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Notulen Gemeenteraadszitting van 19/06/2018 

 

Tegenwoordig Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter 
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A), 
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters 
(CD&V), schepenen 

Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert 
(CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS 
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), 
Cliff Mostien (Onafhankelijk), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-
VA) en Annick De Wever (CD&V), raadsleden 
Luc Schroyens, algemeen directeur 

 
Verontschuldigd  Anthony Abbeloos (N-VH), Nicky Cauwenberghs (CD&V) en Tom De Wit 

(CD&V), raadsleden 

 
 

De voorzitter opent de zitting om 20:35 uur. 

 

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de 

raadsleden. 

 

 
 
Openbare zitting 

1. Agendapunt:  BBC-jaarrekening 2017 AGB Hemiksem 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

Op 1 december 2015 werd het AGB Hemiksem opgericht. 
 
Feiten en context 
Het financiële boekjaar 2017 kan pas afgesloten worden wanneer de 
jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd. 

 
Juridische grond 
Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art. 10, art. 30 - 45 
Ministerieel besluit van 1 oktober 2010: art. 5 - 8, art. 11 - 13 
Ministerieel besluit van 3 december 2010 
 

 
Advies 

niet van toepassing 
 
Argumentatie 

niet van toepassing 

 
Financiële gevolgen 

zie cijfers 
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Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 

Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt de BBC-jaarrekening 2017 van het AGB Hemiksem 
goed met als kerncijfers: 

 
Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2017 is negatief en bedraagt -
108.092 euro. 
Het gecumuleerde budgettaire resultaat, inclusief het verlies van 2017  
bedraagt 90.674 euro 

Er zijn geen bestemde gelden waardoor het resultaat op kasbasis eveneens 
90.674 euro bedraagt. 
 

  

2. Agendapunt:  Fiscale jaarrekening 2017 AGB Hemiksem 

 

Motivering 
 

Feiten en context 
De fiscale jaarrekening dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 

Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de fiscale jaarrekening 2017 van het AGB Hemiksem 

goed met een te bestemmen winst van 323 euro. 
 

  

3. Agendapunt:  AGB - Budgetwijziging 1 2018 - resultaat rekening 2017 en 

aankoop partytenten 

 

Motivering 

 
Feiten en context 

De budgetwijziging dient te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering 
van 23 november 2012. 
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Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd door het ministerieel besluit van 
26 november 2012. 
 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 

Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt budgetwijziging 1 2018 van het AGB Hemiksem goed: 

 
De autofinancieringsmarge bedraagt: 
2015: -94.878 EUR 
2016: 198.644 EUR 
2017: -108.092 EUR 
2018: 36.061 EUR 

2019: 1.674 EUR 
2020: 14.155 EUR 
2021: 10.602 EUR 
2022: 11.614 EUR 
 
Het resultaat op kasbasis bedraagt: 

2015: -94.878 EUR 
2016:  103.766 EUR 
2017:  90.674 EUR 
2018:  35.734 EUR 
2019:  37.409 EUR 
2020: 51.563 EUR 

2021: 62.165 EUR 
2022: 73.779 EUR 
 

  

4. Agendapunt:  Kennisgeving Jaarrekening 2017 - OCMW Hemiksem 

 

Motivering 

 
Voorgeschiedenis 

niet van toepassing 
 
Feiten en context 

Het financiële boekjaar 2017 kan pas afgesloten worden wanneer de 

jaarrekening 2017 wordt goedgekeurd. 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45 
Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13 
Ministrieel besluit van 3 december 2010 
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Advies 

niet van toepassing 
 

Argumentatie 

niet van toepassing 
 
Financiële gevolgen 
 
zie cijfers 

 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeente neemt kennis van: 
 
De jaarrekening 2017 BBC met als kerncijfers : 

Het budgettaire resultaat van het boekjaar heeft een overschot van 180.531 
euro. Het gecumuleerde budgettaire resultaat 2016 bedroeg 3.861.875 euro, 
waardoor het nieuwe gecumuleerde budgettaire resultaat 2017 toeneemt tot 
3.846.538 euro. Van deze 3.846.538 euro werd reeds 1.765.900 euro als 
bestemde gelden gereserveerd. Hierdoor bedraagt het resultaat op kasbasis 
2.080.639 euro. Het niet gebruikte deel van investeringen 2017 werden 

overgedragen naar 2018. 
 

  

5. Agendapunt:  Kennisgeving bestemde gelden jaarrekening 2017 OCMW 

 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 

In het verleden werden reeds bestemde gelden verschillende doeleinden 
aangelegd, jaarlijks groeien deze aan in afwachting van een definitieve 
beslissing tot uitgave. 
 
Feiten en context 

niet van toepassing 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45 
Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13 
Ministrieel besluit van 3 december 2010 

 
Advies 

niet van toepassing 
 
Argumentatie 

niet van toepassing 

 
Financiële gevolgen 
zie cijfers 
 

Besluit 
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Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen in de bestemde gelden 
van het OCMW Hemiksem: 

1.765.900 euro 
 
Bestemde gelden 2e pensioenpijler: 112.690,38 euro 
Deze blijven ongewijzigd aangezien het OCMW is ingestapt in de 2e 
pensioenpijler. Deze reserve blijft behouden om eventuele tekorten op 
jaarbasis aan te zuiveren. 

