-conferentie.

• Volgende bijlagen werden toegevoegd:
◦ Lijst met (niet)-deelnemers
◦ Verslag algemene vergadering Logo Zenneland

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Marie-France 

Constant aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger voor Logo 
Zenneland

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van volgende documenten, die integraal deel uitmaken 
van deze kennisname:

• Lijst met (niet)-deelnemers
• Verslag algemene vergadering Logo Zenneland

15. VERGADERING RIOPACTCOMITÉ 27 APRIL 2020 - VERSLAG OPGESTELD 
DOOR RAADSLID LUC TIMMERMANS

Feiten en context
• Raadslid Luc Timmermans heeft op 27 april 2020 een vergadering bijgewoond van 

Riopactcomité.
• Verschillende documenten zijn toegevoegd als bijlage:

◦ Investeringen;
◦ Jaarrekening 2019
◦ Jaarverslag 2019
◦ Beheer en studie
◦ Noodplanning COVID-19

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij de heer Luc Timmermans 

aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger voor Riopactcomité.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van volgende documenten, die integraal deel uitmaken 
van deze kennisname:

◦ Investeringen;
◦ Jaarrekening 2019
◦ Jaarverslag 2019
◦ Beheer en studie
◦ Noodplanning COVID-19
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16. KIND EN GEZIN - AANPASSING SUBSIDIE

Feiten en context
• De gemeenteraad keurt elk jaar subsidies goed voor verschillende verenigingen, 

waaronder het consultatiebureau van Kind en Gezin.
• Er werden binnen de organisatie van Kind en Gezin nieuwe richtlijnen opgesteld 

waardoor het consultatiebureau van Kraainem werd samengevoegd met het 
consultatiebureau van Wezembeek-Oppem.

• Hierdoor heeft het consultatiebureau Kind en Gezin Kraainem geen recht meer op 
de voorziene subsidies. 

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

◦ art. 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis dat het consultatiebureau Kind en Gezin Kraainem niet 
meer operationeel is en hierdoor geen subsidies meer kan ontvangen.

17. DE KLIMBOOM - SCHOLENGEMEENSCHAP - VERLENGING SAMENWERKING

Feiten en context
• Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs  

een scholengemeenschap vormen met onderwijsinstellingen van andere besturen.
• Een scholengemeenschap dient zowel kleuter- als lager onderwijs te bevatten, 

moet op de eerste schooldag van de maand februari minstens 900 leerlingen 
tellen en mag zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones uitstrekken.

• De huidige scholengemeenschap 'Khamsa' werd onder de vorm van een 
interlokale vereniging opgericht.

• Er heeft geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschap 
plaatsgevonden en het is derhalve aangewezen om de werking van de huidige 
scholengemeenschap 'Khamsa'  in de vorm van een interlokale vereniging te 
verlengen voor de periode van zes schooljaren.

• Het beheerscomité van de scholengemeenschap 'Khamsa' wenst de samenwerking 
te verlengen voor de periode van zes schooljaren, zoals afgesproken in de 
vergadering 20 februari 2020.

Juridische gronden
• Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikels 125bis t/m 125 

quaterdecies betreffende de scholengemeenschappen.
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

◦ artikels 56-57 betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester 
en schepenen

◦ 388 t/m 395 betreffende intergemeentelijke samenwerkingen.
• De gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2014 betreffende de verlenging van de 

overeenkomst van de huidige scholengemeenschap 'Khamsa' voor de periode 
2020-2026.

• Collegebeslissing van 12 mei 2012 waarbij beslist werd om de overeenkomst en 
de werking van de huidige scholengemeenschap 'Khamsa' in de vorm van een 
interlokale vereniging te verlengen met zes schooljaren vanaf 1 september 2020 
t/m 31 augustus 2026.
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Adviezen
• De schoolraad heeft in zitting van 10 maart haar akkoord gegeven voor de 

verlenging van de samenwerking van de scholengemeenschap 'Khamsa'.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om de overeenkomst en de werking van de huidige 
scholengemeenschap 'Khamsa' in de vorm van een interlokale vereniging te verlengen 
met zes schooljaren vanaf 1 september 2020 t/m 31 augustus 2026.

18. MILIEU - POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN – WIJZIGING

Feiten en context
• Via een burgemeesterbesluit werd het verplicht gebruik van een afvalrecipiënt 

voor de restafvalzakken opgelegd in bepaalde straten:
◦ Baron A. d’Huartlaan–Gouvernementsweg en tussen liggende straten, meer 

bepaald de Berkenlaan, Essenlaan , Heidekruidlaan, Witte Damenlaan en 
Zwarte Pijnbomenlaan.

◦ Koningin Astridlaan tussen de Baron A. d’Huartlaan en de Oppemlaan
• Tijdens de Interza projectvergaderingen zwerfvuil en sluikstorten werd 

voorgesteld om het verplicht gebruik van een afvalrecipiënt voor de 
restafvalzakken uit te breiden met een extra stuk van de Koningin Astridlaan 
tussen de Oppemlaan en tramlijn 39.

Juridische gronden
• Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
• Het decreet van 2 juli 1981 en latere wijzigingen, betreffende de voorkoming en 

het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 15.
• Het materialendecreet van 14 december 2011, en latere wijzigingen.
• Het besluit van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (Vlarem II), en latere wijzigingen.
• Het burgemeesterbesluit van 1 september 2015 betreffende de invoering via 

proefproject dat het verplicht gebruik van een afvalrecipiënt voor de 
restafvalzakken in bepaalde straten invoerde.

• Het Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2018 betreffende de 
politieverordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

• De beslissing van het college burgemeester en schepenen van 10 maart 2020 
betreffende het voorstel om de politieverordening voor het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen, aan te passen in het kader van het verplicht gebruik 
van afvalrecipienten voor restafvalzakken in bepaalde straten.

Argumentatie
• Het burgemeesterbesluit, dat via een proefproject het verplicht gebruik van een 

afvalrecipiënt voor de restafvalzakken in bepaalde straten oplegde, werd nog niet 
geïntegreerd in de politieverordening betreffende het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen.

• Het proefproject heeft aangetoond dat het aantal opengescheurde afvalzakken 
door dieren sterk is gereduceerd en de afvalverspreiding wordt voorkomen.

