VERSLAG VERGADERING
Gemeenteraad
Datum: 29 april 2019

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van
Looveren, C. De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der
Poel, W. Vanden Bergh, D. Arnold, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: M. Beyers, raadslid.
De voorzitter opent de zitting te 20.13 uur.
Vervolgens wordt overgegaan tot afhandeling van de dagorde van de gemeenteraad.

DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout
1. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het zwembad én het sportpark Heikant.
2. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gebruik van de voetbalvelden van het
sportpark Heikant.
Samenwerkingsverbanden.
3. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba: aanduiding van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur.
4. Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart
2019 over de aanduiding van een kandidaat-lid voor het Regionale Bestuurscomité en de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.
Patrimonium.
5. Goedkeuring van de verschillende ontwerpen van notariële akten in verband met het
dossier van de heraanleg van de schoolomgeving Ganzendries.
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6. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in de
Mastendreef.
Vrije tijd.
7. Goedkeuring van het gewijzigde organiek reglement voor het beheersorgaan van de
bibliotheek.
Algemeen beleid.
8. Toekenning van de titels van ereschepen en eregemeenteraadslid.
Goedkeuring van het verslag.
9. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de
gemeenteraad.
BESLOTEN ZITTING
Personeel.
10. Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur en waarnemend financieel
directeur.
VERSLAG
===========
1. Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het zwembad én het sportpark Heikant.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2016 betreffende de oprichting en statuten
van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout;
Gelet op het ministerieel besluit van 26 september 2016 over de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB); dat
de kennisgeving van de oprichting van het AGB op 10 oktober 2016 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;
Gelet op het artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het Autonoom
Gemeentebedrijf Kalmthout, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28
november 2016; dat dit artikel stelt dat de gemeente de toegangsprijzen tot infrastructuren
kan begrenzen opdat de infrastructuren toegankelijk zouden zijn voor iedereen en de
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beperkte toegangsprijzen subsidiëren middels prijssubsidies; dat de modaliteiten en de
berekeningswijze van de prijssubsidies worden vastgesteld in een apart prijssubsidiereglement;
Overwegende dat het past afspraken te maken over de prijssubidies die de gemeente toekent
aan het AGB om het AGB Kalmthout haar dienstverlening met betrekking tot de exploitatie
van het gemeentelijk zwembad en van het sportpark Heikant te kunnen uitvoeren;
Gelet op het gemeenteraadbesluit én het besluit van de raad van bestuur van het AGB van
26 november 2018 over de goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk
zwembad;
Gelet op het raadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout van
22 oktober 2018 over de goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een
erfpacht voor het sportpark Heikant;
Gelet op de goedkeuring door de gemeenteraad én raad van bestuur van het AGB Kalmthout
in zitting van 25 februari 2019 van de notariële ontwerpakte voor de vestiging van een
erfpacht door het AGB Kalmthout op de terreinen van het sportpark Kalmthout;
Gelet op feit dat de prijssubsidiefactor nu herberekend moet worden; dat deze prijssubsidies
door de gemeente worden verleend aan het AGB Kalmthout voor het verlenen van het recht
op toegang aan de gebruikers van het zwembad, de voetbalinfrastructuur van het sportpark
Heikant en de atletiekinfrastructuur van het sportpark Heikant;
Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Kalmthout het aangepaste
prijssubsidiereglement goedkeurde in zitting van heden;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Enig artikel.De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement van het gemeentelijk zwembad en van het
sportpark Heikant goed. Het reglement geldt voor de periode van 1 mei 2019 tot 31 december
2019.
Het prijssubsidiereglement gaat hierbij integraal als bijlage:
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“PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ZWEMBAD EN HET SPORTPARK “HEIKANT”

TUSSEN
I.

De gemeente Kalmthout, gevestigd te Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout,
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie
optreden, de heer Lukas Jacobs, burgemeester en de heer Vincent Gabriels,
algemeen directeur,

Hierna “gemeente” genoemd;
EN
II.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout, met zetel te Kerkeneind 13, 2920
Kalmthout, opgericht bij Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Kalmthout
van 20 juni 2016 en rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door
de oprichting door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden van 26
september 2016, waarvan de kennisgeving van de oprichting is verschenen in het
Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2016 hier vertegenwoordigd door de raad van
bestuur, voor wie optreedt de heer Maarten De Bock, voorzitter, handelend in
uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van 20 juni 2016 en 25 februari
2019,

Hierna “het Autonoom Gemeentebedrijf” genoemd;
WORDT OVEREENGEKOMEN DAT:
De gemeente zal prijssubsidies toekennen aan het Autonoom Gemeentebedrijf voor het
verlenen van recht op toegang aan gebruikers van het zwembad, de voetbalinfrastructuur van
het sportpark Heikant en de atletiekinfrastructuur van het sportpark Heikant (hierna samen
‘de sportinfrastructuur’).
Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de
periode vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019.
VOORWAARDEN
•

Het Autonoom Gemeentebedrijf heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor een
periode van 12 maanden, i.e. van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 (zie
bijlage 1). Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf vastgesteld
dat de inkomsten uit recht op toegang tot de sportinfrastructuur, zonder rekening te
houden met overgedragen opbrengsten voor het zwembad, minstens EUR 530.842,20
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(exclusief 6% btw) voor bovenvermelde periode moeten bedragen om economisch
rendabel te zijn.
•

Op basis van bovenvermelde ramingen en een raming van het verwachte gebruikers- of
bezoekersaantal voor de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019 heeft het
Autonoom Gemeentebedrijf vastgesteld dat zij voor de betrokken periode de volgende
toegangsprijzen moet aanrekenen voor het verlenen van recht op toegang tot de
sportinfrastructuur.