 
Bestemde gelden pensioenfonds mandatarissen werd niet langer opgenomen 
bij het OCMW, aangezien dit door Belfius niet gesplitst kan worden 
weergegeven, en is dus integraal bij de gemeente voorzien. 
 
Bestemde gelden voor de eindeopstalvergoeding van de SF vanuit de 

gemeentelijke bijdrage 916.466,24 euro 
 
Bestemde gelden vanuit de ethias beleggingsverzekering met het oog op de 
eindeopstalvergoeding zijn aangegroeid tot 353.062,56 euro 
 
Bestemde gelden met betrekking tot de overschotten van Fedasil bedragen 

383.680,47 euro 
 

  

6. Agendapunt:  Jaarrekening 2017 gemeente Hemiksem 

 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 

niet van toepassing 
 
Feiten en context 

Op 25 juni 2010 werd de gemeente Hemiksem geselecteerd als pilootbestuur 
om de BBC cyclus in te voeren vanaf 01 januari 2011. Het financiële boekjaar 

2016 kan pas afgesloten worden wanneer de jaarrekening 2016 wordt 
goedgekeurd. 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45 
Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13 

Ministrieel besluit van 3 december 2010 
 
Advies 

niet van toepassing 
 

Argumentatie 

niet van toepassing 
 
Financiële gevolgen 

zie cijfers 
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Besluit 
 
11 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Ria Maes en Annick De Wever 

5 stemmen tegen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Cliff Mostien, Gregory Müsing 
en Rita Goossens 
2 onthoudingen: Jos Van De Wauwer en Agnes Salden 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de rekening 2017 goed aan de hand van volgende 

kerncijfers: 
 
De jaarrekening 2017 BBC goed te keuren met als kerncijfers : 
Het budgettaire resultaat van het boekjaar heeft een overschot van 956.923 
euro. Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar bedroeg 

9.870.143  euro, waardoor het nieuwe gecumuleerde budgettaire resultaat 
stijgt tot 10.827.066 euro. Van deze  10.827.066 euro wordt  1.413.155,93 euro als 
bestemde gelden gereserveerd. Hierdoor bedraagt het resultaat op kasbasis 
9.413.910 euro. Het niet gebruikte deel van investeringen 2017 werden 
overgedragen naar 2018. 
 

Artikel 2 
De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel directeur na 
goedkeuring door het Administratief Toezicht. 
 

  

7. Agendapunt:  Bestemde gelden  jaarrekening 2017 - gemeente 

Hemiksem 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
In het verleden werden reeds bestemde gelden verschillende doeleinden 
aangelegd, jaarlijks groeien deze aan in afwachting van een definitieve 

beslissing tot uitgave. 
 
Feiten en context 
niet van toepassing 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010: art 10, art 30 - 45 
Ministrieel besluit van 1 oktober 2010: art 5 - 8, art 11 - 13 
Ministrieel besluit van 3 december 2010 
 
Advies 
niet van toepassing 

 
Argumentatie 
niet van toepassing 
 
Financiële gevolgen 
zie cijfers 
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Besluit 
 
11 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 

Walter Van den Bogaert, Ria Maes en Annick De Wever 
5 stemmen tegen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Cliff Mostien, Gregory Müsing 
en Rita Goossens 
2 onthoudingen: Jos Van De Wauwer en Agnes Salden 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad beslist de bestemde gelden in de jaarrekening 2017 te 
wijzigen volgens: 
 
Bestemde gelden 2e pensioenpijler blijven stabiel op 167.662,97 euro. De 
effectieve opstart van de 2e pensioenpijler is gebeurd in 2016. Deze fondsen 

blijven behouden om eventuele budgettaire tekorten aan te zuiveren. 
 
Bestemde gelden voor het pensioenfonds mandatarissen bedragen 913.171,22 
euro 
 
Bestemde gelden stedenbouwkundige last: stijgen naar 173.821,74 euro 

 
Bestemde gelden KBC kasbon blijven ongewijzigd op 158.500 euro. Deze 
vervalt in 2019. 
 

  

8. Agendapunt:  Gemeente Budgetwijziging 1 2018: bijstellen ramingen 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

Niet van toepassing 
 
Feiten en context 

Niet van toepassing 
 
Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering 

van 23 november 2012. 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn gewijzigd door het ministerieel besluit van 
26 november 2012. 

 
Advies 

Niet van toepassing 
 
Argumentatie 

Niet van toepassing 

 
Financiële gevolgen 
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zie cijfers 
 

Besluit 
 
11 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 

Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Ria Maes en Annick De Wever 
5 stemmen tegen: Nele Cornelis, Helke Verdick, Cliff Mostien, Gregory Müsing 
en Rita Goossens 
2 onthoudingen: Jos Van De Wauwer en Agnes Salden 
 

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt budgetwijziging 1 2018 goed met volgende 
kerncijfers: 
 
De autofinancieringsmarge bedraagt: 

2014: 3.512.362 EUR 
2015: 2.165.356 EUR 
2016: 2.042.706 EUR 
2017: 1.804.748 EUR 
2018: 1.415.192EUR 
2019: 1.148.209 EUR 

2020: 547.999 EUR 
2021: 478.942EUR 
2022: 110 EUR 
 
Het resultaat op kasbasis bedraagt: 
2014: 8.434.192 EUR 

2015: 9.728.239 EUR 
2016: 8.585.794 EUR 
2017: 8.686.923 EUR 
2018: 4.184.348 EUR 
2019: 5.102.198 EUR 
2020: 5.693.337 EUR 

2021: 4.006.519 EUR 
2022: 3.855.869 EUR 
 

  

9. Agendapunt:  Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2017 ILV 

Sportregio Rivierenland 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 
Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2014 regelt de goedkeuring van 
de aangepaste statuten interlokale vereniging Sportregio Rivierenland. 
 