• De monitoring van de knelpunten door Interza heeft aangewezen dat er op de 
Koningin Astridlaan tussen de Oppemlaan en tramlijn 39 nog te vaak 
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opengescheurde restafvalzakken worden aangetroffen, waardoor een uitbreiding 
van de verplichte zone aangewezen is.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om het politiereglement van 18 december 2018 houdende het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in te trekken en te vervangen door het 
volgende:

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1 – DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen 
verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in 
de bijlage 2.1. van het VLAREMA.
Interza cvba met maatschappelijke zetel Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem is de 
bevoegde instantie voor het inzamelen, vervoeren en verwerken of laten verwerken 
van huishoudelijke afvalstoffen op het grondgebied van de gemeente Kraainem, 
hierna genoemd "de intercommunale" of "Interza".

Artikel 2:
§ 1 De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke 
selectieve inzameling (exclusief het recyclagepark):

• gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen,
• krengen van dieren en slachtafval,
• bedrijfsafvalstoffen,
• autobanden, autowrakken of andere auto-onderdelen,
• geneesmiddelen of ander medisch afval,
• grond,
• wortelstronken en boomstronken met een diameter groter dan 15 cm.

§ 2 Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan 
te bieden. Evenzo is het de inwoners verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te 
bieden in een andere gemeente.

Artikel 3:
§ 1 Behoudens schriftelijke toelating van de intercommunale is het voor iedereen 
verboden om het even welke aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen de 
ophalers, daartoe aangewezen door de intercommunale, zijn gerechtigd om 
afvalstoffen in te zamelen.

§ 2 De huis-aan-huisophaling gebeurt voor:
• iedere persoon die alleen leeft,
• iedere leefgemeenschap van twee of meer personen die, al of niet door 

verwantschap met elkaar verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning 
verblijven en er samenwonen,

• de instellingen voor diensten van openbaar nut zoals bijvoorbeeld rusthuizen, 
OCMW’s, scholen, gemeentehuizen, feestzalen, sportzalen, zwembaden,

• iedere jeugd-, sport- of culturele vereniging.
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Afdeling 2 – VERBRANDEN EN SLUIKSTORTEN VAN AFVALSTOFFEN

Artikel 4:
Onverminderd de toepassing van artikel 6.11.1 van VLAREM II is het verboden om 
het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in openlucht als in gebouwen. 

Artikel 5:
§ 1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om 
het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het 
achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op 
niet-reglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten.

§ 2 Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd 
met deze verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester 
jegens de overtreder de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5, § 1 bedoelde 
afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder 
overgemaakt. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te 
rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder 
weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te 
verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, 
de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.

§ 3  Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de 
eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze 
verordening of met andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van 
de in artikel 5, § 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend 
schrijven aan de eigenaar overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van 
maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de 
burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de 
burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd 
ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of 
te laten opruimen.

§ 4 Indien alsnog een overtreder wordt vastgesteld, kan de in artikel 5, § 3 bedoelde 
eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, § 1 bedoelde afvalstoffen 
verhalen op de overtreder.

§ 5 Ongeacht artikel 5, § 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten 
van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, 
wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met 
deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.

§ 6 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 5, § 2, 
§ 3 en § 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren en personeelsleden van 
het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interza cvba aangeduid door de 
gemeenteraad als GAS-vaststeller de opdracht geven het afval grondig te 
onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.

§ 7 Het is verboden slijk, zand, kiezels of afval dat zich voor of nabij de woning 
bevindt op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens 
verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen 
in de riolering te deponeren.

§ 8 Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privé-terrein een 
stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en 
tuinafval, mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.
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Afdeling 3 – AANBIEDING VAN AFVALSTOFFEN

Artikel 6:
§ 1 De huishoudelijke afvalstoffen dienen aangeboden te worden zoals voorzien in 
deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet 
aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De aanbieder dient 
dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.

§ 2 Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers 
die door de intercommunale aangesteld werden om afvalstoffen in te zamelen en door 
de parkwachter in geval van inzameling via het recyclagepark. Deze ophalers en de 
parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige 
richtlijnen verstrekken.

§ 3 Bij herhaaldelijke en langdurige overtreding van de sorteerrichtlijnen geldend voor 
de selectieve inzameling, en na minimum twee schriftelijke aanmaningen met een 
minimale tussentijd van twee maanden, kan de intercommunale de selectieve 
inzameling van één of meerdere fracties op desbetreffend ophaalpunt gedurende een 
vast te stellen termijn schorsen. Deze schorsing wordt per aangetekend schrijven, 
met kopie aan de gemeente, gemeld aan het gezinshoofd of de verantwoordelijke 
beheerder van het ophaalpunt. Inwoners zijn dan voor de gescheiden inzameling 
uitsluitend aangewezen op het recyclagepark.

§ 4 Onverminderd de bepalingen van dit artikel wordt het toezicht en de bestuurlijke 
handhaving uitgeoefend, de veiligheidsmaatregelen genomen, het onderzoek, de 
vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieumisdrijven uitgevoerd 
volgens de bepalingen van artikelen 68 en 69 van het decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (het 
Materialendecreet).

Artikel 7:
§ 1 De afvalstoffen mogen slechts na 19 uur van de dag voorafgaand aan de dag 
waarop de ophaling zal plaatsvinden buitengeplaatst worden.

§ 2 De huishoudelijke afvalstoffen dienen middels de voorgeschreven recipiënt of 
wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en vóór het 
betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van 
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de 
openbare weg of langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de 
wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er openbare werken aan de 
gang zijn die de normale doorgang van de ophaaldiensten verhinderen dienen de 
voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst bij zijn perceel grenzende 
openbare weg die wel toegankelijk is.

§ 3 De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel 
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.

§ 4 Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel 
of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde 
personeel in de uitoefening van hun functie.

§ 5 De intercommunale organiseert, onder de voorwaarden door haar bepaald, 
bijkomende ophalingen op afroep van groot restafval, snoeihout, grof vuil, 
asbestplaten. 

Afdeling 4 – AFVAL OP STANDPLAATSEN
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Artikel 8:
De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de 
openbare plaats die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de 
inrichting worden of kunnen worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, 
ijssalon, broodjeszaak en dergelijke), dient het nodige te doen opdat de klanten de 
openbare plaats rond hun handel niet vervuilen. Zij moeten minstens voldoende 
afvalrecipiënten plaatsen, die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn.

