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NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Kraainem

Zitting van 29/09/2020
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

Raadslid Françoise Devleeschouwer vervoegt de vergadering vanaf punt 4.
Raadslid Olivier Joris vervoegt de vergadering vanaf punt 6.

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 14 juli 2020
2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 25 augustus 2020
3. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van 28  augustus 2020
4. Opvolgingsrapportering 1° semester 
meerjarenplan
5. 2de pensioenpijler - verhoging - sectoraal akkoord - VIA5
6. Bekrachtiging besluit burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 

Vergaderingen bestuursorganen
7. Interza - Verslag raad van Bestuur - 1ste semester 2020 - opgesteld door raadslid 

G. von Wintersdorff
8. Toelagen - Jeugdverenigingen en speelpleinwerking - Bepaling toelagebedrag
9. Huishoudelijk reglement - Artikel 11 - aanpassing
10. Vergadering Vereniging voor Openbaar Groen 3 september 2020 - Verslag
11. Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter-Cardinael - Huidige situatie parking 

metro
12. Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter- Cardinael - Uitbreiding parking metro
13. Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter-Cardinael - RUP - Bestemming 

percelen
14. Mondelinge vraag van raadslid C. Edwards -Personeel, kosten, beheersbaarheid
15. Mondelinge vraag van raadslid A. Ivanszky - Meerjarenplan wijziging
16. Mondelinge vraag van raadslid D. Cardon de Lichtbuer - Bruiloften en verjaardagen
17. Mondelinge vraag van raadslid D; Cardon de Lichtbuer - Commissie patrimonium
18. Mondelinge vraag van raadslid L. Timmermans - Sluikstorten en vandalisme
19. Leegstand Van Hove/Markt
20. Mondelinge vraag van raadslid C. Edwards - Containerpark
21. Mondelinge vraag van raadslid A. Van Hecrck - Taalfaciliteiten
22. Mondelinge vraag van raadslid A. Van Herck - CO2-dectors
23. Mondelinge vraag van raadslid O. Joris - Sluiting bars 23 uur
24. Link youtube gemeenteraad
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OPENBARE ZITTING

1. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 14 JULI 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 14 juli 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 11 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 10 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Pierre Simon, 
Bruno Vandersteen, 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 14 juli 
2020 goed mits verbetering van punt 2 - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - 
Vaststelling- toevoeging naam raadslid "Van Herck".

2. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 25 augustus 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 11 ja-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, 
Guillaume von Wintersdorff, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Luc Timmermans, Carel 
Edwards, André Ivanszky, Vinciane De Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja 
Vermeulen), 10 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel, Véronique Caprasse, Pierre Simon, 
Bruno Vandersteen, 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 25 
augustus 2020 goed mits verbetering van de namen van de raadsleden in de mondelinge 
vraag van raadslid Vandersteen als volgt:

• "de vraag gesteld door de burgemeester aan raadslid Fouarge"
• "dit lijkt raadslid Vandersteen niet de bedoeling..."
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• "de vraag was volgens raadslid Vandersteen daarenboven..."

3. GOEDKEURING NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAG VAN 28  AUGUSTUS 2020

Feiten en context
• Zitting van de gemeenteraad van 28 augustus 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 3 ja-stemmen (Pierre Simon, Anne-Charlotte Sala en Christiaan Marichal), 
10 nee-stemmen (Bertrand Waucquez, Marie-France Constant, Johan Forton, Guillaume 
von Wintersdorff, Luc Timmermans, Carel Edwards, André Ivanszky, Vinciane De 
Meutter-Cardinael, Nathalie Woitrin en Anja Vermeulen), 8 onthoudingen (Elisabeth 
d'Ursel, Véronique Caprasse, Dorothée Cardon de Lichtbuer, Bruno Vandersteen, Alain 
Van Herck, Sarra Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven)

De gemeenteraad beslist het voorstel te verwerpen.

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

4. OPVOLGINGSRAPPORTERING 1° SEMESTER 
MEERJARENPLAN

Feiten en context
• Volgens artikel 263 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 bepalen 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, wanneer hen een 
opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het 
meerjarenplan, wordt voorgelegd.

• Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een 
opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.

• Volgens artikel 29 van het BVR van 30 maart 2018 bevat deze rapportering 
minstens de volgende elementen:
1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het 
meerjarenplan;
2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven 
voor het lopende jaar;
3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij 
de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering betreffende het 
meerjarenplan 2020-2025 over het eerste semester van het boekjaar 2020.
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5. 2DE PENSIOENPIJLER - VERHOGING - SECTORAAL AKKOORD - VIA5

Feiten en context
• Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen werd afgesloten op 08 april 2020.
• Dit akkoord omvat onder meer een koopkrachtverhoging van 1,1% voor de 

personeelsleden van de lokale besturen. 
• Het gaat hier over zowel VIA-personeelsleden als niet VIA-personeelsleden.
• Het sectoraal akkoord, luik koopkrachtverhoging omvat volgende zaken:
1) Verhoging maaltijdcheques of invoering/verhoging eco- en of andere cheques
2) Verhoging minimale bijdragevoet tweede pensioenpijler
• Voor de personeelsleden die behoren tot de VIA-diensten worden de 

koopkrachtmaatregelen gefinancierd door Vlaanderen in uitvoering van het VIA5-
akkoord van 8 juni 2018.  

• Er dient beslist te worden over de recurrente verhoging van de 2de pensioenpijler.

Juridische gronden
• Sectoraal akkoord 2020 voor de lokale en provinciale besturen
• Omzendbrief KB/ABB 2020/2 van 29 mei 2020 betreffende sectoraal akkoord 

2020 voor de lokale en provinciale besturen
• Nota GSD-V met verduidelijkingen betreffende het sectoraal akkoord
• Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 september 

2020, houdende Sectoraal akkoord 2020 - VIA5
• Kennisname van het overlegcomité ocmw-gemeente van 14 september 2020, 

houdende sectoraal akkoord 2020 - VIA5

Financiële gevolgen

budgetsleutel geraamde uitgave geraamde inkomst
2de pensioenpijler GE: 9900€

OC: 7700€
Subsidie VIA-diensten, 
(bedrag is nog niet gekend).

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om vanaf 01 januari 2020 retroactief de 2de pensioenpijler voor 
de contractuele personeelsleden te verhogen van 1% naar 2,5%. Dit wordt eveneens 
geagendeerd op het vast bureau van 01 oktober 2020.

6. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER VAN 14 SEPTEMBER 2020, 
HOUDENDE COVID-19 - VERGADERINGEN BESTUURSORGANEN

Feiten en context
Bij besluit van 21 april 2020, bekrachtigd door de gemeenteraad op 28 april 2020, heeft 
de burgemeester de wijze van vergaderen van de gemeentelijke organen bepaald in het 
kader van de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die toen van toepassing waren in het 
kader van de bestrijding COVID-19 pandemie. Sindsdien worden de vergaderingen 
digitaal gehouden.

Op 21 augustus 2020 heeft de Vlaamse overheid een nieuw kader uitgeschreven voor de 
vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 1 september 2020. Hierin staan de lokale 
democratie en de maximale openbaarheid centraal.
Het uitgangspunt is dat de vergaderingen opnieuw fysiek doorgaan, mét toegang voor 
het publiek en de pers.
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Enkel indien dit niet mogelijk is, kan hiervan worden afgeweken en kan nog digitaal 
vergaderd worden, met dien verstande dat de vergadering dan voor het publiek 
gestreamd dient te worden (audio én video).

De verschillende opties werden onderzocht en de mogelijkheden werden besproken 
tijdens de vergadering van het coronateam van 9 september 2020.

Het fysiek vergaderen van de gemeenteraad op 29 september 2020 is niet haalbaar. De 
raadszaal is niet groot genoeg om de afstandsregels in acht te kunnen nemen. De 
sporthal voldoet wel, maar de tijdelijke inrichting ervan voor een vergadering van de 
gemeenteraad einde september is niet realistisch.

Het is was dus aangewezen om de vergadering van de gemeenteraad van 29 september 
2020 opnieuw digitaal te laten doorgaan, maar met audio- en videostreaming voor het 
publiek.
De andere openbare vergaderingen kunnen wel fysisch worden georganiseerd.

Bij besluit van 14 september 2020 heeft de burgemeester, zijn besluit van 21 april 2020 
opgeheven.
 Hij heeft een nieuw besluit genomen op 14 september 2020, om de wijze van 
vergaderen, conform de nieuwe richtlijnen, te bepalen.

Thans dient de gemeenteraad dit besluit te bekrachtigen.

Juridische gronden
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 134§1 en 135
• Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 63
• 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
• Nieuwe kader voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf 1 september 

2020 (21 augustus 2020)
• Besluit van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening bij 

hoogdringendheid inzake bijzondere maatregelen voor het houden van 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, gemeenteraadscommissies en 
de zittingen van college van burgemeester en schepen en het vast bureau, 
bekrachtigd bij beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020.

• Besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende opheffing besluit 
van de burgemeester van 21 april 2020, houdende politieverordening bij 
hoogdringendheid inzake bijzondere maatregelen voor het houden van 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, gemeenteraadscommissies en 
de zittingen van college van burgemeester en schepen en het vast bureau, 
bekrachtigd bij beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2020

• Besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-19 - 
Vergaderingen bestuursorganen

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)
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Enig artikel:
Bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 14 september 2020, houdende COVID-
19 - Vergaderingen bestuursorganen.

7. INTERZA - VERSLAG RAAD VAN BESTUUR - 1STE SEMESTER 2020 - 
OPGESTELD DOOR RAADSLID G. VON WINTERSDORFF

Feiten en context
• Raadslid Guillaume von Wintersdorff, bestuurder van de raad van bestuur van 

Interza stelt een verslag samen van het eerste semester 2020:

"INTERZA – DIENSTJAAR 2020 – 1STE semester  - VERSLAG VAN DE 
BESTUURDER

Problemen distributie Interza kalenders
In december 2019 werden  problemen gemeld met de distributie door B.Post van 
de Interza kalenders, vooral in de gemeenten met gesplitste sectoren (Kraainem 
en Wezembeek-Oppem). Vanaf 2021 zal INTERZA zelf bedelen om die problemen 
te vermijden.
Uitbreiding openingsuren recyclagepark Wezembeek.
Het huidige recyclagepark van Kraainem zal waarschijnlijk niet meer gebruikt 
kunnen.
Het recyclagepark van Kraainem is gelegen op een perceel eigendom van het 
Vlaams Gewest (vroegere afrit Woluwelaan)
Het aanleggen van een fietspad door het domein laat niet meer veel ruimte toe 
om alle containers te kunnen plaatsen.
De inwoners van Kraainem zullen doorverwezen worden naar het recyclagepark 
van Wezembeek-Oppem. De drukte op dit park zal nog groter worden. Daarom 
heeft de RvB beslist dat vanaf de Paasvakantie het park één dag per week extra 
geopend wordt op donderdag en vanaf 1 juli, voor lange wachtrijen te vermijden 
zal Interza een inwonersreservatiesysteem invoeren.
INTERZA onderzoekt met onze Gemeente verschillende mogelijkheden om toch 
een recyclapark te behouden op ons grondgebied.
Coronatijd - Continuïteit dienstverlening
INTERZA slaagde tot heden in om de dienstverlening zo goed mogelijk als volledig 
op peil te houden.
Gedurende de coronaperiode gingen alle ophalingen door. Het personneel werd 
gevraagd om alle voorzichtigheidsmaatregelen in acht te nemen.
Weinig personeel was afwezig om ziektereden.
Er heeft zich één geval van corona voor gedaan bij ons personeel, voor de 
lockdown inging.
De recyclageparken werden opnieuw geopend : in praktijk verloop dit zonder al te 
veel moeilijkheden, wat minder wat betreft het park van Wezembeek-Oppem
Opstart herbruikbare bekers
De herbruikbare bekers van Incovo-Interza werden inmiddels geleverd en kunnen 
uitgeleend worden.
Er werd een toelichting gegeven en ook op de websites.