Feiten en context 
De statuten van de interlokale vereniging stellen dat jaarlijks een rekening en 
bijhorend jaarverslag van het afgelopen werkingsjaar ter goedkeuring dienen 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Juridische grond 

Decreet van 6 juli 2001 Regelt de intergemeentelijke samenwerking 
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Advies 
Er is geen advies nodig.  
 

Argumentatie 
De rekening 2017 moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. 
 
Financiële gevolgen 

Geen financiële 
gevolgen 

   

    

    

 

Besluit 
 
17 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 

Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Francois Boddaert, Walter Van den 
Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, Helke Verdick, Ria 
Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en Annick De Wever 
1 stem tegen: Eddy De Herdt 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuren te hechten aan het jaarverslag en jaarrekening 2015 ILV 
Sportregio Rivierenland. 
 
 

  

10. Agendapunt:  Parkeerplaats personen handicap Jan Sanderslaan 77 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Vraag van 3 mei 2018 van de bewoner Jan Sanderslaan 77 om voor de 
woning een parkeerplaats te krijgen voor voertuigen gebruikt door 

personen met een handicap. 
• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen 

van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met 
een handicap.  

De voorwaarden zijn: 
-op een loopafstand van 100 meter van de woning van de aanvrager mag 

geen voorbehouden parkeerplaats met parkeerkaart zijn 
-er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager 
-aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of garage zijn 
-de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben 
bij afwezigheid van meerdere maanden dient het gemeentebestuur verwittigd 
te worden zodat de plaats tijdelijk kan afgesloten worden. 

• Collegebesluit van 28 mei 2018 waarbij de aanvraag voor goedkeuring 
wordt verwezen naar de gemeenteraad. 

 
Feiten en context 

De aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden.  
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Juridische grond 

• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 
• KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen 

van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens. 
• Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende 

verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens. 
• Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de 

minimumvoorwaarden voor het bekomen van een parkeerplaats voor 
de woning voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 

• Gemeentedecreet. 
 
Advies 

Er is geen advies nodig. 

 
Argumentatie 

Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan de aanvraag worden 
goedgekeurd. 
 
Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 
 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 

Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor voertuigen 

gebruikt door personen met een handicap Jan Sanderslaan 77 wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De technische dienst zorgt voor het plaatsen van de correcte signalisatie. 
 

  

11. Agendapunt:  Parkeerplaats handicap D. Coppensstraat 48 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Vraag van 23 mei 2018 van de bewoner D. Coppensstraat 48 om voor 

de woning een parkeerplaats te krijgen voor voertuigen gebruikt door 
personen met een handicap. 

• Collegebesluit van 11 juni 2012 met de voorwaarden voor het krijgen 
van een parkeerplaats voor voertuigen gebruikt door personen met 
een handicap.  

• De voorwaarden zijn: 

-op een loopafstand van 100 meter van de woning van de aanvrager mag 
geen voorbehouden parkeerplaats met parkeerkaart zijn 
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-er dient een voertuig te zijn ingeschreven op het adres van de aanvrager 
-aan de woning van de aanvrager mag geen oprit of garage zijn 
-de aanvrager dient een parkeerkaart te hebben 

bij afwezigheid van meerdere maanden dient het gemeentebestuur verwittigd 
te worden zodat de plaats tijdelijk kan afgesloten worden. 
Collegebesluit van 28 mei 2018 waarbdij de aanvraag ontvankelijk wordt 
verklaard. 
 
Feiten en context 

De aanvrager voldoet aan de opgelegde voorwaarden.  
 
Juridische grond 

• KB van 16 maart 1968 betreffende de politie op het wegverkeer. 
• KB van 13 december 1975 houdende reglement op de politie van het 

wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 

• Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 bepaalt de minimumafmetingen 
van plaatsingsvoorwaarden voor verkeerstekens. 

• Ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 regelt de aanvullende 
verkeersreglementen en de plaatsing van verkeerstekens. 

• Ministeriële omzendbrief van 3 april 2001 bepaalt de 
minimumvoorwaarden voor het bekomen van een parkeerplaats voor 

de woning voor voertuigen gebruikt door personen met een handicap. 
• Gemeentedecreet. 

 

Advies 

Er is geen advies nodig. 
 

Argumentatie 

Omdat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden kan deze vraag worden 
goedgekeurd. 
 