Artikel 9:
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar 
bedrijfsafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d. 
dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze 
recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft 
welke fractie het betreft.

Artikel 10:
De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te 
zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. 

Artikel 11:
De ambulante uitbater dient zijn recipiënten zelf tijdig te ledigen en het zwerfvuil dat 
afkomstig is van hun handel opruimen en de onmiddellijke nabijheid van hun handel 
schoonmaken of andere preventieve maatregelen nemen die de verspreiding van 
afval in de openbare plaats voorkomen.
Zij moeten er voor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, kraam 
of inrichting, alle papier of om het even welk voorwerp dat door hun klanten op de 
grond wordt gegooid, wordt weggenomen. 

Afdeling 5 – AFVAL VAN HUISDIEREN

Artikel 12:
De begeleiders van honden zijn verplicht:
• te beletten dat hun hond de parken en plantsoenen, de speelpleinen (indien 

toegelaten), de recreatiecentra, andere voor publiek toegankelijke plaatsen, 
alsmede de voet- en de fietspaden, de rijwegen, de wandelpaden en de bermen 
bevuilt;

• in het bezit te zijn van voldoende zakjes voor het opruimen van de hondenpoep;
• op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te 

verwijderen;
• de hond gebruik te laten maken van de aanwezige hondentoiletten.

Afdeling 6 – AFVAL OP EVENEMENTEN

Artikel 13:
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de 
organisatoren ervan in samenspraak met de gemeente en de intercommunale de 
nodige acties te ondernemen om afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.

Afdeling 7 – RECLAMEDRUKWERK EN GRATIS REGIONALE PERS

Artikel 14:
§ 1 Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te verdelen voor 8 uur 
en na 20 uur. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in 
leegstaande panden of ze achter te laten op andere plaatsen dan in de brievenbus, 
ook in appartementsgebouwen.   
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§ 2 Het is verboden reclamedrukwerk en/of gratis regionale pers te bedelen in de 
brievenbussen die aangeven dit niet te wensen.

§ 3 Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 14, § 1 en § 2 kunnen 
gemeld worden bij de milieudienst van de gemeente, bij de intercommunale of bij de 
OVAM.

Hoofdstuk II - INZAMELING VAN HUISVUIL

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 15:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil verstaan: alle 
afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die 
in de voorgeschreven recipiënt voor de ophaling of inzameling van het huisvuil 
kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein 
gevaarlijk afval, tuinafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 16:
§ 1 Het huisvuil wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door 
middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, wekelijks 
huis-aan-huis opgehaald langs de voor de ophaalploegen toegankelijke straten, 
wegen en pleinen, en op de door de intercommunale bepaalde dagen.

§ 2 Het huisvuil mag niet worden meegegeven met het grof restafval of een 
inzameling andere dan deze van het huisvuil.

§ 3 Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van het 
recyclagepark.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 17:
§ 1 Op de plaatsen waar de fractie huis-aan-huis wordt ingezameld, dient het huisvuil 
gescheiden aangeboden te worden in de verplichte 30 of 60 literzak, verkocht door de 
intercommunale via door de intercommunale aangenomen verdelers en met opschrift 
“Interza”. Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, 
barsten of lekken vertonen. Op de plaatsen waar de fractie door middel van een 
permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, is het recipiënt vrij te kiezen 
door de aanbieder. 

§ 2 Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg.

§ 3 Het huisvuil dient aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt 
voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen 
zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers 
van het huisvuil.

§ 4 Om het openscheuren van de restafvalzakken door dieren en de verspreiden van 
het afval te voorkomen mogen restafvalzakken wordt aangeboden in een eigen 
afvalrecipiënt. Deze afvalrecipiënt moet vlot toegankelijk zijn voor de afvalophalers, 
duidelijk visueel verschillen van de Interza-containers en voorzien zijn van een 
Interza-sticker (gratis verkrijgbaar bij Interza via info@interza.be of 02 721 07 31). 
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Het gebruik van de eigen afvalrecipiënt is verplicht in volgende zone:
• Baron A. d’Huartlaan–Gouvernementsweg en tussen liggende straten, meer 
bepaald de Berkenlaan, Essenlaan , Heidekruidlaan, Witte Damenlaan en Zwarte 
Pijnbomenlaan.
• Koningin Astridlaan tussen de Baron d’Huartlaan en tramlijn 39.

Hoofdstuk III - INZAMELING VAN GROF RESTAFVAL

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 18:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof restafval verstaan: alle 
afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding die 
omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de 
ophaling van het huisvuil kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en 
karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, tuinafval, plasticverpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons, elektrische en elektronische toestellen, bouw- en 
sloopafval, autobanden en andere auto onderdelen.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 19:
§ 1 Het grof restafval wordt door de intercommunale op aanvraag en tegen betaling 
huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 
ingericht.
Het grof restafval wordt ook ingezameld op het recyclagepark. Het herbruikbaar grof 
restafval kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de gemeente een 
overeenkomst heeft afgesloten.

§ 2 Het grof restafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil of een 
inzameling, andere dan deze van het grof restafval .

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 20:
§ 1 Het grof restafval moet – indien nodig – stevig samengebonden worden zodat het 
niet kan uiteenvallen. Het mag niet in zakken, dozen of minicontainers worden 
aangeboden.

§ 2 Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet 
hoger zijn dan 50 kg. De grootste afmetingen van het aangeboden grof restafval mag 
nooit meer zijn dan 1,75 meter. Het totale volume is beperkt tot 2 m³ per 
aanbieding. Het moet gemakkelijk kunnen gehanteerd worden door maximaal 2 
personen.

§ 3 Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar 
kunnen opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

Hoofdstuk IV - SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 21:
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder glas verstaan: alle glazen 
voorwerpen ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen en zoals omschreven 
wordt in de scheidingsregels bepaald door de ophaaldienst. Het bevat geen andere 
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afvalstoffen die selectief worden ingezameld: gft, papier & karton, grof restafval , 
kga, oude metalen en restafval. Komen niet in aanmerking om als glas selectief te 
worden ingezameld: vlak en plat glas, vuurvaste glazen voorwerpen, gewapend glas, 
kristal, opaal glas, spiegelglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, tl-lampen, stenen, 
tegels, porselein en aardewerk.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 22:
§ 1 Hol glas wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door 
middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, vierwekelijks 
huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is 
ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen. 