Infrastructuur
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Accomodatie

Type gebruiker

Tarief
(incl. 6%
btw)

lid KKSK - U6-debutantjes (per maand)

12,00 €

lid KKSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maand)
lid KKSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maand) 2e kind zelfde gezin
lid KKSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maabd) 3e kind zelfde gezin

12,00 €

Voetbalinfrastructuur

lid KKSK - spelers 1e elftal en reserven A (per maand)

24,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training indien meer dan 24u per
seizoen / ploeg / volledig terrein (per uur)

15,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training (per uur)

30,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per wedstrijd)

75,00 €

Voetbalinfrastructuur

Toeschouwer jeugdwedstrijd (per toegang)

7,50 €

Voetbalinfrastructuur

Toeschouwer wedstrijd 1ste elftal (per toegang)

15,00 €

Individueel jaarabonnement toeschouwer jeugdwedstrijden
(per jaar)
Individueel jaarabonnement toeschouwer wedstrijden 1ste
elftal en jeugd (per jaar)

75,00 €

Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur

Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur

12,00 €
12,00 €

150,00 €

Atletiekinfrastructuur

Lid ACK (per maand)

3,50 €

Atletiekinfrastructuur

Scholen

1,00 €

Atletiekinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per uur)

1,00 €

Zwembad

Zwembad

Kind gemeente Kalmthout t.e.m. 13 jaar en mindervaliden
(per toegang)

4,53 €

Zwembad

Zwembad

Volwassene gemeente Kalmthout (per toegang)

6,80 €

Zwembad

Zwembad

55+ van gemeente Kalmthout (per toegang)

4,53 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar en mindervaliden

36,24 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart volwassen inwoners Kalmthout

58,89 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart 55+ van de gemeente Kalmthout

40,77 €
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Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement inwoner Kalmthout (per jaar)

271,80 €

Zwembad

Zwembad

gezinsjaarabonnement inwoners Kalmthout (per jaar)

407,70 €

Zwembad

Zwembad

kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner Kalmthout (per toegang)

9,06 €

Zwembad

Zwembad

volwassenen van buiten de gemeente (per toegang)

15,86 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner

81,54 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart inwoners buiten Kalmthout

144,96 €

Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement niet-inwoner Kalmthout (per
jaar)

543,60 €

Zwembad

Zwembad

gezinsabonnement niet-inwoners Kalmthout (per jaar)

815,40 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief Kalmthoutse scholen (per leerling/begonnen
kwartier)

1,13 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief niet-Kalmthoutse scholen (per
leerling/begonnen kwartier)

3,40 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout (per uur)

90,60 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout met eigen
redder (per uur)

67,95 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1 baan (per uur)

22,65 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1/2 kikkerbad (per
uur)

22,65 €

Zwembad

Zwembad

andere verenigingen van Kalmthout (per uur)

181,20 €

Zwembad

Zwembad

verenigingen van buiten Kalmthout (per uur)

294,45 €

Zwembad

Zwembad

gehandicaptenverenigingen Kalmthout (per uur)

63,42 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers uit Kalmthout (per jaar)

113,25 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers van buiten Kalmthout (per jaar)

226,50 €

•

De gemeente erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf, op basis van deze ramingen,
voor de periode vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019 bovenvermelde prijzen
moet aanrekenen.
Echter, rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sportinfrastructuur
wenst de gemeente het democratisch karakter van de toegangsgelden te garanderen
opdat de sportinfrastructuur toegankelijk zijn voor iedereen.
Gelet op bovenstaand wenst de gemeente de toegangsgelden voor recht op toegang tot
de sportinfrastructuur te begrenzen tot de volgende prijzen:
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Infrastructuur
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Accomodatie

Type gebruiker

Tarief
(incl. 6%
btw)

lid KSK - U6-debutantjes (per maand)

4,00 €

lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en reserven
A) (per maand)
lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en reserven
A) (per maand) 2e kind zelfde gezin
lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en reserven
A) (per maabd) 3e kind zelfde gezin

4,00 €

Voetbalinfrastructuur

lid KSK - spelers 1e elftal en reserven A (per maand)

8,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training indien meer dan 24u per
seizoen / ploeg / volledig terrein (per uur)

5,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training (per uur)

10,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per wedstrijd)

25,00 €

Voetbalinfrastructuur

Toeschouwer jeugdwedstrijd (per toegang)

2,50 €

Voetbalinfrastructuur

Toeschouwer wedstrijd 1ste elftal (per toegang)

5,00 €

Individueel jaarabonnement toeschouwer jeugdwedstrijden
(per jaar)
Individueel jaarabonnement toeschouwer wedstrijden 1ste
elftal en jeugd (per jaar)

25,00 €

Atletiekinfrastructuur

Lid ACK (per maand)

2,50 €

Atletiekinfrastructuur

Scholen

0,00 €

Atletiekinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per uur)

0,00 €

Zwembad

Zwembad

Kind gemeente Kalmthout t.e.m. 13 jaar en mindervaliden
(per toegang)

1,00 €

Zwembad

Zwembad

Volwassene gemeente Kalmthout (per toegang)