Aanpassing verkoopprijs papier en glascontainers
De RvB besloot de prijsaanpassing voor de verkoop van papier- en glascontainers 
tot 40 € (in plaats van 50 €) met ingang van 1 januari 2021.
Invoering van 25 L gft containers
Ons aanbod voor gft-ophaling is prima voor mensen met een huis met een tuin of 
koer, maar veel minder voor kleine gezinnen in kleine rijhuizen of appartementen.
We hebben besloten niet meer composteerbare zakken en containers van 40 l te 
gebruiken, maar ze vervangen door zakken en containers van 25 l.
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Omdat het nog steeds over een proeffase gaat, bieden we de containers het 
eerste jaar gratis. We bieden de containers aan op bestelling via onze site en 
zullen opgehaald worden op het recyclagepark of bij INTERZA in Zaventem.
Opdracht produceren en verzenden van gft stickers
INTERZA bestudeert de mogelijkheid om gft stickers « online » te laten aankopen, 
produceren en verzenden (door de post).
De bestaande automaten kunnen hiermee uit gebruik worden genomen. De 
huidige verkoop via automaten is niet heel klantvriendelijk en praktisch. De 
leeftijd van de automaten impliceren ook regelmatig pannes.
Voor personen die niet over de mogelijkheid beschikken om digitaal een sticker 
aan te kopen wordt er per gemeente een moment voorzien waarop de sticker aan 
een loket zal kunnen worden aangekocht.  Een Interza-medewerker zal dan de 
gegevens zelf in het portaal inbrengen.
Regeling overgang oude naar nieuwe afvalzakken
Momenteel wordt de invoering van P +MD  verwacht tegen 1 april 2021.
Het is de bedoeling om samen met de invoering kleinere restafvalzakken in te 
voeren.
Inwoners zullen besparen door het aanbieden van een lagere gewicht aan 
restafval (het gewicht zal verminderen) Tegelijkertijd blijft het tarief voor een zak 
met hetzelfde gewicht even hoog.
Inwoners zullen in het komende jaar op verschillende manieren waarschuwing 
krijgen dat de huidige zakken vanaf volgend jaar niet meer bruikbaar zullen zijn 
(tot augustus 2021).

Beloning Operatie Proper 2019-2020
In het schooljaar 2019-2020 schreven zich in heel INTERZA 22 scholen en 

verenigingen in voor   de Operatie Proper.
Wat betreft onze Gemeente KRAAINEM : de DIABOLO school kreeg een 

beloning van 1260 €, KLIMBOOM 1176 € en de Scouts Sint-Dominique : 1050 €.

Zwerfvuil en sluikstort – horizontale acties 2020-2021
INCOVO en INTERZA werken hard aan de aanpak van zwerfvuil en 

sluikstort. Intussen worden 6 gemeenten (Machelen, Vilvoorde, 
Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Kraainem) door INTERZA 

ondersteunt met een project «Zwerfvuil en Sluikstort ».
Voor de periode 2020-2021 heeft het « team zwerfvuil en sluikstort van 

Interza 6 doelplaatsen geselecteerd en de gemeenten kunnen 
hieruit 2 of 3 prioriteiten kiezen waarop Interza binnen de gemeente de 
komende 2 jaar zullen inzetten :

1- Sluiksort bouwafval : preventie van grootschalige storten bouwafval door 
middel van grote, reflecterende communicatieborden te plaatsen ;

2- Waaivuil : preventie van waaivuil door papier en karton door extra 
sensibiliseringsinspanningen rond correcte aanbieding van het afval 

;
3- Zakasbakjes : verdere uitbreiding verkoop zakasbakjes bij lokale 
hanndelaars, openbare diensten en sportclubs ;
4- Hondenpoep : intergrale campagne rond hondepoep, met focus op 

hagewegen en natuurlijke gebieden ;
5- Sportclubs : properheidscharter voor sportclubs die gebruik maken van 

gemeentelijke sportterreinen ;
6- Misbruik straatvuilnisbakken : een verder doorgedreven aanpak van 

sluiksort in straatvuilnisbakken door inzet camera’s, GAS-
vaststellers en vernieuwd communicatiemateriaal. 

Zomerregeling
De hittegolven van vorige zomer leerden dat het voor de laders prettiger 
werken is in de vroege uurtjes.
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Tijdens Juli en Augustus zullen de ophaalrondes starten om 6 uur (in plaats 
van 7 uur)."

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van het eerste 
semester 2020, opgesteld door raadslid Guillaume von Wintersdorff.

8. TOELAGEN - JEUGDVERENIGINGEN EN SPEELPLEINWERKING - BEPALING 
TOELAGEBEDRAG

Feiten en context
• In het meerjarenplan 2020-2025 werd het budget voor toegestane 

werkingssubsidies aan jeugdbewegingen, speelpleinwerking Kadee en Diabolo en 
Sportkra verhoogd.

• Dit betekent dat deze verenigingen en organisaties vanaf 2020 meer subsidies 
ontvangen voor elk kind tot 18 jaar, woonachtig in Kraainem;

• Het totale bedrag voor de jeugdverenigingswerking bedraagt 19 260 euro. 
• Het team Welzijn stelt voor om volgende verhoging toe te passen:

◦ jeugdbewegingen en Sportkra:
▪ werkingstoelagen per kind tot 18 jaar, woonachtig in Kraainem: van 10 

euro naar 12 euro
▪ toelagen voor vervoer naar kamp per kind tot 18 jaar, woonachtig in 

Kraainem: van 12,39 euro naar 15 euro
◦ Speelpleinwerking Kadee en Diabolo:

▪ werkingstoelagen per kind tot 18 jaar, woonachtig in Kraainem per dag 
aanwezig op de speelpleinen: van 1,5 euro tot 2 euro

Juridische gronden
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41 betreffende de 

bevoegdheden van de gemeenteraad.
• Het reglement gemeentelijke subsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van 

28 februari 2012.

Financiële gevolgen
Geen financiële gevolgen

Besluit met eenparigheid der stemmen

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist om de toelagen voor de jeugdwerking als volgt te verhogen:
Jeugdbewegingen en Sportkra 

• Vervoer naar kamp: van 12,39 euro naar 15 euro / kind -18j woonachtig in 
Kraainem

• Werkingstoelagen: van 10 naar 12 euro /kind -18j woonachtig in Kraainem
Speelpleinwerkingen:

• Werkingstoelagen van 1,5 naar 2 euro/kind-18j woonachtig in Kraainem/dag 
aanwezig op de speelpleinen.

9. HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ARTIKEL 11 - AANPASSING

Feiten en context
• De gemeenteraad van 17 december 2019 heeft een nieuwe versie van het 

huishoudelijk reglement goedgekeurd.
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• De gemeenteraad van 28 april 2020 heeft een aanpassing van de artikels 40-45-
46 goedgekeurd

• Tijdens de laatste gemeenteraden in 2020 was er soms onduidelijkheid over de 
behandeling van de vragen van de gemeenteraadsleden.  Tot april werden zij 
systematisch geagendeerd, vanaf mei niet meer.  De oorzaak hiervan ligt bij de 
huidige formulering van het artikel 11 van HHR dat het verschil tussen 
mondelinge en schriftelijke vragen niet preciseert en kan dus leiden tot 
verschillende interpretaties.