§ 2 Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een 
selectieve inzameling, andere dan deze van glas.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 23:
§ 1 Het hol glas dient aangeboden te worden hetzij in een door de intercommunale 
verkochte blauwe container, hetzij in een stevige houten of plastieken box met rand 
van minstens 12 cm. Hol glas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen 
en omwikkelingen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn. Het glas mag niet 
gebroken zijn of scherpe randen vertonen.

§ 2 Het gewicht van de minicontainer mag niet groter zijn dan 60 kg. Het gewicht van 
de gevulde box mag niet hoger zijn dan 20 kg.

§ 3 Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse 
installatie wordt ingezameld, wordt het onverpakte glas rechtstreeks in de 
ondergrondse installatie geworpen.

Hoofdstuk V - SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 24:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle 
dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander 
drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, 
computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding, met uitzondering van geolied 
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuilde 
papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere 
materialen in verwerkt zijn, kaften, broodzakken, kaarten met magneetbanden, 
behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 25:
§ 1 Papier en karton wordt, behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie 
door middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, 
vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door de intercommunale bepaalde dagen.
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§ 2 Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof 
restafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 26:
§ 1 Het papier en karton dient aangeboden te worden hetzij in een door de 
intercommunale verkochte gele minicontainer, hetzij in een stevige gesloten 
kartonnen doos, hetzij in balen samengebonden met natuurtouw. Bij regenweer mag, 
met uitzodering van de minicontainer, het papier en karton pas ‘s ochtends buiten 
worden geplaatst.

§ 2 Het gewicht van de minicontainer mag niet groter zijn dan 60 kg. Het gewicht per 
baal of doos mag niet hoger zijn dan 20 kg.

§ 3 Het deponeren van om het even welke andere afvalstof dan papier en karton in de 
voor ophaling aangeboden recipiënten of balen is verboden.

§ 4 Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente ondergrondse 
installatie wordt ingezameld, wordt het onverpakte en niet-samengebonden papier en 
karton rechtstreeks in de ondergrondse installatie geworpen.

Hoofdstuk VI - INZAMELING VAN ASBESTHOUDEND GOLFPLATEN

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 27:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de inzameling van 
asbesthoudend golfplaten verstaan, de platen die particulieren verkrijgen door kleine 
werkzaamheden aan woning, uitbreidingen en bijgebouwen.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 28:
De asbesthoudende golfplaten kunnen tegen betaling via de door de intercommunale 
aangeboden platenzak worden opgehaald. De platenzak is geschikt voor een 
maximale oppervlak van 50 m2.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 29:
Bij de verplicht te gebruiken platenzak, die aangeboden wordt door de 
intercommunale, zit een veilig asbestpak, handschoenen, stofmasker en een 
infobrochure rond veilig omgaan met asbest.

Hoofdstuk VII - SELECTIEVE INZAMELING VAN GFT-AFVAL EN KERSTBOMEN

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 30:
§ 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval 
verstaan: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en 
fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en 
papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, 
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval 
omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, 
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resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel, 
schaafkrullen en mest van kleine huisdieren, ontstaan door de normale werking van 
een particuliere huishouding. Het groente-, fruit- en tuinafval wordt hierna gft-afval 
genoemd.

§ 2 Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, 
beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, stof uit 
stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, 
kattenbakvulling, e.d. worden niet als gft-afval beschouwd

§ 3 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kerstboom verstaan: een 
natuurlijke naaldboom met maximale stamhoogte van 2,50 meter die in een beperkte 
periode van een aantal weken vóór en na Kerstmis in private of openbare gebouwen 
of in de openbare ruimte wordt opgesteld.

§ 4 Het gft-afval afkomstig van woongelegenheden gelegen op de plaatsen waar de 
fractie gewoon huisvuil door middel van een permanente ondergrondse installatie 
wordt ingezameld, wordt beschouwd als gewoon huisvuil en dient als dusdanig te 
worden aangeboden en ingezameld.

Afdeling 2 – inzameling

Artikel 31:
§ 1 Het gft-afval wordt behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door 
middel van een permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, minstens 
tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de 
ophaling is ingericht, op de door intercommunale bepaalde dagen.

§ 2 Verontreinigd gft-afval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling.

§ 3 Kerstbomen worden jaarlijks in de loop van januari huis-aan-huis opgehaald langs 
de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de 
intercommunale bepaalde dagen.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 32:
§ 1 Het gft-afval dient gescheiden aangeboden te worden in de door de 
intercommunale in bruikleen gegeven of verkochte grijze containers met Interza 
opschrift.

§ 2 Het gewicht van de recipiënt mag niet groter zijn dan 60 kg.

§ 3 De kerstbomen worden los aangeboden, ontdaan van alle versieringen en 
hulpstukken.

Afdeling 4 - GEBRUIK VAN DE GFT-CONTAINER

Artikel 33:
De eerste gft-container per huisgezin kan bij de intercommunale tegen 
ontvangstbewijs worden afgehaald. Deze gft-container blijft eigendom van de 
intercommunale en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking 
gesteld voor de duur van de ophaling van het gft-afval. Een tweede en verdere gft-
containers per huisgezin dienen bij de intercommunale tegen kostprijs te worden 
aangekocht.
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§ 1 De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik en 
onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-
container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval. 

§ 2 In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner de gemeente hiervan 
onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door 
een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald 
worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik.

Artikel 34:
De gft-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In 
geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te 
nemen naar zijn nieuwe adres.

Artikel 35:
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen 
beschikking hebben over een gft-container kunnen bij de intercommunale een gft 
container bekomen.

Hoofdstuk VIII - SELECTIEVE INZAMELING VAN PLASTIC-VERPAKKINGEN, 
METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 36:
§ 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder plasticverpakkingen, 
metalen verpakkingen en drankkartons, ook pmd-afval genoemd, verstaan: 
plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en 
drankkartons, met uitzondering van papieren en kartonnen verpakkingen en 
glasverpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding.

