OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2019 VAN DE
GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
FINANCIEEL BELEID.
1. OCMW: goedkeuring van de budgetwijziging 2018/2 voor het dienstjaar 2018.
Aan de raad wordt gevraagd om de budgetwijziging 2 voor het dienstjaar 2018 van het
OCMW goed te keuren. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de budgetwijziging
goed in zijn vergadering van 19 november 2018.
Er werd geen wijziging voorzien in het investeringsbudget. In het exploitatiebudget werden
verschillende kleinere wijzigingen aangebracht. De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW
daalde met 52.000 euro.
DE BUDGETWIJZIGING 2 VOOR HET DIENSTJAAR 2018 VAN HET OCMW WORDT
GOEDGEKEURD.
2. OCMW: goedkeuring van de budgetwijziging 2018/3 voor het dienstjaar 2018.
Aan de raad wordt gevraagd om de budgetwijziging 3 voor het dienstjaar 2018 van het
OCMW goed te keuren. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de budgetwijziging
goed in zijn vergadering van 19 december 2018.
Het investeringsbudget wordt gewijzigd: er wordt een bijkomende investeringsenveloppe
aangemaakt voor de terugbetaling van subsidies aan Fedasil en om de overboeking te
maken van de subsidies voor eigen gebruik. Deze wijziging is gebaseerd op een bericht van
Fedasil waarin gesteld wordt dat het OCMW de reserves voor het Lokaal Opvanginitiatief
(LOI) voor het einde van het jaar moet terugbetalen.
DE BUDGETWIJZIGING 3 VOOR HET DIENSTJAAR 2018 VAN HET OCMW WORDT
GOEDGEKEURD.
3. OCMW: goedkeuring van het budget voor het dienstjaar 2019.
In de vergadering van 19 december 2018 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd
het budget voor het dienstjaar 2019 goedgekeurd.
Het budget omvat een beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota verwoordt het
beleid dat het OCMW gedurende het financiële boekjaar zal voeren concretiseert de
beleidsdoelstellingen. De financiële nota omvat een toelichting over de financiële toestand
van het OCMW en verwoordt de aansluiting bij de financiële nota.
Het budget 2019 past binnen het meerjarenplan 2014-2020 (versie 2018) zoals dit werd
goedgekeurd op 12 december 2017 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het resultaat
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op kasbasis voor 2019 bedraagt 1.051.878 euro en de autofinancieringsmarge wordt voor
2019 bepaald op 1.614 euro.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET BUDGET VOOR HET DIENSTJAAR
2019 VAN HET OCMW.
RUIMTELIJKE PLANNING.
4. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: vaststelling van de maatschappelijke
geledingen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening, hierna de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
(afgekort VCRO) genoemd, legt op dat na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet
worden overgegaan tot de samenstelling en benoeming van een nieuwe gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening (afgekort GECORO).
De GECORO heeft vooral een adviserende bevoegdheid in stedenbouwkundige procedures.
Het advies is verplicht bij structuurplanning, bij de opmaak van uitvoeringsplannen en bij
verordeningen. Eventueel kan de GECORO ook een advies uitbrengen over aanvragen voor
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen. Daarnaast kan de
GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden
met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening en dit zowel op eigen initiatief als op
vraag van het schepencollege of de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het ledenaantal van de GECORO
vast te stellen op 12. In dit aantal zijn de voorzitter en twee deskundigen inzake ruimtelijke
ordening inbegrepen.
Ieder lid behalve de voorzitter heeft een plaatsvervanger. Leden van de gemeenteraad of het
college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn.
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om volgende maatschappelijke
geledingen op te roepen om iemand af te vaardigen:
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en
natuurverenigingen,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of
landbouwers,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
handelaars,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
landbouwers,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van
werknemers,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer sportverenigingen,
• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer seniorenverenigingen,
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•
•

de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer cultuurverenigingen,
de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer jeugdverenigingen.

Na vaststelling van de maatschappelijke geledingen door de gemeenteraad kan dan tot een
openbare oproep voor kandidaten worden overgegaan in de media.
DE RAAD STELT DE MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN VOOR DE GEMEENTELIJKE
COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING VAST.
PATRIMONIUM.
5. Verkavelingsaanvraag van landmeter Bart Palmers voor de heer Jozef en mevrouw Erna
Wagemakers: Kijkuitstraat – zaak van de wegen.
Op 8 november 2018 diende landmeter Bart Palmers twee verkavelingsaanvragen in: één
aanvraag namens de heer Jozef Wagemakers voor het verkavelen van een perceel grond in
de Kijkuitstraat in 3 loten voor gekoppelde bebouwing en één gelijkaardige aanvraag namens
mevrouw Erna Wagemakers voor het verkavelen van een aansluitend perceel grond in de
Kijkuitstraat in 3 loten voor gekoppelde bebouwing.
De verkavelingsaanvragen omvatten de sloop van de bestaande woningen en bijgebouwen.
Het bewuste perceel grond wordt in zijn geheel opgesplitst in 6 percelen die bestemd zijn
voor de bouw van halfopen ééngezinswoningen. De aanvragen voorzien tevens in de
afsplitsing van een repel grond (oppervlakte van 130,49 m²) aan de straatzijde om af te staan
aan de gemeente Kalmthout om het te voegen bij het openbaar domein.
Aan de raad wordt gevraagd om zich uit te spreken over de zaak van de wegen in het kader
van beide verkavelingsaanvragen.
DE RAAD VERLEENT ZIJN AKKOORD AAN DE ZAAK VAN DE WEGEN BETREFFENDE
DE VERKAVELINGSAANVRAAG VOOR DE KIJKUITSTRAAT.