• Een nieuwe tekst van het artikel 11 werd - tijdens de commissie bestuur van 1 
september aanvaard zowel door de leden van de fracties Défi-MR en PK-KU als 
door de administratie. Deze tekst moet nu goedgekeurd worden door de 
gemeenteraad om geïntegreerd te worden in de huidige versie van het 
huishoudelijk reglement

• Er werd een amendement ingediend door raadslid De Meutter op de initieel 
ingediende tekst.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 ◦ Artikels 18 tot en met 39 

betreffende de werking van de gemeenteraad. ◦ Artikels 285 tot en met 287 
betreffende de bekendmaking van diverse lijsten van besluiten 

• Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

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), 9 nee-stemmen (Véronique Caprasse, Pierre Simon, Bruno 
Vandersteen, Françoise Devleeschouwer, Alain Van Herck, Anne-Charlotte Sala, Sarra 
Crucifix - Kekli, Isabelle Fouarge en Bruno Schroeven), 2 onthoudingen (Elisabeth d'Ursel 
en Christiaan Marichal)

Enig artikel:
De gemeenteraad beslist het huidige artikel 11 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad van Kraainem door de volgende tekst te vervangen:

Artikel 11
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en 
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. De vraag mag alleen tot doel 
hebben informatie of verduidelijking te bekomen en kan op generlei wijze een verzoek 
bevatten tot bepaalde actie vanwege het bestuur. Bij mondelinge en schriftelijke vragen 
is geen toegelicht voorstel van beslissing vereist.

Schriftelijke vragen zijn vragen die niet worden behandeld in de gemeenteraad omdat ze 
geen debat behoeven. Ze worden aan de algemeen directeur via 
secretariaat@kraainem.be met kopie aan de voorzitter van de gemeenteraad bezorgd. 
Elke vraag vermeldt duidelijk dat het gaat om een schriftelijke vraag. Elke schriftelijke 
vraag wordt in een register ingeschreven. De vraagsteller ontvangt een schriftelijk 
antwoord binnen de 30 dagen. De vragen en de antwoorden op de schriftelijke vragen 
worden gebundeld per afgelopen periode en ter kennis gegeven van de 
gemeenteraadsleden op de gemeenteraad. Zij worden opgenomen in de notulen van de 
vergadering.

Mondelinge vragen zijn onderwerp van debat en behandeling door de gemeenteraad. Een 
mondelinge vraag kan spontaan gesteld worden tijdens de openbare zitting. Indien de 
vraagsteller een meer gestructureerd en volledig antwoord verlangt kan hij /zij de vraag 
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vijf kalenderdagen op voorhand bezorgen aan de algemeen directeur via 
secretariaat@kraainem.be. Een op voorhand bezorgde vraag die gelinkt wordt aan een 
bepaalde gemeenteraad moet steeds worden beschouwd als een mondelinge vraag die 
wordt geagendeerd op deze gemeenteraad. De algemeen directeur bezorgt de vragen 
aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de gemeenteraadsleden. De 
burgemeester of de bevoegde schepen beantwoordt deze mondelinge vragen voor zover 
mogelijk tijdens de gemeenteraad. Indien de burgemeester of de bevoegde schepen niet 
in de mogelijkheid is om onmiddellijk te antwoorden, wordt op deze mondelinge vraag 
ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord.

Vragen over hetzelfde onderwerp worden samengevoegd. Een vraag die geen nieuwe 
elementen bevat ten opzichte van een eerder gestelde vraag en waarbij de 
omstandigheden waarop deze vraag betrekking hebben ongewijzigd zijn, mag niet 
opnieuw worden gesteld in de loop van dezelfde zitting of tijdens de onmiddellijk erna 
volgende zitting.

Het recht om mondelinge vragen te stellen mag leiden tot een debat over de betreffende 
aangelegenheid. Nadat de burgemeester of de bevoegde schepen zijn/haar antwoord 
geformuleerd heeft op de gestelde vraag, geldt er een tijdsduur van 5 minuten voor de 
daaropvolgende tussenkomsten. De voorzitter waakt over de tijdsduur van de 
tussenkomsten en kan, indien nodig, de interventie van een gemeenteraadslid afbreken 
conform artikel 22 van onderhavig reglement of verlengen.

Zowel de notulen als het zittingsverslag van de gemeenteraad bevat alle mondelinge 
vragen. Het zittingsverslag bevat bovendien een neerslag van de interventies tijdens het 
debat.

10. VERGADERING VERENIGING VOOR OPENBAAR GROEN 3 SEPTEMBER 2020 - 
VERSLAG

Feiten en context
• Raadslid Vinciane De Meutter-Cardinael heeft op 3 september 2020 de statutaire 

ledenvergadering van de Vereniging voor Openbaar Groen niet kunnen bijwonen.
• Het verslag van deze statutaire ledenvergadering wordt ter kennisgeving aan de 

gemeenteraad bezorgd.

Juridische gronden
• Gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2019 waarbij mevrouw Vinciane De 

Meutter-Cardinael aangesteld werd als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Vereniging voor Openbaar Groen.

Besluit

Enig artikel:
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Statutaire ledenvergadering van 
de Verenging voor Openbaar Groen van 3 september 2020.

11. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID V. DE MEUTTER-CARDINAEL - 
HUIDIGE SITUATIE PARKING METRO

Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter-Cardinael - Huidige situatie parking metro:
• Sinds 2018 is de parking van het metrostation Kraainem niet meer toegankelijk 

voor de meeste Kraainemnaars.  Parking.Brussels laat inderdaad de toegang over 
dag niet toe aan mensen die op een afstand kleiner dan 2 km van de parking  
wonen.
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• In 2019, werd er door Parking.Brussels  aan de gemeente Kraainem aangekondigd 
dat de parking toegankelijk zou zijn voor iedereen, met een specifieke 
abonnementsformule.  Dit moest van kracht worden begin 2020.  Maar dit is nooit 
het geval geweest.

• Ondertussen, in het kader van bepaalde Covid-maatregelen bij het herstarten van 
de economische activiteiten in mei 2020, werd de toegang barrière geopend, wat 
als gevolg heeft dat de facto iedereen momenteel gratis kan parkeren.  Dit is een 
gunstige situatie voor de Kraainemnaars.