§ 2 De aangeboden plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 
mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 37:
§ 1 De plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons worden, 
behoudens feestdagen en op de plaatsen waar de fractie door middel van een 
permanente ondergrondse installatie wordt ingezameld, tweewekelijks huis-aan-huis 
opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de 
door de intercommunale bepaalde dagen. De plasticverpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het recyclagepark.

§ 2 Plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden 
meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of een andere selectieve inzameling, 
andere dan deze van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons.

§ 3 Verontreinigde plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons 
worden niet aanvaard.

Afdeling 3 - WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 38:
§ 1 Op de plaatsen waar de fractie huis-aan-huis wordt ingezameld, dienen de 
plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons aangeboden te worden 
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in een daartoe bestemde blauwe kunststof vuilniszak, verkocht door de 
intercommunale via door de intercommunale aangenomen verdelers, met opschrift 
“Interza”. Op de plaatsen waar de fractie door middel van een permanente 
ondergrondse installatie wordt ingezameld, is een recipiënt niet verplicht.

§ 2 De verschillende fracties van de plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 8 kg en dient gesloten 
aangeboden te worden.

Hoofdstuk IX - SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL EN HERBRUIKBARE 
GOEDEREN

Afdeling 1 – DEFINITIE

Artikel 39:
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen 
verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane 
afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor 
hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, 
e.d.
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijk textielafval 
verstaan: alle niet-verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, 
handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, 
servetten, …), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding.

Afdeling 2 – INZAMELING

Artikel 40:
§ 1 Het textiel wordt ingezameld op het recyclagepark in de textielcontainers die 
verspreid staan opgesteld in de gemeente en wordt eveneens huis-aan-huis 
ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de 
door de intercommunale bepaalde dagen. Alleen de organisaties die toelating hebben 
van het college van burgemeester en schepenen en vermeld zijn op de door de OVAM 
gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” zijn gemachtigd textielcontainers 
te plaatsen. Alleen de organisaties die toelating hebben van de intercommunale en 
vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van “erkende textielinzamelaars” 
zijn gemachtigd een huis aan-huisinzameling te organiseren.

§ 2 Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof restafval of 
een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.

§ 3 Voor de inzameling van herbruikbare goederen wordt een beroep gedaan op het 
door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de 
gemeente. Deze inzameling kan gebeuren op afroep. Het telefoonnummer van het 
kringloopcentrum is terug te vinden via het intercommunale informatieblad en via de 
intercommunale diensten.

§ 4 Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grof 
restafval of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van herbruikbare 
goederen.

§ 5 Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te 
weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen 
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de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven 
worden met het huisvuil of het grof restafval .

Afdeling 3 – wijze van aanbieding

Artikel 41:
§ 1 Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar 
opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen.

§ 2 Het huishoudelijk textielafval moet aangeboden worden in een zak of doos met 
opschrift “TEXTIEL” of “TEXTILE”.

§ 3 Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 20 kg en dient gesloten 
aangeboden te worden.

Hoofdstuk X – SLOTBEPALINGEN

Artikel 42:
De gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2018 betreffende “ Politiereglement – 
ophaling huishoudelijk afval” wordt opgeheven.

Artikel 43:
De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover 
wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen of het Algemeen 
Politiereglement van de gemeente, op dit vlak geen andere straffen voorzien.

Artikel 44:
Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het 
gemeentedecreet.

Artikel 45:
Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de heer 
gouverneur ter kennisgeving aan de Deputatie en conform artikel 119 van de Nieuwe 
Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van 
de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden 
aan de OVAM en de Milieu-inspectie.

19. STEUN EN SUBSIDIES VOOR HET VERENIGINGSLEVEN SPORT, CULTUUR EN 
ARTIESTEN

Feiten en context
• Cultuur: Kraainem is een plaats met culturele activiteit. Vandaag missen veel 

mensen dit leven van ontmoetingen, vermaak en leren. Het treft ook en vooral 
een groot aantal professionele kunstenaars, ambachtslieden, scheppers en 
culturele ondernemingen die een groot deel van hun inkomen hebben verloren. 
Daarom moeten wij denken aan een "culturele deconcentratie" te voorbereiden.  
Professionele kunstenaars van Kraainem die wensen deel te nemen aan dit 
programma of die willen nadenken over deze culturele deconcentratie, worden 
verzocht contact op te nemen met de gemeente. WWW.kraainem.be . Bovendien 
een financiële steun zou kunnen gegeven worden aan artiesten of mensen van 
Kraainem die werken 

• Sport: Veel sportclubs hebben het lidgeld  moeten terugvorderen naar de leden 
toe. Terwijl hun huur voor de zaal en de vaste kosten nog te betalen zijn. Met de 
verlenging van de maatregelen van de regering (sluiting van sport hall enz) zullen 
ze in echte financiële problemen raken. Om die kleine clubs (dikwijls VZW ) te 
steunen mogen wij het huur niet eisen tot de moment dat de zaal weer mag 
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gebruikt worden. Een financiële steun kan eventueel ook verleend worden aan de 
verenigingen of leraars van Kraainem die normaal de sportcursus of stage 
organiseren tijdens de zomervakanties. De info’s zullen moeten gepubliceerd 
worden op de site.

• Scouten en verenigingen: een financiële bijdrage kan ook gegeven worden aan de 
verschillende verenigingen van de gemeente die reeds financiële engagementen 
(vooruitbetalingen) hadden om stages te organiseren of om zaal te huren 
bijvoorbeeld. Het doel is natuurlijk het verenigingsleven laten leven na de Corona 
crisis. De info’s zullen moeten gepubliceerd worden op de site. 

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
Het punt wordt niet behandeld.

20. VERGADERING WIJK-WERKEN 5 MEI 2020 - VERSLAG

Feiten en context
• Mevrouw Nathalie Woitrin deelgenomen via TEAMS aan de stuurgroep Wijk-

Werken op dinsdag 5 mei 2020.
• Na de vergadering werd een follow-up email gestuurd met een link naar de 

bevraging om aan te geven per gemeente voor :
◦ Wanneer de zitdagen op afspraak weer kunnen starten. Ik breng dit in kaart 

voor alle gemeenten en vraag goedkeuring aan VDAB om de bemiddelaars 
opnieuw de baan op te sturen.