Financiële gevolgen 

Geen financiële gevolgen 
 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 

Annick De Wever 
 
Artikel 1 
de gemeenteraad beslist: 
De aanvraag voor het aanleggen van een parkeerplaats voor voertuigen 

gebruikt door personen met een handicap D. Coppensstraat 48 wordt 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2 
De technische dienst plaatst de correcte signalisatie, verkeersbord E9a met 
pictogram. 
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12. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone 

algemene vergadering op 20 juni 2018 van TMVS dv 

 

Motivering 
 

Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2015 waarbij 
schepen Stefan Van Linden  aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Farys van 7 mei 2018 vermeldt de dagorde voor de 
jaarvergadering TMVS dv op 20 juni 2018 

• Statuten van Farys 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
jaarvergadering van 20 juni 2018 : 

1) verslag van de raad van bestuur 
2) goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017 - goedkeuring 

van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017 
3) verlenen van kwijting aan de bestuurders 
4) verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) 
5) in overeenstemming brengen van het register van de deelnemers 

ingevolge toetredingen 
6) statutaire benoemingen 
7) varia en mededelingen 

 
Schepen Stefan Van Linden werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger 
voor de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 

Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. 
 
Juridische grond 

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 

van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 

  
Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 
 
Financiële gevolgen 

Geen financiële 

gevolgen 
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Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 

Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 

jaarvergadering van 20 juni 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
jaarvergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop 

deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1. 
 
Artikel 3 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan TMVS dv. 
 

  

13. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten BAV op 29 juni 2018 van 

INTEGAN 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid Eddy 

De Herdt aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van INTEGAN van 26 maart 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 29 juni 2018  

• Statuten van INTEGAN 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2018 : 
 
STATUTENWIJZIGING INTEGAN 
Aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 

2017 met principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019: 
• aantal leden van de Raad van Bestuur 
• genderbepaling 
• mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-

bestuurders 
• opstelling code goed bestuur 

• mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit 
van gemeentelijk belang tot te vertrouwen aan één 
opdrachthoudende vereniging 

 
FUSIE DOOR OVERNEMING VAN IMEA EN INTEGAN DOOR IVEG (MET 
NAAMSWIJZIGING IN “FLUVIUS ANTWERPEN” – ONTWERP STATUTEN FLUVIUS 

ANTWERPEN 
Fusievoorstel 
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De opdrachthoudende verenigingen IMEA, INTEGAN en Iveg staan samen 
heden in voor een aantal nutsvoorzieningen in de Antwerpse regio.  Terwijl 
IMEA en Iveg beide distributie 

netbeheerders elektriciteit en gas zijn, eveneens actief zijn als warmte 
netbeheerder en aldus over eenzelfde ondernemingsprofiel beschikken (Iveg is 
bovendien ook in drie gemeenten belast met de activiteit riolering), staat 
INTEGAN in voor de  kabelnetwerken in de meeste van deze gemeenten. Het is 
de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen 
door de drie voornoemde verenigingen tot ‘Fluvius Antwerpen’ te fusioneren.  

Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in een wens van de Vlaamse 
regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. 
In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de 
klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten 
nagestreefd. 
Binnen de evoluties en uitdagingen in de (distributie)netwerksector en de 

totstandbrenging van één werkmaatschappij Fluvius System Operator, sluit het 
samen brengen van alle regio-activiteiten binnen één opdrachthoudende 
vereniging door Iveg, IMEA en Integan nauw aan bij de organisatie en 
structuur van Fluvius System operator cvba.  De focus blijft daarbij het 
verstrekken van klantgerichte diensten tegen redelijke (prijs)voorwaarden. 
Het is de bedoeling dat Fluvius Antwerpen in de toekomst fungeert als één 

‘multi utility’ entiteit, waarin samen met het distributie netbeheer van 
elektriciteit en gas ook de schaal- en synergie 
voordelen voor de activiteiten kabelnetwerk, riolering en warmte maximaal 
worden  
geoptimaliseerd.  De fusie van de drie entiteiten zal onder meer 
synergievoordelen en kosten 

besparingen opleveren, zowel op het terrein als bij de centrale diensten en 
toelaten om te werken in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten 
exploitatiegebied. 
Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen 
enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele 

gemeente bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de verankering 
van de operationele werking. 
Het gehele vermogen van IMEA en INTEGAN zal ingevolge een ontbinding 
zonder vereffening overgaan op Iveg, en dit vanaf 1 april 2019. Op het 
ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zullen IMEA en INTEGAN 
van rechtswege ophouden te bestaan. 

 
Ontwerp statuten Fluvius Antwerpen 
Het ontwerp statuten Fluvius ‘Antwerpen’ herneemt de elementen die 
doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegt er 
volgende aan toe : 

• maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen (Hoboken), 

Antwerpsesteenweg 260; 
• activiteiten ‘multi utility’: netbeheer elektriciteit, netbeheer gas, 

riolering, kabel(netwerken en sub-activiteiten warmte, strategische 
participaties en openbare verlichting;  

• opdeling enerzijds aandelen Ae, Ag, Ar, Ak, Aw, Apt, Apg, Aov en Ate 
en anderzijds (“preferente”) aandelen Ae’ en Ag’ (enkel netbeheer), 

naargelang het aandeel van elke deelnemer zich al dan niet binnen 
het eigen vermogen of boven de doelverhouding eigen vermogen 
versus vreemd vermogen situeert;  