1,50 €

Zwembad

Zwembad

55+ van gemeente Kalmthout (per toegang)

1,00 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar en mindervaliden

8,00 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart volwassen inwoners Kalmthout

13,00 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart 55+ van de gemeente Kalmthout

9,00 €

Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement inwoner Kalmthout (per jaar)

60,00 €

Zwembad

Zwembad

gezinsjaarabonnement inwoners Kalmthout (per jaar)

90,00 €

Zwembad

Zwembad

kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner Kalmthout (per toegang)

2,00 €

Zwembad

Zwembad

volwassenen van buiten de gemeente (per toegang)

3,50 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner

18,00 €

Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur

Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur

4,00 €
4,00 €

50,00 €
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Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart inwoners buiten Kalmthout

32,00 €

Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement niet-inwoner Kalmthout (per
jaar)

120,00 €

Zwembad

Zwembad

gezinsabonnement niet-inwoners Kalmthout (per jaar)

180,00 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief Kalmthoutse scholen (per leerling/begonnen
kwartier)

0,25 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief niet-Kalmthoutse scholen (per
leerling/begonnen kwartier)

0,75 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout (per uur)

20,00 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout met eigen
redder (per uur)

15,00 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1 baan (per uur)

5,00 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1/2 kikkerbad (per
uur)

5,00 €

Zwembad

Zwembad

andere verenigingen van Kalmthout (per uur)

40,00 €

Zwembad

Zwembad

verenigingen van buiten Kalmthout (per uur)

65,00 €

Zwembad

Zwembad

gehandicaptenverenigingen Kalmthout (per uur)

14,00 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers uit Kalmthout (per jaar)

25,00 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers van buiten Kalmthout (per jaar)

50,00 €

•

De gemeente verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 mei 2019 tot en met 31
december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van
prijssubsidies (zie laatste kolom in onderstaande tabel).

Infrastructuur
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Tarief
(incl. 6% btw)

Prijssubsidie
gemeente
(incl. 6% btw)

lid KSK - U6-debutantjes (per maand)

4,00 €

8,00 €

lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maand)
lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maand) 2e kind zelfde gezin
lid KSK - spelende leden (m.u.v. U6, 1ste elftal en
reserven A) (per maand) 3e kind zelfde gezin

4,00 €

8,00 €

4,00 €

8,00 €

4,00 €

8,00 €

Voetbalinfrastructuur

lid KSK - spelers 1e elftal en reserven A (per maand)

8,00 €

16,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training indien meer dan 24u per
seizoen / ploeg / volledig terrein (per uur)

5,00 €

10,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers training (per uur)

10,00 €

20,00 €

Voetbalinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per wedstrijd)

25,00 €

50,00 €

Voetbalinfrastructuur

Toeschouwer jeugdwedstrijd (per toegang)

2,50 €

5,00 €

Accomodatie
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur

Type gebruiker
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Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant
Sportpark
Heikant

Toeschouwer wedstrijd 1ste elftal (per toegang)

5,00 €

10,00 €

Individueel jaarabonnement toeschouwer jeugdwedstrijden
(per jaar)
Individueel jaarabonnement toeschouwer wedstrijden 1ste
elftal en jeugd (per jaar)

25,00 €

50,00 €

50,00 €

100,00 €

Atletiekinfrastructuur

Lid ACK (per maand)

2,50 €

1,00 €

Atletiekinfrastructuur

Scholen

0,00 €

1,00 €

Atletiekinfrastructuur

Occassionele gebruikers (per uur)

0,00 €

1,00 €

Zwembad

Zwembad

Kind gemeente Kalmthout t.e.m. 13 jaar en mindervaliden
(per toegang)

1,00 €

3,53 €

Zwembad

Zwembad

Volwassene gemeente Kalmthout (per toegang)

1,50 €

5,30 €

Zwembad

Zwembad

55+ van gemeente Kalmthout (per toegang)

1,00 €

3,53 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar en mindervaliden

8,00 €

28,24 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart volwassen inwoners Kalmthout

13,00 €

45,89 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart 55+ van de gemeente Kalmthout

9,00 €

31,77 €

Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement inwoner Kalmthout (per jaar)

60,00 €

211,80 €

Zwembad

Zwembad

gezinsjaarabonnement inwoners Kalmthout (per jaar)

90,00 €

317,70 €

Zwembad

Zwembad

kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner Kalmthout (per
toegang)

2,00 €

7,06 €

Zwembad

Zwembad

volwassenen van buiten de gemeente (per toegang)

3,50 €

12,36 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart kinderen t.e.m. 13 jaar niet-inwoner

18,00 €

63,54 €

Zwembad

Zwembad

10-beurtenkaart inwoners buiten Kalmthout

32,00 €

112,96 €

Zwembad

Zwembad

individueel jaarabonnement niet-inwoner Kalmthout (per
jaar)

120,00 €

423,60 €

Zwembad

Zwembad

gezinsabonnement niet-inwoners Kalmthout (per jaar)

180,00 €

635,40 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief Kalmthoutse scholen (per leerling/begonnen
kwartier)

0,25 €

0,88 €

Zwembad

Zwembad

schooltarief niet-Kalmthoutse scholen (per
leerling/begonnen kwartier)

0,75 €

2,65 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout (per uur)

20,00 €

70,60 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportverenigingen Kalmthout met eigen
redder (per uur)

15,00 €

52,95 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1 baan (per uur)