◦ Hoe jullie de verdeling van de mondmaskers voor wijk-werkers wensen te 
verdelen.

• Mevrouw Nathaie heeft de informatie doorgegeven aan de diensten van het OCMW 
en de gemeente Kraainem. 

• Mevrouw Myriam Vermimmen is de contactpersoon voor WW, en gaat ook de 
volgende stappen coördineren.

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Nathalie Woitrin 

aangesteld werd als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de stuurgroep 
Wijk-Werken.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van volgende documenten, die integraal deel uitmaken 
van deze kennisname:

• Wanneer de zitdagen op afspraak weer kunnen starten. Ik breng dit in kaart voor 
alle gemeenten en vraag goedkeuring aan VDAB om de bemiddelaars opnieuw de 
baan op te sturen.

• Hoe jullie de verdeling van de mondmaskers voor wijk-werkers wensen te 
verdelen.

21. BULLETIN SCHRIFTELIJKE VRAGEN



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.

33

Feiten en context
• De beantwoorde vragen worden opgenomen in het bulletin tijdens de eerste 

volgende vergadering.
• Tot op heden werden er nog geen schriftelijke vragen ontvangen.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis.

22. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN VORIGE ZITTING

Feiten en context
• Als de burgemeester of de bevoegde schepenen niet in de mogelijkheid zijn om 

onmiddellijk te antwoorden op de gestelde mondelinge vragen tijdens de 
vergadering worden deze op de volgende vergadering beantwoord.

• Mondelinge vraag van raadslid B. Vandersteen op de vergadering van de 
gemeenteraad van 28 april 2020:
◦ Hoe worden de bijkomende kosten in het kader van de uitbreiding van de 

geluidsschermen aan de ring gebudgetteerd en wanneer worden deze werken 
uitgevoerd?

• Raadslid Bruno Vadersteen merkt op dat hij van schepen Pierre Simon een 
gedeeltelijk antwoord heeft gekregen op de zitting maar dat hij geen antwoord 
kreeg ivm de termijn van uitvoering

• Schepen Elsabeth d'Ursel verwijst naar de beslissing van het CBS van 5 mei 
waarbij beslist werd om:
◦ Sluiten binnenring – extra zone over een afstand van 240 m met een hoogte 

van 3m (tussen Esselveldstraat en afrit Wezembeeklaan: raming van 473 000 
euro

◦ Buitenring - verhoging van de zone over een afstand van 311m, verhoging van 
3m -> 4.5 m en dit ter hoogte van de A. Lenaertsstraat: raming van 187 000 
euro
Nu wacht men op de gedetailleerde uitvoeringsplannen van AWV. De 
uitvoering is voorzien tijdens de zomer.

• Burgemeester voegt toe dat de werken in principe samen met de rest zullen 
gebeuren

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van de schepenen.

23. BEHANDELING MONDELINGE VRAGEN

Feiten en context
• Op het einde van de vergadering van de gemeenteraad hebben de raadsleden 

recht om mondelinge vragen te stellen.

Juridische gronden
• Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 28 april 2020, inzonderheid 

artikel 11, 4de alinea, mondelinge vragen mogen gesteld en behandeld worden 
tijdens de zitting van de openbare vergadering na afhandeling van de agenda.

Argumentatie
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• Indien de burgemeester of bevoegde schepen niet in de mogelijkheid is om 
onmiddellijk te antwoorden, wordt deze mondelinge vraag ten laatste tegen de 
volgende zitting geantwoord.

Besluit

Enig artikel:
Er werden volgende vragen gesteld op het einde van de vergadering van de 
gemeenteraad:

• Vraag 1 – Raadslid Alain Van Herck – Federale beslissingen vs. Lokale 
beslissingen?
Raadslid Alain Van Herck heeft op 19 mei 2020 gehoord dat Minister De Crem de 
opdracht gegeven heeft aan de burgmeesters om de beslissingen van de Federale 
toe te passen en van geen “lokale” beslissingen te nemen. Welke zijn hier de 
gevolgen van voor Kraainem zowel op organisatie niveau als op financieel niveau?
Burgemeester antwoordt dat men dit inderdaad zo toepast in Kraainem behalve 
wanneer dit anders kan omwille van veiligheidsredenen. Op vlak van impact op de 
organisatie wordt deze zoveel mogelijk beperkt. Op financieel vlak is dit moeilijk 
te vergelijken, maar meestal is dit zonder grote impact anders moet dit langs het 
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

• Vraag 2 – Raadslid Alain Van Herck– verplicht dragen van mondmaskers winkels
Raadslid Alain Van Herck vraagt informatie in verband met de verplichting om 
mondmaskers te dragen. Welke zijn de maatregelen die de burgemeester in de 
komende dagen zal nemen om de mondmaskers te promoten zowel in de kleine 
en in de grote winkels (Wezembeeklaan / Potaardestraat / …).
Burgemeester antwoordt dat de gemeente het dragen van mondmaskers niet kan 
en ook niet zal verplichten gezien de federale instructies, team communicatie 
werkt echter wel een communicatiecampagne waaronder flyers uit, om de 
inwoners te sensibiliseren en aan te sporen een mondmasker te dragen

• Vraag 3 – Raadslid Alain Van Herck – bestelling mondmaskers Kraainem
Raadslid Van Herck zou graag een schatting willen hebben in verband met het 
aantal mondmaskers die door de bewoners besteld zijn op de 10.000 
mondmaskers die ondertussen door Kraainem gekocht zijn.
Burgemeester antwoordt dat er 11 000 werden ontvangen tot nu toe, waarvan 
6000 à 7000 verdeeld. Binnenkort zullen er ook filters en mondmaskers door de 
federale overheid worden verdeeld, echter deze mondmaskers zouden geen 
inkapsel hebben om een filter in te steken, hetzelfde geldt voor een aantal 
maskers die de gemeente in het begin bestelde. Voor de inwoners die zulk masker 
kregen, zal de mogelijkheid gegeven worden om een nieuw masker te krijgen, 
met inkapsel.