• introductie begrip ‘Fluvius opdrachthoudende vereniging’ (voorheen 
Infrax Limburg : vereniging die de tewerkstelling en de noodzakelijke 
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detachering van onder meer de statutaire medewerkers van ex-Iveg 
en ex-Integan naar Fluvius System Operator organiseert;  

• toekenning 1 winstbewijs per activiteit; 

• introductie van 2 regionale bestuurscomités;  
• winstverdeling : verschillend in netbeheer naargelang aandelen A en 

A’ (deze laatste kapitaalkosten-vergoeding voor vreemd vermogen);  
• overnameverplichting betrokken personeel ‘Fluvius opdrachthoudende 

vereniging’ ingeval van beëindiging intergemeentelijke samenwerking;
  

 
Opschortende voorwaarden 
De fusie door overneming wordt door de initiatiefnemers beschouwd als één 
ondeelbaar geheel, en de realisatie ervan is onderworpen aan de volgende 
opschortende voorwaarden: 
a) het bekomen voor IMEA en Iveg van de goedkeuring van de Vlaamse 

regering inzake het verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 
november 2019 naar 1 april 2019. 
i. de voorafgaande goedkeuring van de schrapping van de winstbewijzen 
binnen Iveg behoudens één winstbewijs per deelnemer en per activiteit 
waarvoor hij aan de vereniging deelneemt met toekenning van een 
corresponderend aantal aandelen A in functie van het aandeel van elke 

deelnemer binnen het Eigen Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of 
gas in vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit 
en Gas binnen IMEA per 31 december 2018 te realiseren voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van de fusie; 
ii.  desgevallend voor het deel van elke deelnemer binnen het Eigen 
Vermogen binnen de activiteit elektriciteit en/of gas dat groter is (excedent) in 

vergelijking tot het Eigen Vermogen versus RAB per activiteit Elektriciteit en Gas 
binnen IMEA per 31 december 2018, ofwel door deelname aan een 
kapitaalvermindering dan wel door de onderschrijving van aandelen A’ ten 
belope van zijn aandeel binnen het ‘excedent’ aan Eigen Vermogen binnen 
de activiteit elektriciteit en/of gas;   

iii. de voorafgaande creatie van een aparte subsector voor de Strategische 
participatie (Publi-T) met bijhorend verdelingscriterium van het resultaat binnen 
deze subsector. 
c) de onderschrijving en volstorting van de aandelen ‘warmte’ 
aangeboden aan de deelnemers door de Raad van Bestuur van 13 maart 
2018 binnen IMEA en van 14 maart 2018 binnen Iveg; 

d)  de voorafgaande goedkeuring door de Algemene 
Aandeelhoudersvergadering van Iveg van een wijziging van het 
maatschappelijk doel van Iveg en van de naamswijziging in ’Fluvius 
Antwerpen’; 
e) de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten omtrent 
de fusie die leidt tot de vereniging ‘Fluvius Antwerpen’; 

f) de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de 
Buitengewone Algemene Vergaderingen van alle drie betrokken 
opdrachthoudende verenigingen met bijhorende statuten van Fluvius 
Antwerpen; 
g) de voorafgaandelijke realisatie van de fusie tussen de 
werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax cvba tot Fluvius 

System Operator cvba; 
h) het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van ‘Fluvius 
Antwerpen’ als distributie 
netbeheerder elektriciteit én van de erkenning als distributienetbeheerder 
aardgas. 
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Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 
hechten aan de agenda van de algemene vergadering  en onder meer op 

expliciete wijze aan de voorgestelde statutenwijziging, de fusie door 
overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamswijziging in ‘Fluvius 
Antwerpen”) en het ontwerp statuten Fluvius Antwerpen. De gemeenteraad 
dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen. 
 
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 

buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2018 : 
 
Eddy De Herdt werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur. 
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. 
 

Juridische grond 

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
  
Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

 
Financiële gevolgen 

Geen financiële 
gevolgen 

   

 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 
Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 

Annick De Wever 
 
Artikel 1 
Goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene 
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Integan van 29 juni 2018: 

1. Wijziging statuten Integan 
 a.  Goedkeuring van de statutenwijziging 
 b.  Goedkeuring verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, 
algemeen directeur, Rudi Du Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse 
Ledure, diensthoofd directiesecretariaat, om bij  authentieke akte vast te 
stellen 

2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende 
verenigingen IMEA en INTEGAN door de opdrachthoudende vereniging Iveg: 
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2.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de 
fusie-operatie. 
2.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van 

de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel 
door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het 
vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en 
verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te 
nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en 
fiscale uitwerking per 1 april 2019. 

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op 
de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde 
bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 
van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze 
stukken verkrijgen. 
2.3. Kennisneming van de naamswijziging van Iveg in ‘Fluvius Antwerpen’. 