5,00 €

17,65 €

Zwembad

Zwembad

erkende watersportvereniging Kalmthout 1/2 kikkerbad
(per uur)

5,00 €

17,65 €

Zwembad

Zwembad

andere verenigingen van Kalmthout (per uur)

40,00 €

141,20 €

Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
Voetbalinfrastructuur
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Zwembad

Zwembad

verenigingen van buiten Kalmthout (per uur)

65,00 €

229,45 €

Zwembad

Zwembad

gehandicaptenverenigingen Kalmthout (per uur)

14,00 €

49,42 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers uit Kalmthout (per jaar)

25,00 €

88,25 €

Zwembad

Zwembad

privé lesgevers van buiten Kalmthout (per jaar)

50,00 €

176,50 €

•

Deze gesubsidieerde toegangsgelden kunnen steeds geherevalueerd worden tijdens de
periode van 1 mei 2019 t.e.m. 31 december 2019 in het kader van een periodieke
evaluatie van de exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf. In de mate er
een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente deze steeds
documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).

•

Het Autonoom Gemeentebedrijf moet op de 5de werkdag van elke maand de gemeente
een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers en bezoekers waaraan tijdens de
voorbije maand recht op toegang is verleend tot de sportinfrastructuur. Dit overzicht dient
tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom
Gemeentebedrijf uitreikt aan de Gemeente. De gemeente dient deze debet nota te
betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf binnen de 30 werkdagen na ontvangst.

•

Een nieuw prijssubsidierelgement geldig vanaf 1 januari 2020 zal worden onderhandeld
tussen de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf vóór 31 december 2019.