• Vraag 4 – Raadslid Alain Van Herck – burgemeesterbesluit evenementen
Raadslid Alain Van Herck heeft gehoord dat de beslissing van evenementen van 
meer dan 100 personen te verbieden tot eind augustus door de Gouverneur 
geannuleerd wordt. Hij veronderstelt dat we hier een algemene communicatie 
naar de bevolking mogen verwachten ?
Burgemeester: de beslissing werd nog niet vernietigd dus het is nog even 
afwachten op dit vlak, zelf zal hij alleszins zijn eigen beslissing niet intrekken.

• Vraag 5 – Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael – Containerpark
Sinds de heropening van het containerpark van Wezembeek-Oppem begin april 
zijn de files aan de ingang zeer lang. 
Het fenomeen bestond al sinds de sluiting van het containerpark Kraainem maar 
heeft zich versterkt met de lockdown en het feit dat veel inwoners hebben 
“opgeruimd”.
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◦ Door de lange files zijn inwoners vaak gedwongen om onverrichter zake terug 
te keren. 

◦ Sommigen houden hun afval thuis in afwachting van de heropening van het 
containerpark van Kraainem.

◦ Zal het containerpark van Kraainem heropenen aan het einde van de werken 
aan de Woluwelaan ?
▪ Indien ja, wat is de planning en kan die communiceerd worden aan de 

inwoners?
▪ Indien nee, kunnen er maatregelen genomen worden om de 

toegangbaarheid van een containerpark voor Kraainemnaars te verhogen, 
bv. door:
• de openningsdagen in Wezembeek-Oppem uit te breiden (bvb. 

maandag ook open, ‘s morgens ook open ...)
• het containerpark van Zaventem open stellen voor mensen van 

Kraainem die dat willen? (hiervoor is met name in Noord Kraainem 
belangstelling) 

Schepen Elisabeth d'Ursel antwoordt dat de procedure nog steeds lopende is en 
dus hierover nog geen correcte informatie kan gegeven worden. Het proces is nog 
steeds lopende. Het nodige overleg wordt  momenteel gepleegd en verschillende 
scenario’s worden uitgewerkt. Op de hoorzitting die vandaag doorging was onze 
omgevingsambtenaar aanwezig, echter zonder te mogen tussenkomen.
Burgemeester informeert de gemeenteraad dat, los van de beslissing van de 
deputatie, het alleszins nog maanden zal duren. De heropening zal niet voor de 
volgende maanden zijn. Raadslid Guillaume von Wintersdorff gaat morgen naar de 
raad van bestuur van Interza, hij zal misschien meer info hebben. Alleszins zal het 
niet mogelijk zijn om afspraken te maken met Zaventem, de inwoners zullen met 
andere worden creatief en beter moeten sorteren. Men zoekt volop naar een 
oplossing momenteel.

• Vraag 6 – Raadslid Anja Vermeulen – VVOG
Zoals elk jaar organiseert de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) samen met 
VLAM, VMM en het Departement Omgeving haar jaarlijkse wedstrijd voor de beste 
groenprojecten. Dit is tot voor kort gekend als de Groene Lente maar sinds dit 
jaar omgedoopt tot Openbaar Groen Awards.
Dit jaar zijn er drie verschillende wedstrijdthema’s:

▪ Groene Gemeente
▪ Bijenvriendelijke Gemeente
▪ Gemeente in bloei

Dit is de kans bij uitstek om onze gemeente positief in de kijker te zetten, alsook 
de belangrijke rol van groen voor iedereen.
De inschrijving loopt nog tot en met 31 mei. Zal onze gemeente inschrijven? 
◦ Indien dit het geval is, met welk project zal dit zijn? 
◦ Indien dit niet het geval is:

▪ Wat is de reden om niet deel nemen?
▪ Welke hangende en toekomstige projecten komen mogelijks in 

aanmerking?
Schepen Elisabeth d'Ursel antwoord dat onze gemeente al zeer lang lid is van de 
Verenging Voor Openbaar Groen (VVOG). Hun wedstrijd Openbaar Groen Awards 
is de nieuwe naam voor vroeger wedstrijd Groene Lente die zij jaarlijks 
organiseren. Zij vernam van de groendienst dat er in een zeer verleden ooit, 
blijkbaar met goed resultaat is deelgenomen. Vroeger was de wedstrijd veel meer 
gefocust op het esthetische en minder op het ecologische.
De wedstrijd focust zich nu op vernieuwde en inspirerende openbare groen-, 
bloemen en bijenvriendelijke realisaties. Er zijn diverse redenen waarom er de 
laatste jaren niet meer is deelgenomen aan de wedstrijd.
Tot op heden zijn er niet echt projecten waarmee we zouden kunnen deelnemen.



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.

36

Onze groendienst is onderbemand waardoor al diverse onderhoudswerken worden 
uitbesteed, en er niet veel ruimte is voor nieuw projecten.
Sommige kleinere inrichtingswerken werken worden wel in eigen beheer 
uitgevoerd, maar deze zijn vaak zeer kleinschalig
In de toekomt zijn er wel enkele mogelijkheden.
Zij denkt voornamelijk aan het Park Prinsenput. In dit park zijn er recent al 
diverse kleine aanpassingen gebeurd. De diensten zijn momenteel een globale 
visie/masterplan aan het opmaken.
Hoe en wanneer het park zal worden aangepakt/hervormd is nog niet door het 
schepencollege vastgelegd. 
De wedstrijd Openbaar Groen Awards is zeker een leuk initiatie waarmee we onze 
gemeente in de spotlight kunnen plaatsen.
Al wilt zij even nog benadrukken dat we een kleine gemeente zijn met een kleine 
groendienst en slechts 1 milieuambtenaar. Deelname mag dus niet ten koste gaan 
van de gebruikelijke en noodzakelijke werkzaamheden van de diensten.
Raadslid Anja Vermeulen voegt toe dat de finale bijwonen alleszins inspiratie zou 
kunnen geven aan de gemeente Kraainem.