2.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door 
Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor 
vermeld onder punt 2.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de 
algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle 
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning 
aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen 

A en A’ van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer 
elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en 
strategische participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en 
volledig volstort.  
De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers 
van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning van 

één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden. 
En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige 
ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat 
alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen 
verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) 

worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.  
En overeenkomstige kapitaalsverhoging.  
2.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers. 
2.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende 
vereniging “Fluvius Antwerpen”. 
2.7. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen 

van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming 
omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius 
Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om: 
 - de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die 
gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door 
Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 2.1 vast te stellen; 

 - de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te 
stellen; 
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de 
hypotheekbewaarders  vrij te stellen van het nemen van een amtshalve 
inschrijving; 
 - de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde 

netto- en brutowaarde van de  activa en passiva per 31 maart 2019, na 
revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen; 
 - het definitief bedrag van de kapitaalsverhoging ingevolge de 
fusie per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te 
passen; 

 - het register van de deelnemers aan te passen; 
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 - daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen 
en alles  te doen wat nodig of nuttig kan zijn. 
2.8. Verlenen van machtiging aan Luc De Veirman, algemeen directeur, 

Rudi Du Jardin, directeur financiën en aankopen en Ilse Ledure, diensthoofd 
directiesecretariaat om de beslissingen genomen in 2.1 tot en met 2.7 bij 
authentieke akte te doen vaststellen.  
 
 
Artikel 2 

 
• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van 
de opdrachthoudende vereniging Integan (van toepassing tot 1 april 2019) 
• Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde fusie door 
overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg (met naamswijziging in “Fluvius 
Antwerpen”) met ingang van 1 april 2019 en aan het ontwerp van statuten 

“Fluvius Antwerpen” (*) 
 
(*) onder de hogervermelde opschortende voorwaarden van de voorgestelde 
fusie. 
 
Artikel 3 

 
De vertegenwoordiger van de gemeente Hemiksem die zal deelnemen aan 
de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging  INTEGAN 
op 29 juni 2018 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd 
zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde 

artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing. 
 
Artikel 4 
 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering 

van onderhavige beslissing en er onder meer kennis van te geven aan Integan 
(directiesecretariaat), Boombekelaan 14 te 2660 Hoboken en via e-mail 
il@integan.be. 
 

  

14. Agendapunt:  Machtiging goedkeuren besluiten buitengewone 

algemene vergadering op 18 juli 2018 van Water-link 

 

Motivering 
 
Voorgeschiedenis 

• Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen 
Stefan Van Linden aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene 

vergaderingen voor de verdere legislatuur 
• Brief van Water-link van 31 mei 2018 vermeldt de dagorde voor de 
buitengewone algemene vergadering op 18 juli 2018 

• Statuten van Water-link 
 

Feiten en context 

De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2018   : 
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A. Fusievoorstel Rio-link 
Kennisneming en bespreking van het fusievoorstel, gezamenlijk opgesteld door 
de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vereniging en vennootschap 

met toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, 
neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, 
afdeling Antwerpen, door de over te nemen vennootschap en bij het Belgisch 
Staatsblad door de overnemende vereniging, uiterlijk zes weken voor de 
algemene vergadering welke over de fusie moet beslissen, hierna genoemd 
“het Fusievoorstel Rio-Link”. 

B. Besluitvorming aangaande de volgende agendapunten 
1. Fusiebesluit, waarbij het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de 
rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging "water-link", met 
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, BTW-
nummer BE-0204.923.881, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister 
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0204.923.881, bij wijze van met fusie door 

overneming gelijkgestelde verrichting, de naamloze vennootschap “Rio-Link”, 
met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, BTW-
nummer BE-0827.848.181, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister 
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0827.848.181, over 
neemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het 
Fusievoorstel Rio-Link.  

2. Bijzondere volmacht KBO en BTW. 
 
Stefan Van Linden werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur 
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd. 
 

Juridische grond 

Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 Regelt dat de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger herhaald wordt 
voor elke algemene vergadering 

Artikels 19 tot en met 26 van het 
Gemeentedecreet 

Regelt de vergaderingen en de 
beraadslagingen van de gemeenteraad 
 

Artikel 42 van het Gemeentedecreet Regelt de bevoegdheid van de 
gemeenteraad 

 
 

Advies 

Er is geen advies nodig. 
 
Argumentatie 

Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten 
te weigeren. 

 
Financiële gevolgen 

Geen financiële 
gevolgen 

   

 

Besluit 
 
18 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis, 

Helke Verdick, Ria Maes, Cliff Mostien, Gregory Müsing, Rita Goossens en 
Annick De Wever 



115 

 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 

Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering  van 18 juli 2018. 
 
Artikel 2 
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de 
buitengewone algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere 

andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen 
conform artikel 1. 
 
Artikel 3 
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Water-link. 
 

  

15. Agendapunt:  Invoeren zone 30 Parklaan, Plataanlaan en Meidoornlaan 

(Verzoek N-VA) 

 

Motivering 
 
Sinds kort werd er in verschillende wijken zone 30 ingevoerd. 

Zone 30 wordt meestal ingevoerd omdat de woonfunctie daar belangrijker is 
dan de verkeersfunctie of vanwege een schoolomgeving. Chauffeurs rijden 
traag waardoor de verkeersleefbaarheid stijgt en de straten veiliger worden.  
Er is uiteraard minder kans op ongevallen en letsels bij ongevallen. 
 