Bijlage:
1. Raming van de inkomsten en uitgaven voor 2019.
Te Kalmthout, 29/04/2019”
2. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gebruik van de voetbalvelden van het
sportpark Heikant.
Gelet op de bepalingen van het hoofdstuk 2 van het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur;
Gelet op het feit dat de terreinen waarop het sportpark Heikant zich bevindt, in erfpacht
werden overgedragen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout; dat aldus het
Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout instaat voor het onderhoud en de uitbating van de
terreinen en gebouwen die zich bevinden op dit sportpark;
Overwegende dat het dus noodzakelijk is om een tariefreglement op te stellen voor het
gebruik van de voetbalvelden van het sportpark Heikant rekening houdend met de kosten
voor het onderhoud die dergelijke inrichting met zich brengt;
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Overwegende dat de Kalmthoutse voetbalploegen bijdragen tot de goede werking van de
gemeente en de individuele ontplooiing van de burgers in het algemeen; dat het dus
gerechtvaardigd is om een gedifferentieerd tarief te vragen voor Kalmthoutse voetbalploegen
ten opzichte van niet-Kalmthoutse voetbalploegen;
Gelet op het feit dat dit reglement reeds werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19
december 2016; dat de tarieven nu zullen gelden voor alle voetbalvelden op het sportpark
Heikant;
Gelet op de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB Kalmthout, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB Kalmthout in zitting
van 24 oktober 2016, meer bepaald het artikel 13 dat stelt dat het Autonoom Gemeentebedrijf
de tarieven hanteert voor het verstrekken van leveringen en diensten die door de
gemeenteraad zijn goedgekeurd; dat het AGB Kalmthout daartoe in zitting van vandaag een
voorstel van tariefreglement heeft goedgekeurd, waarover de gemeenteraad zich dient uit te
spreken;
Overwegende dat de continuïteit bewaard dient te blijven;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad keurt het tariefreglement voor het gebruik van de voetbalvelden van het
sportpark Heikant, goed. Ten bate van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout geldt vanaf
1 januari 2019 een tariefreglement voor het gebruik van het natuurgrasterrein C en het Dkunstgrasterrein van het sportpark Heikant.
Art. 2.De tarieven (inclusief BTW) worden vastgesteld als volgt:
A) Natuurgrasterrein C:
1. Voor wedstrijden voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:
• per wedstrijd: 18 euro,
• per seizoen: 200 euro bij 2-wekelijkse wedstrijd (max. 16 wedstrijden),
• per seizoen: 350 euro bij wekelijkse wedstrijd (max. 32 wedstrijden),
• tornooien: 50 euro per dag.
2. Voor wedstrijden voor niet-Kalmthoutse ploegen:
de onder A) 1. vermelde tarieven + 50%.
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3. Voor trainingen voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen, uitgezonderd jeugdploegen tot
en met U21 welke gratis trainen:
• per uur per volledig terrein: 5 euro,
• per jaar: 200 euro éénmalig voor de club.
B) Kunstgrasterrein D:
1. Voor wedstrijden voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:
• per wedstrijd: 25 euro,
2. Voor wedstrijden voor niet-Kalmthoutse ploegen:
• de onder B) 1. Vermeld tarief + 50%.
3. Voor trainingen voor Kalmthoutse erkende voetbalploegen:
• per uur per volledig terrein: 10 euro,
• seizoensuur per ploeg per volledig terrein (> 24u./seizoen): 5 euro.
4. Voor trainingen voor niet-Kalmthoutse ploegen en dit buiten de bevoorrechte uren van
voetbalclub KKSK:
• de onder B) 3. Vermelde tarieven +50%
Art. 3.De tarieven zijn verschuldigd door de daadwerkelijke gebruiker of door de titularis van de
voorafgaande toelating.
Art. 4.Deze tarieven zullen zullen contant geëist worden tegen afgifte van tickets,
abonnementskaarten of kwijting, die op elk verzoek van het toezichthoudend personeel
dienen getoond te worden.
Art. 5.In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
3. Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba: aanduiding van een
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen en voordracht van een kandidaatbestuurder voor de raad van bestuur.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald het artikel 41 dat
stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissing tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoodiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
ARRO Antwerpen cvba (Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne);
Gelet op de brief van ARRO Antwerpen van 15 maart 2019;
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Gezien, ingevolge de vernieuwing van de legislatuur, tot een nieuwe voordracht van een
kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur én gemeentelijke vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen dient te worden overgegaan;
Gaat over tot de voordracht van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van
deze vereniging: mevrouw Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Wies Peeters als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen van ARRO Antwerpen aanvaard wordt met 24 stemmen;
Gaat over tot de voordracht van een kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van deze
Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij: mevrouw Wies Peeters, wonende raadslid Wies
PeetersX te 2920 Kalmthout;
Gezien bijgevolg de voordracht van Wies Peeters als kandidaat-bestuurder aanvaard wordt
met 24 stemmen;
BESLUIT
Artikel 1-.
Als gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van ARRO Antwerpen
wordt raadslid Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te 2920 Kalmthout, aangewezen.
Art. 2.De gemeenteraad draagt raadslid Wies Peeters, wonende Bloemstraat 1 te 2920 Kalmthout,
voor als kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur van deze vereniging.
Art. 3.Deze vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de volledige bestuursperiode 2019-2024.
Art. 4.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
ARRO Antwerpen cvba, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne.
4. Bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18
maart 2019 over de aanduiding van een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité en
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVEKA.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging IVEKA;
Gelet op de aangetekende brief van 21 december 2018 van de opdrachthoudende vereniging
IVEKA (Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout) met de melding dat op woensdag 20 maart
2019 in het hotel Aldhem te Grobbendonk de eerste Algemene Vergadering van 2019 werd
georganiseerd; dat de gemeente Kalmthout werd opgeroepen om deel te nemen aan deze
Algemene Vergadering;
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Gelet op het feit dat tijdens deze Algemene Vergadering de voodrachten voor de benoemingen
van de leden van de raad van bestuur en van de Regionale Bestuurscomités werden
voorgelegd;
Gelet op het feit dat volgens het artikel 18 van de statuten van IVEKA alle huidige mandaten bij
IVEKA onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene Vergadering en dat deze tot een
algehele vervanging van de bestuursorganen moet overgaan;
Gelet op het feit dat de gemeente Kalmthout is ingedeeld bij een Regionaal Bestuurscomité
(afgekort RBC);
Gelet op het feit dat volgens het artikel 17.2 van de statuten van IVEKA elke gemeente het recht
heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het RBC;
Gelet op het feit dat volgens het artikel 12.2 van de statuten de deelnemende gemeenten het
recht hebben om maximaal 6 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan dan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene Vergadering te benoemen leden van de
raad van bestuur beperkt is tot 6;
Gelet op de beslissing van 25 februari 2019 van de gemeenteraad waarbij schepen Jan
Oerlemans werd voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité Noord van
de opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor een duur van 6 jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 20 maart 2019 tot de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025; dat
schepen Jan Oerlemans tevens werd voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur
van de opdrachthoudende vereniging voor de periode van 6 jaar, vanaf de Algemene
Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2025;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen omwille van
opportuniteitsredenen van oordeel is dat de hier bovenvermelde voordracht van schepen Jan
Oerlemans het best ongedaan kan worden gemaakt; dat het college van burgemeester en
schepenen schepen Silke Lathouwers wenst voor te dragen als kandidaat-lid van het Regionaal
Bestuurscomité én als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende
vereniging IVEKA; dat hieromtrent een besluit werd genomen door het college van
burgemeester en schepenen in zitting van 18 maart 2019 omwille van het feit dat de eerste
Algemene Vergadering van IVEKA plaats had op 20 maart 2019; dat deze collegebeslissing nu
ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad;
Gehoord de voorzitter,
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs
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Artikel 1.De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 18 maart 2019 van het college van
burgemeester en schepenen waarbij de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 met
betrekking tot de voordracht van schepen Jan Oerlemans als kandidaat-lid voor het
Regionaal Bestuurscomité Noord en als kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging IVEKA, wordt ingetrokken.
Art. 2.De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 18 maart 2019 van het college van
burgemeester en schepenen over de voordracht van schepen Silke Lathouwers (wonende
Heuvel 34 te 2920 Kalmthout) als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC)
Noord van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor een duur van 6 jaar, vanaf de
Algemene Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het
jaar 2025.
Art. 3.De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 18 maart 2019 van het college van
burgemeester en schepenen over de voordracht van schepen Silke Lathouwers als
kandidaat-lid voor de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVEKA, voor
een duur van 6 jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 20 maart 2019 tot aan de eerste
Algemene Vergadering in het jaar 2025.
Art. 4.Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissingen. Een kopie van dit besluit zal worden bezorgd aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA, ter attentie van het secretariaat (p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090
Melle).
5. Goedkeuring van de verschillende ontwerpen van notariële akten in verband met het
dossier van de heraanleg van de schoolomgeving Ganzendries.
Schepen van ruimtelijke planning Jef Van den Bergh (CD&V) geeft hierbij uitvoerig
toelichting.
Dit dossier is reeds eerder aan bod gekomen in de gemeenteraad. Het gaat hier over de
innames bij de eigenaars. Er zijn nog twee eigenaars waarvan we nog geen verkoopbelofte
hebben. Contacten met deze twee eigenaars zijn lopende. Er zal ook parking worden
gecreëerd op het schoolterrein zelf om het verlies aan parkeerplaatsen in de Ganzendries te
compenseren. De opmetingen zijn gebeurd tijdens de paasvakantie. Een voorstel voor
parking voor het personeel en de leerkrachten wordt opgesteld. We verwachten het ontwerp
van de schoolparking tegen eind mei 2019. Het akkoord tussen school en de gemeente zal
worden gefinaliseerd tegen het einde van juni 2019. Het is de bedoeling om de
bouwaanvraag voor de schoolvakantie in te dienen.
De details van het ontwerp zijn de volgende:
•