• Ondertussen werd - half september - de toegang barrière opnieuw gesloten voor 
enkele dagen.

• Nu is het sinds enkele dagen opnieuw  open.
• Mijn vraag is :

◦ Heeft de gemeente officiële informatie gekregen van Parking.Brussels over de 
korte en middellange termijn situatie?  

◦ Wat met de beloftes van een permanente toegang voor iedereen met 
specifieke abonnement?

• Schepen Simon antwoordt: Het gebruik van de parkeerplaats van het 
metrostation is het voorwerp geweest van verschillende interventies met de 
Brusselse overheid door leden van het College.
In het voorjaar van 2019 werden verschillende beloften gedaan aan de delegatie 
van het college, die door de Brusselse minister van Communicatie werd 
ontvangen. Helaas zijn deze beloften niet nagekomen.
Het beheer van de parkings in het Brussels Gewest is toevertrouwd van een 
onafhankelijke administratie "Parking Brussels" met eigene raad van bestuur.
Deze laatste communiceert op geen enkel moment zijn intenties en informeert 
nooit de gemeente Kraainem. Er werd ons geen enkele belofte gedaan m.b.t. 
permanente toegang voor iedereen.
Parking Brussels beweert altijd toegang te bieden tot de parking aan 
automobilisten die meer dan 2 km van de parking wonen, in vogelvlucht.
Geconfronteerd met dit gebrek aan dialoog overweegt het College om in de 
komende weken een hoorzitting te vragen met de huidige minister van 
Communicatie van het Brussels Gewest.

12. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID V. DE MEUTTER- CARDINAEL - 
UITBREIDING PARKING METRO

Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter-Cardiael - Uitbreiding parking metro:
• Een nieuw openbaar onderzoek voor de uitbreiding van de parking van het 

metrostation Kraainem (180 => 750 plaatsen) heeft onlangs gelopen van 19 
augustus tot 17 september.

• Dit werd toevallig ontdekt door een inwoner begin september 2020, de rode 
affiches werden inderdaad niet zo duidelijk geplaatst.

• Volgens de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe werd onze gemeente officieel 
geïnformeerd van deze nieuwe enquête half juni.  De bedoeling was dat onze 
gemeente haar inwoners schriftelijk kon informeren, zoals dit het geval is geweest 
tijdens het eerste (geannuleerde) onderzoek in februari.  Dit is deze keer niet 
gebeurd.

• Mijn vragen zijn 
1) Waarom werd de informatie gekregen van Sint-Lambrechts-Woluwe 

midden-juni over het nieuw openbaar onderzoek niet onmiddellijk 
gecommuniceerd aan

▪ Het College van Burgemeester en Schepenen
▪ De Gemeenteraad
▪ De Kraainemse bevolking

Dit dossier heeft inderdaad een belangrijke impact op de mobiliteit in onze gemeente.
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2) Zijn er tussen half-juni en half september contacten geweest tussen de 
gemeente en de Vlaamse overheid?  Met welke resultaten?

3) Wat zijn nu de volgende stappen die de gemeente onderneemt in dit 
dossier, en welk standpunt neemt de gemeente in?

• Schepen Simon antwoordt: ' Ik moet beginnen met het in herinnering brengen 
van de procedure in het Brussels hoofdstedelijk gewest... 
Een groot project moet het voorwerp uitmaken van een effectenstudie op basis 
van een bestek dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen. Dit vond 
plaats in 2018.
Deze studie werd uitgevoerd door een erkend studiebureau.  Een ondersteunend 
comité bestaande uit leden van verschillende diensten volgt de studie. AWV en 
Kraainem hadden een vertegenwoordiger maar alleen met raadgevende stem. 
Kraainem stelde voor alternatieve inplantingen o.a. langs de ring. AWV had 
gevraagd om een impactstudie op de Wezembeeklaan en de ring te laten 
bestuderen
Beide aanvragen van beide kregen geen gevolg.
De studie bestreek een omtrek van 2 km in het BHG maar niet in de Vlaamse 
regio en dus minder dan 100 m van de parking, richting oost…
Zelfs na de vermindering van capaciteit van de parking, heeft AWV een gemengd 
advies gegeven. De alternatieve van inplanting voorgesteld door Kraainem werden 
nooit bestudeerd.
Het Brussels Gewest heeft op 20 januari 2020 de effectenstudie voor de bouw van 
een overstapparking volledig verklaard.
Intussen had Brussel Mobiel een aanvraag van stedenbouwkundig certificaat en 
exploitatievergunning ingediend. De capaciteit van de parking werd aangepast tot 
775 plaatsen
Beide zijn onderworpen aan een nieuw openbaar onderzoek.
Een eerste keer werd het openbaar onderzoek georganiseerd van 11/02/2020 tem 
12/03/20 (uitgesteld wegens gebrek aan bijlage)
Een tweede openbaar onderzoek werd georganiseerd van 2/04/2020 tem 
01/05/2020 (wegens Covid-19uitgesteld)
Een derde openbaar onderzoek vond plaats van 19/08/2020 tem 17/09/2020
We moeten hier een element van de Brusselse wetgeving in herinnering brengen.
Wanneer een dossier zich op de grens van een naburige Brusselse gemeente 
bevindt, wordt deze laatste uitgenodigd om deel te nemen aan de beslissing van 
de overlegcommissie. Maar de wetgever heeft geen voorzieningen getroffen voor 
een Vlaamse naburige gemeente.  Een Vlaamse gemeente mag alleen een 
bezwaarschrift indienen en gehoord worden…
Bovendien vinden de uitwisselingen plaats tussen de gemeenten en URBAN 
Brussel via een platform waartoe Kraainem geen toegang heeft.
Zoals alle ambtenaren van de verschillende Brusselse diensten kreeg Kraainem 
een eenvoudige e-mail zonder meer.  De andere hadden toegang tot het 
elektronische platform wij niet….
Het klopt dat een deel van de bevolking enkel bij het tweede openbaar onderzoek 
op de hoogte gebracht werd, desniettemin heeft het college van schepenen en 
burgemeester een bezwaarschrift ingediend en wordt zij uitgenodigd op de 
hoorzitting van 2 oktober 2020.
De gemeente zal begeleid worden door een raadsman.
Onze verdedigingsmiddelen zijn meervoudig.
Ik zal niet spreken over het esthetisch aspect van het gebouw : 12 m hoog 80 m 
lang waar de huizen hun kroonlijst tussen 6 en 8 meter hebben…
De gemeente zal vragen om een aanvullende verkeersstudie op de Avenue de 
Wezembeeklaan en op de Astrid en Baron d'Huartlaan. Zij is bereid de kosten te 
dragen.
Als dit werd geweigerd aan ons, is het college besloten om het certificaat van de 
stedenbouwkundige planning aan te vallen bij de Raad van State.
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Er vond een ontmoeting plaats met het cabinet van de Vlaamse minister van TIP 
in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van AWV. Ze beloofden ons 
standpunt te verdedigen met hun Brusselse alter ego. Er is ook een verzoek 
gepland voor een ontmoeting met de Brusselse minister van OW en verkeer.'

13. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID V. DE MEUTTER-CARDINAEL - RUP - 
BESTEMMING PERCELEN

Mondelinge vraag van raadslid V. De Meutter-Cardinael - RUP - Bestemming perscelen:
• In december 2010 besliste het toenmalig college een RUP (Ruimtelijk 

UitvoeringPlan) op te starten met de  volgende opdrachtomschrijving:
“De opdracht bestaat erin het aantal woonlagen, verdichting en inbreiding binnen 
bepaalde woonkernen en/of straten van de gemeente te wijzigen met inachtname 
van de opwaardering van het woonweefsel en de realisatie van een sociale mix en 
de afbakening van de zones waar winkels/handel en/of kantoren kunnen 
toegestaan worden alsook het aanbieden van een oplossing voor een aantal 
bouwovertredingen her en der verspreid in de gemeente en die in de huidige 
wettelijke context niet kunnen geregulariseerd worden.”

• Naast het starten van een “RUP bouwlagen”,  is het nu ook van groot belang dat 
de bestemming van de percelen van de gemeente wordt bepaald: bouwgrond, 
agrarisch gebied, groene zone, parkgebied,... onder  andere  om het groene 
karakter van de gemeente te  behouden!

• Voorbeeld publicatie Immoweb:
https://www.immoweb.be/fr/annonce/terrain/a-
vendre/kraainem/1950/8124119?searchId=5f6b58d0ca956

• “De percelen zijn opgenomen in het agrarisch gebied volgens het gewest plan 
maar die ingevolge de voorzieningen van het gemeentelijk structuurplan een 
nieuwe bestemming zouden kunnen krijgen“

• Vraag
◦ Wat is de planning voor het starten van een RUP “bestemming percelen” ?
◦ Is het mogelijk om de situatie zo snel als mogelijk te verduidelijken, en niet te 

wachten op 2022 om de procedure voor het RUP bestemming percelen op te 
starten (AMJP-1 Actie 3-3)?

• Schepen Forton antwoordt als volgt:
"Er moet nog een structuurplan komen, dit is voorzien in het meerjarenplan. Voor 
wat betreft de verkoop van de agrarische grond, dit is pure speculatie. De 
bestemming is nog niet gewijzigd, het gewestplan blijft van kracht tot aan een 
nieuwe RUP en de ontwikkeling van het gebied."

14. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID C. EDWARDS -PERSONEEL, KOSTEN, 
BEHEERSBAARHEID

Mondelinge vraag van raadslid C. Edwards - Personeel, kosten, beheersbaarheid
• Op de gemeenteraad van 14 juli werd een vraag gesteld over de mate waarin 

vacante posten binnen de administratie al dan niet gepubliceerd/voorzien werden. 
• Hierop is destijds geantwoord door de Algemeen Directeur. 
• Wij hebben nu de volgende bijkomende vragen:

◦ Vraag 1: hoe evolueert de situatie m.b.t. vacatures sindsdien, wat is de 
situatie momenteel (vertrekken, aankomsten), en wat wordt verwacht tegen 
het einde van het jaar?

◦ Vraag 2: ook zonder de huidige inhaalslag stijgen de personeelskosten ieder 
jaar. De bezetting van praktisch alle posten op statutaire basis is hier niet 
vreemd aan. Volgens het antwoord van de Algemeen Directeur op de 
mondelinge vraag hieromtrent op de gemeenteraad van 14 augustus 2020 zou 
deze situatie het gevolg zijn van een beslissing die genomen werd door een 
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voorgaande legislatuur, die daarmee echter inging tegen de gangbare norm in 
Vlaamse gemeenten. 

• De stelling van de Algemeen Directeur in haar antwoord dat deze situatie een 
“troef” zou zijn omdat het Kraainem “… als werkgever concurrentieel ten opzichte 
van andere lokale besturen…” schijnt in de praktijk weinig weerslag te vinden in 
resultaat.

• Het feit dat statutaire posten initieel met contractuelen kunnen worden gevuld, en 
anderzijds, dat ook statutairen kunnen worden ontslagen (aldus de Algemeen 
Directeur in haar antwoord) verandert niets aan het feit dat het volledig statutair 
kader een anomalie is in Vlaanderen en ook budgettaire gevolgen heeft.

• Kan men bevestigen dat deze situatie door een beslissing van de gemeenteraad 
gewijzigd kan worden om zodoende meer flexibiliteit in het HR-beleid te 
bekomen? En zo ja, wat de formele stappen en tijdstermijn voor zo’n beslissing 
zouden zijn?
◦ Vraag 3: gezien de mogelijke negatieve ontwikkeling van de inkomsten van de 

gemeente ten gevolge van Covid, de impact daarvan op het MJP in de 
komende jaren, en de noodzaak om dit proactief en professioneel te 
anticiperen, wordt het dringend om verder te zien dan de thans voorziene 
samenwerking met BDO voor budgettaire expertise. 
De redenen waarom Kraainem reeds jaren geen Financieel Directeur heeft zijn 
bekend. Art. 162 en 167 DLB zijn echter instructief over de anomalie waarin 
Kraainem zich hierdoor bevindt. (Waarnemend financieel directeur is tijdelijk 
mogelijk maar moet een uitzondering zijn; vervanging binnen zes maanden, 
desnoods 12, enz.).

◦ Wat wordt momenteel specifiek ondernomen om de post van Financieel 
Directeur te voorzien, hetzij statutair, hetzij via interim. 