Op vraag van een ruime meerderheid van de bewoners van de Parklaan, 

Plataanlaan en Meidoornlaan wenst de N-VA fractie in die wijk zone 30 in te 
voeren. 
 
DE GEMEENTERAAD VAN HEMIKSEM, 
- overwegend dat zone 30 belangrijk is voor de verkeersveiligheid  
- aangezien er een groot draagvlak is bij de bewoners van de wijk 

 
BESLUIT:  
- In de hierna vermelde straten wordt een zone 30 ingericht : 
Parklaan, Plataanlaan, en Meidoornlaan. 
- De zone wordt afgebakend met verkeersborden F4 A  en F4 B. 
 

Besluit 

 
4 stemmen voor: Nele Cornelis, Helke Verdick, Gregory Müsing en Rita 
Goossens 
12 stemmen tegen: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert, 
Walter Van den Bogaert, Ria Maes, Cliff Mostien en Annick De Wever 

2 onthoudingen: Jos Van De Wauwer en Agnes Salden 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad beslist: 
dit punt te verwerpen. 
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16. Agendapunt:  Vrachtwagenparkings (verzoek Cliff Mostien) 

 

Motivering 
 
Feiten en context 

Enkele vrachtwagenchauffeurs die woonachtig in Hemiksem en gebruik 
maken van de vrachtwagenparkings, maakten mij er attent dat er vaak 
vrachtwagens geparkeerd staan van chauffeurs woonachtig buiten de 
gemeente. De overlast die soms wordt ervaren ter hoogte van de 
vrachtwagenparkings is vaak afkomstig van de vrachtwagens van buiten de 
gemeente. Daarom is de vraag gekomen om te werken met een soort 

‘bewonerskaart’ die enkel toestemming geeft aan chauffeurs woonachtig in 
Hemiksem om hun vrachtwagens op de bestemde plaatsen te parkeren. 
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad. 
Graag vraag ik een positief signaal naar deze bezorgde burgers en vraag ik 
om een systeem van bewonerskaart goed te keuren die de toelating geeft 

aan vrachtwagenchauffeurs woonachtig in Hemiksem om hun vrachtwagens 
te parkeren. 
 

Besluit 
 
1 stem voor: Cliff Mostien 
10 stemmen tegen: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi 
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Francois Boddaert, Walter Van den 

Bogaert, Ria Maes en Annick De Wever 
7 onthoudingen: Eddy De Herdt, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele 
Cornelis, Helke Verdick, Gregory Müsing en Rita Goossens 
 
Artikel 1 

De gemeenteraad beslist: 
dit punt te verwerpen. 
 

RONDVRAAG 

 

17. Vraag N-VA - huisdierstickers 

 
TOELICHTING 
Huisdierstickers 
 
Bij een uitslaande brand stelt de brandweer alles in staat om mensen- en 
dierenlevens te redden en de materiële schade te beperken  

De huisdiersticker maakt in noodgevallen de brandweer in één oogopslag 
duidelijk hoeveel en welke dieren er zich in het gebouw bevinden.  
Huisdiereigenaars moeten de sticker zichtbaar aan een raam of brievenbus 
hangen. Zo maakt u het de brandweer gemakkelijker om tijdens een 
interventie snel en efficiënt te opereren.  
  

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts geeft alle Vlaamse gemeenten 
en steden drie maanden de tijd om in te tekenen op een uniforme 
huisdiersticker die gedrukt wordt op kosten van de Vlaamse overheid.  
 
Onze vraag is: Gaat Hemiksem daarop intekenen? Zo ja, wanneer? 
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert 
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18. Vraag N-VA - KGA 

 
TOELICHTING 

KGA 
 
Onze fractie stelde vast dat de capaciteit van de KGA wagen onvoldoende 
was voor het ophalen van het aangeboden afval. 
De kans op sluikstort door het weigeren van het KGA is reëel. 
Dit type afval heeft uiteraard een grote impact, meer dan alle andere 

afvalfracties voor het milieu. Dit probleem moet dus absoluut vermeden 
worden. 
In het verleden stelden wij reeds voor om het KGA op te halen in het 
gemeentelijk recyclagepark. Gezien dit werd geweigerd, vragen wij nogmaals 
om een oplossing voor dit afvalprobleem.  
 

Wat is uw visie hierop? 
Antwoord wordt gegeven door Jenne Meyvis 
  
19. Vraag N-VA - processierupsen Gemeenteplaats 

 
TOELICHTING 

Processierupsen op Gemeenteplaats 
 
De mens krijgt ellendige jeuk van de haartjes van de processierups. Dezelfde 
irritatie als wanneer je geneteld wordt. Maar bij de processierups houdt de 
irritatie veel langer aan. Soms twee weken.  
Aangezien de verpopping van de rupsen heel de maand juli of langer kan 

duren, is onze vraag de volgende: 
 
Wanneer worden de nesten in de bomen op de Gemeenteplaats - liefst op 
ecologische wijze - vernietigd ?  
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert 