huidige parkeermogelijkheden: 40 plaatsen
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•

•
•
•
•
•

in het ontwerp worden 19 plaatsen en ongeveer 40 plaatsen op het schoolterrein met
ingang via Kijkuitstraat en Erasmuspadje voorzien. Het wordt een fietsstraat tot aan
de poort aan de Ganzendries. Het parkeerterrein in de school blijft ook voor
naschoolse activiteiten beschikbaar.
Het parkeren van de leerkrachten gebeurt buiten de Ganzendries: er zullen dus
minder verkeersbewegingen zijn.
Een apart voetpad langs de school wordt aangelegd. Dit trottoir zal goed bereikbaar
zijn vanuit de parkeerplaatsen.
De mogelijkheid om Kiss & Ride te organiseren, wordt voorzien.
De straatbomen worden vervangen door accentbomen ter accentuering van de
ingangen van de school.
Het groene karakter van het schooldomein blijft behouden omdat we niet voorbij de
huidige grens van de school gaan.

Raadslid Inga Verhaert (sp.a) vraagt wat er voorzien is in de plannen van de school langs de
kant van de Kijkuitstraat. Haar tweede vraag is of er zicht is op de timing. Een bijkomende
vraag is of de medewerkers zullen inrijden langs de parking in de Ganzendries of langs de
zijde van de Kijkuitstraat.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) meldt dat de plannen nog niet in detail gekend zijn. De
inrit zal gebeuren via de Kijkuitstraat. Er zal een fietsstraat worden ingericht zodat de
leerkrachten rekening zullen moeten houden met de fietsers en de voetgangers.
Raadslid Wouter Vanden Bergh (Open VLD) stelt vast dat het ontwerp niet meer ter discussie
staat. Hij houdt dan ook zijn opmerkingen voor zich. Hij zal graag helpen bij de volgende
plannen van nieuwe projecten om een bijdrage te leveren.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) verwijst naar de twee eigenaars die nog niet
hebben getekend. Wat zijn de consequenties voor dit project?
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de laatste stap de gedwongen
onteigening is.
De voorzitter antwoordt dat het hier over een inname van ongeveer 5 m² gaat.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) zegt dat we het probleem zullen oplossen als het zich
stelt maar deze kwestie zal het ontwerp van de straat niet in het gedrang brengen.
Raadslid Koen Vanhees (Vlaams Belang) geeft aan dat er zolang geen problemen zullen
komen, dit zo veel te beter is.
Raadslid Hans De Schepper (Groen) is blij met de vordering in dit dossier. Het is een dossier
dat reeds lang loopt. We hopen het nog te zien verwezenlijken. Hopelijk kunnen we binnen
een termijn van een jaar afsluiten met het lintje door te knippen. Misschien is het een goed
idee om een éénrichtingsstraat te creëren en dit eventueel enkel tijdelijk tijdens schooluren.
Een lus met de Eikelstraat zou dan interessant zijn.
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De voorzitter antwoordt dat dit in de praktijk al gangbaar is omdat het er moeilijk uit te rijden
is. We zullen alsnog hierover voorleggen met de bewoners Eikelstraat en de straten errond.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 over de voorlopige vaststelling van
het rooilijn- en grondinnemingsplan voor de herinrichting van de omgeving van de school
Erasmus in de Ganzendries;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2018 met betrekking tot de
definitieve vaststelling van het rooilijn- en grondinnemingsplan voor de herinrichting van de
omgeving van de school Erasmus in de Ganzendries;
Gelet op het feit dat in de Ganzendries de basisschool 4Sprong (Erasmus) en het
Erasmusatheneum zijn gevestigd; dat de omgeving van deze school toe is aan een
herinrichting waarbij het openbaar domein meer overzichtelijk en verkeersveilig kan worden
gemaakt, zowel voor de bewoners van deze straat als voor de leerlingen en de bezoekers
van de scholen;
Gelet op het feit dat voor de verkeersveilige herinrichting van het openbaar domein rond deze
schoolomgeving een aantal voortuinen van aanpalende eigenaars moeten worden verworven
om een duurzaam ontwerp te realiseren;
Gelet op het feit dat ook een gedeelte van het domein van de school Erasmus zal moeten
worden verworven;
Gelet op het rooilijn- en grondinnemingsplan zoals opgesteld door het studiebureau Sweco
(Herkenrodesingel 8B te 3500 Hasselt) van 8 maart 2017;
Overwegende dat de totale herinrichting van de schoolomgeving in de Ganzendries zal
gebeuren op kosten van het gemeentebestuur;
Gelet op het schattingsverslag voor de grondinnames in de Ganzendries, zoals opgemaakt
door landmeter-expert Gert Matheusen uit Essen op 15 november 2017;
Overwegende dat voor het verwerven van de voortuinstroken én het gedeelte van het
schooldomein ontwerpen van notariële akten werden opgemaakt door het geassocieerd
notariskantoor Dejongh, De Boungne en De Smedt; dat per voortuinstrook én het gedeelte
van de schoolomgeving die verworven dienen te worden door het gemeentebestuur, een
apart ontwerp van notariële akte werd opgemaakt; dat alle repels van gronden op deze
manier kunnen ingelijfd worden in het openbaar domein;
Overwegende dat nu aan de gemeenteraad gevraagd wordt om alle acht ontwerpen van
notariële akten goed te keuren zodat verder gewerkt kan worden aan de herinrichting van de
schoolomgeving in de Ganzendries;
Gehoord de voorzitter,