• De burgemeester antwoordt dat er goede vooruitgang werd geboekt en licht toe 
welke nieuwe medewerkers werden aangeworven binnen welke teams. Hij voegt 
toe dat men met betrekking tot de uitgaven inderdaad voorzichtig moet zijn. Fase 
1 van de aanwervingen is momenteel lopende, de uitvoering van fase 2 zal 
bekeken worden voor 2021. Voor wat betreft de ondersteuning van de financiële 
dienst wordt een samenwerking met een externe firma voorbereid. De 
aanwervingsprocedure van een financieel directeur zal alleszins niet meer voor de 
komende weken zijn. De situatie is in principe onder controle en zal alleszins 
binnen een drietal maanden nog eens geëvalueerd worden.

15. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID A. IVANSZKY - MEERJARENPLAN 
WIJZIGING

Mondelinge vraag van raadslid A. Ivanszky - Meerjarenplan - wijziging:
• In de week van 21 september hebben we deelgenomen aan de financiële 

commissie op 22 september en aan de presentatie van de hoofdeconoom van 
Belfius op 23 september. Velen van ons waren bij beide bijeenkomsten aanwezig. 
Terugkomend op het Belfius Webinar, zijn de verklaringen voor de 
groeivooruitzichten van de economie na de Coronavirus-crisis somber. Belfius 
sprak over blijvende schade aan de groei, dat wil zeggen dat het nog enkele jaren 
zal duren voordat we terugkomen op de groei die we in 2019 hebben 
doorgemaakt. 

• In deze moeilijke economische context is het niet realistisch om dezelfde 
budgettaire hypothesen voor de gemeente aan te houden. Het budget voorzien in 
het kader van het meerjarenplan was realistisch, idem voor de eerste aanpassing 
van juni 2020, maar niet meer in de huidige [post]-COVID omstandigheden 
waarbij de financiële gevolgen nu beter gekend zijn. 

• Om terug te komen op de Commissie financiën en de gepresenteerde cijfers - 
inkomsten en uitgaven 2020-2025 (M2 tabel versie 11 september 2020) - wil ik 
mijn bezorgdheid uitspreken over de volgende twee punten: 
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◦ 1) Groei van de ontvangsten. Veronderstelling van 1.8% groei over de periode 
2020-2025 

◦ 2) Het hoge niveau van de investeringsuitgaven. Enkel voor de jaren 2020-
2021 bedraagt het investeringsbudget meer dan 18,3 miljoen euro. 

• Het is belangrijk om rekening te houden met de bekende of veronderstelde 
gevolgen van de gezondheidscrisis, om te voorkomen dat we rond 2022-2023 in 
een negatieve situatie terechtkomen, zowel wat het beschikbare budgettaire 
resultaat betreft als voor de autofinancieringsmarge, wat niet aanvaardbaar is. 

• Vragen: 
◦ 1. De verwachte inkomsten in het MJP herzien en een realistische analyse 

maken voor de komende jaren
◦ 2. De geactualiseerde situatie, met cijfers, van de gerealiseerde en geplande 

investeringsprojecten voor het jaar 2020-2021 (project per lijn) met inbegrip 
van te heraanleggen wegen en te renoveren patrimonium zoals Hoeve Van 
Deuren

◦ 3. De situatie van het aan te werven personeel sinds het begin van het jaar, 
alsmede de extra personeelskosten in 2020 en de prognose voor de komende 
jaren. 

• De burgemeester antwoordt als volgt: "Dit zal grondig bekeken worden de 
komende weken en in een volgende commissie financiën besproken worden. 
Tegen de gemeenteraad van oktober zullen er bepaalde keuzes gemaakt moeten 
worden."

16. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID D. CARDON DE LICHTBUER - 
BRUILOFTEN EN VERJAARDAGEN

Mondelinge vraag van raadslid D. Cardon de LIchtbuer - Bruiloften en verjaardagen:
• Sinds het begin van de lockdown worden de mensen die hun 50ste of 60ste 

huwelijksverjaardag vieren niet meer door het college in het gemeentehuis 
ontvangen. Het is begrijpelijk.

• De betrokkene paren kregen in ieder geval, voor de pandemie, een felicitatie brief 
van de gemeente en een kleine som als geschenk. Ofwel overhandigd door het 
college tijdens de receptie ofwel aan huis gebracht door de bevoegde schepen. De 
Covid-19 maatregelen verhinderen dit niet en kleine vreugden als deze zijn 
bijzonders verwacht en belangrijk in deze moeilijke tijd. 
Toch heb ik gehoord dat sommige paren vergeten werden. 

• Mijn vraag
◦ Hoe is het tijdens de Corona-periode ? Worden de mensen niet meer per brief 

gefeliciteerd ? Krijgen ze geen geschenk meer ? Is iets gepland om ze later te 
ontvangen of op een andere manier ? Worden ze daarvan verwittigd ?

◦ Geldt dit ook voor de 100-verjaardagen ?
◦ Kan een rubriek « verjaardag » toegevoegd worden op de website van de 

gemeente om deze procedure uit te leggen ?
• De burgemeester antwoordt dat door omstandigheden de bruiloften inderdaad 

niet konden doorgaan de laatste maanden. Misschien kan er inderdaad nagedacht 
worden over de organisatie van kleinere ceremonieën en dit niet blijven uitstellen.

17. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID D; CARDON DE LICHTBUER - 
COMMISSIE PATRIMONIUM

Mondelinge vraag van raadslid D. Cardon de Lichtbuer - Commissie patrimonium:
• Een aantal projecten zitten in de pijplijn, waarvoor het advies van de Commissie 

Patrimonium nodig is. Dit betreft onder andere :
◦ Het gebouw van het vredegerecht
◦ De Hoeve Van Deuren
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◦ Het RUP bouwlagen en de GECORO.
• Voor wat het vredegerecht betreft, heeft de Commissie Financiën van 22 

september 2020 een voorkeur geuit voor het vervangen van het huidige gebouw 
door een nieuw ipv het herstellen ervan.

• Een Commissie Patrimonium zal een stap verder kunnen gaan en een advies 
kunnen geven over de al dan niet sociale bestemming van het gelijkvloers van het 
nieuwe gebouw. 

• Moest het advies positief zijn, dan moet het sowieso nog gevolgd worden door een 
beslissing van de Gemeenteraad en een aanpassing van het Meerjarenplan.

• Sinds hun vergadering met het college in juli wachten de initiatiefnemers van het 
Project « Café Kraainem » (of « Orangerie ») op een duidelijk antwoord van het 
college en/of de Gemeenteraad op hun aanvraag.