MOBILITEIT.
6. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: uitbreiding van de zone 30 km/u
omgeving Diesterweg met Hollekelderstraat.
In de omgeving van de Diesterweg wordt een zone van maximum 30 km/uur ingevoerd. Deze
zone omvat volgende straten:
- Thillostraat: vanaf de woning met huisnummer 2 tot en met de Hollekelderstraat;
- Gommarus Van Geelstraat: vanaf het kruispunt met de Hollekelderstraat tot en met de
woning met het huisnummer 3;
- Hollekelderstraat;
- Acacialaan.
De bewoners van de Hollekelderstraat werden hierover bevraagd in het najaar van 2018.
Aan de raad wordt gevraagd om dit politiereglement goed te keuren.
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Dit politiereglement werd besproken op de vergadering van 12 december 2018 van de
Stuurgroep Verkeer.
DE
RAAD
VERLEENT
ZIJN
GOEDKEURING
AAN
HET
AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT: UITBREIDING VAN DE ZONE 30 KM/U OMGEVING DIESTERWEG
MET HOLLEKELDERSTRAAT.
7. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: invoering van een tonnagebeperking te
Nieuwmoer.
Er wordt voorgesteld om een tonnagebeperking op te leggen voor voertuigen zwaarder van
7,5 ton met uitzondering van plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en (lijn)bussen in de
volgende zone in Nieuwmoer:
- Zilverenhoeksteenweg;
- Darm;
- Mertensdreef;
- Holleweg;
- Darm;
- Maalderijstraat;
- Joris Jansenstraat;
- Nieuwmoer-dorp vanaf Zilverenhoeksteenweg tot het kruispunt met Essensteenweg;
- Kroonstraat;
- Marijnnevennestraat;
- Steenbakkerijstraat tussen Darm en Groespolderstraat;
- Groespolderstraat;
- Lissevenstraat;
- Cederlaan;
- Kempenlaan;
- Bremlaan;
- Moleneind;
- Blakveld;
- Pastorijdreef;
- Vossenstraat;
- Kapelstraat;
- Achterstraat;
- Beyersstraat.
Deze zone met tonnagebeperking sluit aan bij een identieke zone in Essen die bestaat uit de
straten Vissenheuvel, Blakveld, Spurrieveld, Holleweg en Mertensdreef.
De zonale tonnagebeperking wordt aangegeven met verkeersborden.
Op de vergadering van 12 december 2018 van de Stuurgroep Verkeer werd dit
politiereglement besproken.
HET AANVULLEND POLITIEREGLEMENT: INVOERING VAN EEN TONNAGEBEPERKING
TE NIEUWMOER WORDT GOEDGEKEURD.
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8. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: terugbrengen van de snelheid van
70km/u naar 50km/u in de Blikstraat.
Met dit verkeersreglement wordt een snelheidsbeperking ingevoerd in de Blikstraat tussen de
bebouwde kom en de grens met de gemeente Essen. De verplichte verkeersborden worden
geplaatst over de ganse lengte van de Blikstraat.
Aan de raad wordt gevraagd om dit reglement goed te keuren.
DE
RAAD
VERLEENT
ZIJN
GOEDKEURING
AAN
HET
AANVULLEND
POLITIEREGLEMENT: TERUGBRENGEN VAN DE SNELHEID VAN 70KM/U NAAR
50KM/U IN DE BLIKSTRAAT.
9. Goedkeuring van het aanvullend politiereglement: uitbreiding van de zone 30 km/u in de
omgeving van de Schooldreef.
In de omgeving van de Schooldreef wordt de bestaande zone waar een snelheid van 30
km/uur wordt gehanteerd, uitgebreid. De inwoners van de wijk rond de Schooldreef werden in
het najaar van 2018 hierover bevraagd.
De zone 30 wordt nu ingevoerd in volgende straten of straatdelen:
- Dorpstraat tussen de woningen met de huisnummers 5 en 23 (d.i. het gedeelte met
éénrichtingsverkeer);
- Molenstraat;
- Kapellaan;
- Van den Bogaertlei;
- Azalealaan;
- Albert Peeterslei;
- Ijzerenwegstraat;
- Solheuvel;
- Kauwenberg;
- Arnold Brabantstraat;
- Godfried Hermansstraat;
- Brouwerijstraat;
- Schooldreef;
- Drieslei.
De zone 30 wordt met verkeersborden én met symbolen op de rijweg aangegeven.
Dit reglement werd besproken op de vergadering van 12 december 2018 van de Stuurgroep
Verkeer.
HET AANVULLEND POLITIEREGLEMENT: UITBREIDING VAN DE ZONE 30 KM/U IN DE
OMGEVING VAN DE SCHOOLDREEF WORDT GOEDGEKEURD.
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AANGEVRAAGD AGENDAPUNT.
10. Open VLD: voorstel tot het invoeren van een burgerbegroting.
Het raadslid Wouter Vanden Bergh vraagt namens de Open VLD-fractie om het volgende
punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad: ‘Voorstel tot het invoeren van een
burgerbegroting.’
HET VOORSTEL VAN OPEN VLD TOT HET INVOEREN VAN EEN BURGERBEGROTING
WERD BESPROKEN.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
11. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 17 december 2018 en van de
installatievergadering van 7 januari 2019 van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 17 december
2018 en van de installatievergadering van 7 januari 2019 van de gemeenteraad goed te
keuren.
HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 17 DECEMBER 2018 EN VAN DE
INSTALLATIEVERGADERING VAN 7 JANUARI 2019 VAN DE GEMEENTERAAD WORDT
GOEDGEKEURD.
BESLOTEN ZITTING
Nihil
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