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BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpaktes zoals opgesteld door geassocieerd notarissen Dejongh, De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor het verwerven van onderstaand vermelde
voortuinstroken én het gedeelte van het schooldomein, worden goedgekeurd:
1. Een repel grond met een oppervlakte van 9m² gelegen Ganzendries 2 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 474B7P0000), huidige eigenaar
de heer Claessens en mevrouw Van Sull, zal door het gemeentebestuur
verworven worden voor een prijs van 3.325 euro;
2. Een repel grond met een oppervlakte van 2,70m² gelegen Ganzendries (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476W3P0000), huidige eigenaar
de heer Ribbens en mevrouw Wouters, zal door het gemeentebestuur verworven
worden voor een prijs van 940 euro;
3. Een repel grond met een oppervlakte van 9,41m² gelegen Ganzendries 4 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476G4P0000), huidige eigenaar
de heer Van der Ven en mevrouw Dilliën, zal door het gemeentebestuur
verworven worden voor een prijs van 5.375 euro;
4. Een repel grond met een oppervlakte van 13,37m² gelegen Ganzendries 6 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476F4P0000), huidige eigenaar
de heer Danckers en mevrouw Palinckx, zal door het gemeentebestuur verworven
worden voor een prijs van 5.010 euro;
5. Een repel grond met een oppervlakte van 12,43m² gelegen Ganzendries 8 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476X3P0000), huidige eigenaar
de heer Verfaillie en mevrouw Van Looveren, zal door het gemeentebestuur
verworven worden voor een prijs van 4.505 euro;
6. Een repel grond met een oppervlakte van 13,56m² gelegen Ganzendries 10 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476Y3P0000), huidige eigenaar
de heer Maes en mevrouw Hertling, zal door het gemeentebestuur verworven
worden voor een prijs van 4.985 euro;
7. Een repel grond met een oppervlakte van 13,31m² gelegen Ganzendries 12 (thans
kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 476L3P0000), huidige eigenaar
de heer Potters en mevrouw Peeters, zal door het gemeentebestuur verworven
worden voor een prijs van 4.980 euro;
8. Een repel grond met een oppervlakte van 8,66m² gelegen Kapellensteenweg 284
(thans kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 482C4P0000), huidige
eigenaar de heer Pauwels en mevrouw Bierkens, zal door het gemeentebestuur
verworven worden voor een prijs van 3.230 euro;
9. Een repel grond met een oppervlakte van 6,40m² gelegen Kapellensteenweg 286
(thans kadastraal gekend als sectie G, deel van nummer 482X3P0000), huidige
eigenaar de heer Danckers en mevrouw Palinckx, zal door het gemeentebestuur
verworven worden voor een prijs van 2.385 euro;
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Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen Dejongh, De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout.
6. Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte voor de kosteloze grondafstand in de
Mastendreef.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingsvergunning ingediend bij het
college van burgemeester en schepenen op 31 mei 2016 door VDM Sale Concept NV
(Kattendijkdok – Westkaai 51 te Antwerpen) strekkende tot het verkavelen van meerdere
kadastrale percelen in vier loten voor vrijstaande bebouwing op de hoek Beauvoislaan Mastendreef (kadastraal gekend als Sectie E, nummers 594g4, 594w15, 594y15, 594p20 en
594r20, met een totale oppervlakte van 12.205m²);
Overwegende dat het kwestieuze eigendom zich bevindt in zone woonpark;
Gelet op het raadsbesluit van 27 maart 2017 over de principiële goedkeuring van het
voorgelegde verkavelingsontwerp van de firma VDM Sale Concept nv strekkende tot het
verkavelen van meerdere kadastrale percelen in vier loten voor vrijstaande bebouwing op de
hoek Beauvoislaan - Mastendreef op voorwaarde dat een strook grond met een oppervlakte
van 157m² gelegen in de wegbedding van de Mastendreef wordt afgesplitst om kosteloos te
worden overgedragen aan de gemeente Kalmthout;
Overwegende dat het verkavelingsontwerp voorziet in de kosteloze grondafstand van een
perceel grond gelegen in de wegbedding van de Mastendreef (thans kadastraal gekend als
Sectie E, deel van nummer 594P20P0000 met een oppervlakte van 157,11m²) om ingelijfd te
worden in de openbare wegenis van de gemeente;
Gelet op het besluit van de Deputatie van de provincie Antwerpen van 20 april 2017 over het
verlenen van de vergunning tot het verkavelen van grond in drie loten voor vrijstaande
bebouwing en één lot om over te dragen aan de gemeente gelegen op de hoek van de
Beauvoislaan en Mastendreef mits voldaan wordt aan de voorwaarden opgenomen in het
desbetreffende besluit van de Deputatie;
Gelet op het opmetingsplan zoals opgemaakt door landemetersbureau Palmers+Stokmans
(Starrenhoflaan 44/19 te Kapellen);
Overwegende dat de notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen
Dejongh De Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand betrekking
heeft op een perceel grond kadastraal gekend als Sectie E, deel van nummer 594P20P0000
met een oppervlakte van 157,11m², zoals op het opmetingsplan aangeduid als lot AW;
Overwegende dat deze grondafstand gratis zal gebeuren en dat deze verkrijging door het
gemeentebestuur zal gebeuren om ingelijfd te worden in het openbaar domein;