• Ze zijn in de ontwikkeling van hun project geblokkeerd zolang ze niet weten of de 
gemeente ooit een lokaal tot hun beschikking zal stellen.

• In geval van een negatief antwoord zullen de initiatiefnemers de handen vrij 
hebben om zich tot andere gemeenten te  kunnen wenden. Ze zullen hun agenda 
en financiële plannen kunnen aanpassen, wat een duidelijke communicatie vereist 
zowel met hun sponsors als met degenen die voor Café Kraainem zullen werken. 

• Mijn voorstel
◦ Als Voorzitter van de Commissie Patrimonium stel ik voor deze Commissie op 

10 november 2020 om 18u bijeen te roepen, met als agendapunten
▪ Het gebouw van het vredegerecht
▪ De Hoeve Van Deuren
▪ Het RUP bouwlagen en de GECORO
▪ Varia

• Mijn vraag
◦ Kan het college al zo vlug mogelijk een duidelijk antwoord geven aan de 

initiatiefnemers van Café Kraainem, met kalender, zodat ze hun plannen 
kunnen aanpassen?

• De burgemeester antwoordt dat het momenteel te vroeg is voor een duidelijk 
antwoord. Het is niet de bedoeling om het project zomaar in de koelkast te 
steken, in de loop van de volgende dagen zou er toch iets meer duidelijkheid 
moeten komen.

18. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID L. TIMMERMANS - SLUIKSTORTEN EN 
VANDALISME

Vraag van raadlid L. Timmermans - Sluikstorten en vandalisme:
• Raadslid Timmermans vraagt wat de stand van zaken is in het dossier van de 

ANPR camera’s gezien de stijgende problematiek van sluikstorten en vandalisme.
• De burgemeester antwoordt dat ANPR meer voor wagens is en niet voor 

sluikstorten. Er stellen zich verschillende vragen, onder andere over de 
bevoegdheid tot bekijken van de beelden etc. GDPR maakt deze vraag niet 
evident. De politie ontbreekt ook aan mankracht

19. LEEGSTAND VAN HOVE/MARKT

Mondelinge vraag van raadslid L. Timmermans - Leegstand Van Hove/Markt
• Raadslid Timmermans merkt op dat er gebouwen in zeer slechte staat zijn en zelfs 

bezoek van daklozen krijgen. Hij stelt de vraag of de gemeente haar 
voorkooprecht kan laten gelden? Deze zone was vroeger het meest bruisende deel 
van de gemeente, hij stelt de vraag of er een masterplan ontwikkeld zou kunnen 
worden voor deze zone. Hij vraagt hoe het kan dat zulk dossier al meer dan 10 
jaar onbehandeld is terwijl andere dossiers, zoals de geluidsschermen, op minder 
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dan 2 jaar rond zijn. Hij vraagt om een antwoord te kunnen krijgen binnen de 30 
dagen.

20. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID C. EDWARDS - CONTAINERPARK

Mondelinge vraag van raadslid C. Edwards - Containerpark
• Kraainem heeft al geruime tijd geen eigen containerpark. Deze situatie wordt door 

de bewoners als hinderlijk ervaren, zowel in Kraainem als in Wezembeek. 
◦ Vraag 1: kan men bevestigen dat de locatie waar het containerpark zich 

bevond na het aanleggen van het fietspad niet meer geschikt is om daar het 
containerpark terug te installeren?

◦ Vraag 2: zo ja, is er gezocht naar een alternatieve locatie binnen de 
gemeente? En wat is de conclusie daarvan?

• Schepen J. Forton antwoordt als volgt "Men onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid om op dezelfde locatie een kleiner containerpark te ontwikkelen. Het 
blijkt niet erg haalbaar gezien de plannen om de Woluwe open te leggen, er zijn 
problemen met zowel riolering als fietspad. De conclusie is lijkt te zijn dat de 
huidige locatie niet meer realistisch is. Er zijn alternatieven mogelijk in Kraainem 
of met Wezembeek-Oppem.  Meer en meer containerparken groeperen, dus op 
lange termijn is dit op het eerste zicht de meest aangewezen piste."

21. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HECRCK - TAALFACILITEITEN

Mondelinge vraag van raadslid A. Van Herck - Taalfaciliteiten:
• Raadslid Van Herck merkt op dat de faciliteiten de laatste tijd minder en minder 

gerespecteerd worden (Fluvius, belastingen, geluidsmuren,…) en vraagt wat hier 
aan gedaan wordt. 

• De burgemeester antwoordt dat dit inderdaad een pijnpunt blijft.

22. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID A. VAN HERCK - CO2-DECTORS

Mondelinge vraag van raadslid A. Van Herck - CO2-meters:
• Raadslid Van Herck vraagt wat het plan is inzake de verdeling van CO2-meters, 

wie verdeelt deze, wie subsidieert deze?
• De burgemeester antwoordt dat hij een sponsor heeft gevonden die zulke CO2-

meters ter beschikking heeft kunnen stellen, deze werden verdeeld bij lokale 
handelaars maar ook in de gebouwen van de gemeente. Iedereen kan dit gerust 
aanvragen. Het kost niets aan de gemeente. Het is erg belangrijk om voldoende 
te verluchten en nog meer in deze tijden van corona, hiervoor is zulke CO2-meter 
ideaal.

23. MONDELINGE VRAAG VAN RAADSLID O. JORIS - SLUITING BARS 23 UUR

Mondelinge vraag van raadslid O. Joris - Sluiting bars 23 uur:
• Raadslid O. Joris vraagt wat de plannen zijn met betrekking tot de sluiting van de 

bars.
• De burgemeester antwoordt dat Kraainem deze maatregel inderdaad ook heeft 

genomen om te matchen met Brussel en een stormloop naar Kraainem te 
vermijden. Cafés zijn geen restaurants, het onderscheid is niet altijd evident, wat 
met cafés met kleine restauratie? De gouverneur zal een modelbesluit opstellen 
die het bestuur zal hanteren voor deze maatregel.
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24. LINK YOUTUBE GEMEENTERAAD

Mondelinge vraag scepen d'Ursel - link youtube:
• Schepen d’Ursel vraagt om de link tot de streaming tijdig te ontvangen, samen 

met uitnodiging voor de gemeenteraad

Joëlle Eggermont
Algemeen directeur

Luc Timmermans
Voorzitter