  
20. Vraag Cliff Mostien - overhangend groen, takken en struiken 

 
TOELICHTING 
Vraag 1: Overhangend groen, takken en struiken 
Desondanks de meldingen op onder andere de gemeenteraad van mei moet 

ik helaas vaststellen dat op de in onze gemeente het nog moeilijker is 
geworden om met een wandelwagen, rollator, rolstoel of gewoon te voet te 
passeren op de voetpaden. Daar komt ondertussen ook het  fietspad in de 
Assestraat bij waar de laaghangende takken de fietsers van hun fiets dwingen. 
In de Bouwerijstraat ter hoogte van watertoren, de Assestraat en diverse 
andere plaatsen zoals o.a. Callebeekstraat en Scheldestraat worden 

voetgangers en gebruikers van rollators, rolstoelen op straat of op de groene 
stroken gedwongen met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Tevens zijn er op 
diverse plaatsen verschillende verkeersborden overgroeid waardoor de 
verkeersveiligheid op sommige plaatsen in het gedrang komt. 
Kan hier zo snel mogelijk gevolg worden aan gegeven? Zo ja, in welk 
tijdsbestek wordt in euvel aangepakt. Los van de onveilige situaties, creeërt 

deze aanblik ook beeld van een onverzorgde en vuile gemeente. Iets wat 
ongetwijfeld niet de bedoeling is. 
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad. 
Antwoord wordt gegeven door Jenne Meyvis 
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21. Vraag Cliff Mostien - processierupsen 

 
TOELICHTING 

Vraag 2: Processierupsen 
Op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn haarden van 
processierupsen. Deze processierups is een gevaar voor de gezondheid van 
onze inwoners.   
 
Welke problemen veroorzaken de rupsen?  

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de 
gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. Een volgroeide rups  bevat 
ongeveer 700.000 kleine brandhaartjes. De pijlvormige brandharen worden bij 
ongewenste aanrakingen als afweermiddel actief “afgeschoten” door de rups. 
Tevens kunnen de haren vanuit de nesten passief met de wind worden 
meegevoerd of door trillingen van verkeer vrijkomen en verder verspreid 

worden.  
Na direct contact met de brandharen ontstaat er binnen de 8 uur een rode 
pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk. Deze kenmerkt zich door bultjes, pukkeltjes 
of met vochtgevulde blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Vaak ontstaan deze 
reacties op de onbedekte huid, maar door versleping of open wrijven van 
bijvoorbeeld zweet kan dit ook plaatsvinden op de bedekte huid.  Als er 

brandharen in de ogen terechtkomen, kunnen zij binnen 1 tot 4 uur een heftige 
reactie geven van het oogbindvlies en/of hoornvlies met zwelling, roodheid en 
jeuk en in sommige gevallen met ontstekingen. Na inademing kunnen 
brandharen ook irritatie of ontsteking geven van het slijmvlies van de bovenste 
luchtwegen (neus, keel en bovenste gedeelte luchtpijp). De klachten lijken op 
een neusverkoudheid. Tevens kunnen mensen ook klagen over pijn in de keel 

en eventuele slikstoornissen, in sommige gevallen is er sprake van 
kortademigheid. Daarnaast kunnen er zich algemene klachten voordoen, zoals 
braken, duizeligheid, koorts... 
 
Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Wie 

ooit in aanraking kwam met de processierups, zal zich waarschijnlijk de hevige 
jeukhinder nog wel herinneren. De lange haren, die de rupsen bij verstoring 
loslaten, kunnen bovendien in het lichaam tot ernstige ontstekingen of 
astmatische reacties leiden! Ze bevatten immers mierenzuur en zijn voorzien 
van een weerhaakje.  
Er werden op diverse plaatsen dranghekken en amateuristische bordjes 

geplaatst om de inwoners te waarschuwen. Vele inwoners vinden dit 
onvoldoende. Ik deel daarbij hun mening.  
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad. 
- Kunnen er geen hoge hekken geplaatst worden? Type Heras hekken. 
Kinderen hebben namelijk geen oog voor bordjes en een paar dranghekken 
met een rood-wit lint rond geweven. 

- Wat doet de gemeente preventief tegen de bestrijding van de 
processierups? 
- Welke handelingen heeft de gemeente tot hiertoe al ondernomen tegen de 
processierupshaarden? 
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert 
 

22. Vraag Cliff Mostien - slimme camera Kleidaallaan 

 
TOELICHTING 
Vraag 3: ‘Slimme’ camera Kleidaallaan 
Inwoners van de Kleidaallaan signaleren mij opnieuw dat de ‘slimme’ camera 

die de verkeerslichten bij een snelheidsovertreding van 50 km/uur op rood doet 
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springen, nog steeds buiten gebruik is. Dit defect werd meer dan 2 maanden 
geleden al gesignaleerd. Er werd toen beloofd snel op te treden. Ondertussen 
weten we dat in Hemiksem ‘snel’ een relatief begrip is. Moeten er eerst 

gewonden of erger verkeersdoden vallen vooraleer dit bestuur in actie treedt? 
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad. 
- Wanneer wordt dit probleem nagekeken? 
- Wanneer wordt de camera hersteld? 
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert 
 
De voorzitter sluit de zitting om 21:30uur. 

 

 

Namens de gemeenteraad 

 
 
 
 
 
Luc Schroyens 

algemeen directeur 

Luc Bouckaert 

burgemeester-voorzitter 

 