• Vraag 7 – Raadslid Christiaan Marichal – Nachtvluchten
Het federaal kernkabinet heeft in het raam van de coranacrisis maatregelen 
getroffen teneinde het vrachtvervoer van levensnoodzakelijke middelen te 
vergemakkelijken . Zo zijn de beperkingen betreffende de nachtvluchten tijdelijk 
opgeheven , zonder limiet van tijdsslot en zonder limiet van Quota Count . Dit 
houdt in dat de vrachtvluchten tijdens de coronacrisis dag en nacht op Brussels 
Airport mogen landen.
De cijfers in bijlage tonen o.a. aan dat er in de maanden maart , april en mei ( tot 
15 mei) van dit jaar een groot aantal nachtlandingen via de baan 01 gebeurd zijn, 
met als gevolg een grotere geluidshinder voor de inwoners van onze gemeente .
Naar het schijnt , zou deze tijdelijke periode verlengd worden . Zo ja , tot 
wanneer.
Hebben wij de zekerheid dat deze vrachtvluchten alleen betrekking hebben op 
levensnoodzakelijke middelen ? Zo niet , beschikken wij over een percentage van 
de “sanitaire” vluchten versus de “andere” vrachtvluchten?
Schepen Elisabeth d'Ursel antwoordt dat het federaal kernkabinet in het kader van 
de coranacrisis beperkingen betreffende de nachtvluchten tijdelijk heeft 
opgeheven. Wijziging in het aantal vluchten of het banengebruik hebben altijd hun 
impact op de omwonenden. Het luchtruim is nu tijdens de dag zeer leeg. Als de 
normale situatie wordt hersteld zal dit ook weer zijn impact hebben. Het gebruik 
van de baan 01 voor de nachtlandingen hangt natuurlijk af van de 
weersomstandigheden. Op dit ogenblik is er geen antwoord op deze vraag, hoe 
lang deze tijdelijke maatregelen nog zullen duren. Dit hangt natuurlijk af van de 
duur van de coronacrisis en we hopen allemaal dat we vlug naar een normale 
situatie kunnen terugkeren. Zij denkt dat we met zijn allen even moeten stilstaan 
en beseffen wat de impact is van de coronacrisis. Hoe zal de luchtvaart er uitzien 
na de crisis? Hoe zullen de vluchten worden verspreid over de dag en nacht. De 
commerciële vluchten tijdens de dag zullen vermoedelijk in de toekomst sterk 
gereduceerd zijn en luchtvaartmaatschappijen krijgen nu al zware klappen. Naast 
de hinder brengt de luchthaven ook economische activiteit en welvaart.
Burgemeester vindt het een goed idee om een brief te schrijven in die zin, de 
piste 01 heeft voornamelijk met de wind en het goede weer te maken, maar dit 
mag niet betekenen dat er misbruik van wordt gemaakt.

• Vraag 8 – Raadslid Françoise Devleeschouwer – voorstel hinderpremie cultuur
Zij stelt zich de vraag of men niet aan het reglement ‘hinderpremie’ een hoofdstuk 
zou kunnen toevoegen en het zo te regelen, voor andere getroffen beroepen. 
Schepen Pierre Simon stelt voor om dit te laten bestuderen door de diensten op 
een positieve manier.
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Schepen Eisabeth d'Ursel antwoordt dat de voorzitters van de Franstalige 
Cultuurraad en Cap sur la Musique niet geïnteresseerd waren omdat de artiesten 
reeds andere inkomsten hebben.
Burgemeester voegt toe dat men moet opletten om geen doos van pandora te 
openen, Kraainem kan niet iedereen helpen.

• Vraag 9 – Raadslid Carel Edwards – taalklachten flyer corona
Raadslid Carel Edwards merkt op dat de Post blijkbaar de verdeling niet optimaal 
verzorgde, niet alle inwoners kregen nl de flyers in beide talen, wat wordt hier aan 
gedaan.
Schepen Marie-France Constant antwoordt dat er een tekst zou gepubliceerd 
moeten worden langs de website en geeft dit zo door.

• Vraag 10 – Raadslid Anja Vermeulen – Water Jourdain
Raadslid Anja Vermeulen stelt vast dat er problemen zijn met de kwaliteit van het 
water in park Jourdain
Burgemeester antwoordt dat de pomp die zorgt voor voldoende zuurstof in de 
vijver stuk is en dat deze in de komende dagen zal worden vervangen. Misschien 
komt dit ook door de talrijke ganzen en eenden, het wordt alleszins bekeken.

• Vraag 11 –Raadslid Françoise Devleeschouwer – Brand Capucienenlaan
Raadslid Françoise Devleeschouwer meldt dat er onlangs een brand is geweest, 
dat de brandweer 15 min nodig heeft gehad om aan te komen vanuit de kazerne 
van Zaventem, ondanks het feit dat er een andere brandweerkazerne dichterbij is. 
Daarenboven was de straat niet toegankelijk door het feit dat de auto’s op de 
straat geparkeerd stonden, de doorgang was bijgevolg te smal voor de 
brandweerwagen.
Burgemeester antwoordt dat er verschillende zones zijn en dat deze zones wel 
met elkaar spreken en een duidelijke procedure volgen, wanneer men de 112 belt 
gaat dit naar Zone Vlaams-Brabant en dan naar de kazerne van Zaventem. Hij 
wacht nog op het verslag van de politie inzake de brand en of er maatregelen 
genomen moeten worden op vlak van parkeren in de straat.
Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer voegt toe dat er wel degelijk een goede 
samenwerking bestaat tussen Zaventem & Brussel, de eerste beschikbare ploeg 
vertrekt.

• Vraag 12 – Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer – bushalte d’Huart/Vierarmen
Raadslid Dorothée Cardon de Lichtbuer stelt de vraag of de nieuwe bushalte van 
De Lijn of TEC is, of de inplanting met de gemeente besproken is geweest en of de 
afstand tussen de vierarmen en de bushalte niet te klein is. Ze vraagt ook of er 
reklame komt in de bushalte.
Schepen Pierre Simon antwoordt dat de inplanting van beide bushaltes werd 
gekozen in samenspraak met de dienst mobiliteit en de politie. Er moest een 
voldoende brede plaats gevonden worden tussen de garages. Er zal alleszins geen 
reklame komen in deze twee schuilhuisjes.

• Vraag 13 – Raadslid Olivier Joris– COVID-19/afsluiting weg St-Pancratiuslaan & 
gemeentehuis
Raadslid Olivier Joris merkt op dat de social distancing niet kan gegarandeerd 
worden op de kleine weg tussen de St-Pancratiuslaan en het gemeentehuis en is 
van mening dat deze weg afgesloten zou moeten worden.
Burgemeester antwoordt dat hij dit zal evalueren met het coronateam.
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