19 / 28

BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De notariële ontwerpakte zoals opgesteld door geassocieerde notarissen Dejongh De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout voor de kosteloze grondafstand door de firma VDM Sale
Concept nv (Kattendijkdok-Westkaai 51 te 2000 Antwerpen) van een perceel grond gelegen
in de wegbedding van de Mastendreef (thans kadastraal bekend Sectie E, deel van nummer
594P20P0000) om ingelijfd te worden in het openbaar domein van de gemeente, met een
opgemeten oppervlakte van 157,11m², wordt goedgekeurd.
Art. 2.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de geassocieerde notarissen Dejongh De
Boungne en De Smedt uit Kalmthout.
7. Goedkeuring van het gewijzigde organiek reglement voor het beheersorgaan van de
bibliotheek.
De voorzitter geeft het woord aan schepen Silke Lathouwers (CD&V) die dit dossier verder
toelicht.
Zij vertelt dat de werking hetzelfde blijft maar dat er werd gesnoeid in de artikels. Het
organiek reglement werd goedgekeurd in het beheersorgaan.
Raadslid Monique Aerts (Groen) zegt dat in het reglement staat dat het college van
burgemeester en schepenen binnen de maand een beknopt verslag krijgt. Er staat niet in dat
als het college van burgemeester en schepenen het advies volgt, dit teruggekoppeld wordt
naar het beheersorgaan. De feedback naar het beheersorgaan is belangrijk en dus zou het
fijn zijn als dit in het reglement staat.
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) antwoordt dat deze passage er inderdaad niet in staat
maar dat dit in de praktijk wel de gang van zaken is. De afgelopen zes jaar is dit dus wel zo
geweest. We zullen opletten dat dit blijft gebeuren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 september 2013 waarbij het aangepaste organiek
reglement van het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek werd goedgekeurd;
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Overwegende dat het noodzakelijk is om het organiek reglement voor het beheersorgaan van
de bibliotheek aan te passen omdat het wettelijk kader dat op het organiek reglement van
toepassing is, grondig gewijzigd is; dat dit onder andere gevolgen heeft voor de
bevoegdheden en verplichtingen van de bibliotheek;
Gelet op de bespreking van de aanpassing van het huidige organiek reglement tijdens de
vergadering van het beheersorgaan van de bibliotheek van 29 januari 2019;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gehoord de schepenen bevoegd voor cultuur;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs
Artikel 1.De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het organiek reglement van de gemeentelijke
bibliotheek goed. Het aangepaste reglement gaat hierbij integraal als bijlage.

“Organiek REGLEMENT BEHEERSORGAAN bibliotheek Kalmthout
Titel I: Opdracht
Artikel 1.
Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de inrichtende overheid
(gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het
beheer van de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Titel II: Omvang
Artikel 2.
De gemeentelijke openbare bibliotheek omvat volgende gebouwen:
Bib Kalmthout, gelegen te Kerkeneind 23, 2920 Kalmthout
Jeugdbib Nieuwmoer, gelegen te Nieuwmoer-dorp 12, 2920 Kalmthout

Titel III: Doel
Artikel 3.
De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger
terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning, en die
actief bemiddelt bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is
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actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie, mediawijsheid en digitale
geletterdheid; ze werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden. Deze taken worden
geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de gemeente.

Titel IV: BevoegDheden en verplichtingen
Artikel 4.
Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer
van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting,
het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, …) en in het
bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.
Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan
recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende
overheid betreffende de openbare bibliotheek;

TiTel V: Samenstelling
Artikel 5.
$ 1.

$ 2.

$ 3.

$ 4.

$ 5.

Het beheersorgaan wordt samengesteld enerzijds uit afgevaardigden van de
inrichtende overheid, aangewezen volgens het proportioneel stelsel en anderzijds uit
gebruikers en vertegenwoordigers van filosofische en ideologische strekkingen.
Het aantal leden van het beheersorgaan met stemrecht bedraagt 16. De berekening
van het aantal afgevaardigden per politieke fractie gebeurt op basis van het aantal
leden dat elke politieke fractie telde op het ogenblik van de installatievergadering
van de gemeenteraad.
De fractie in de gemeenteraad die door toepassing van het proportioneel stelsel
geen lid van het beheersorgaan zou kunnen aanduiden, zal één afgevaardigde
aanduiden die in het beheersorgaan zitting heeft zonder stemrecht.
De gemeenteraad bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden van gebruikers en
filosofische en ideologische strekkingen moeten beantwoorden en de manier waarop
kandidaturen ingediend worden. In de mate van het mogelijke zal een onrechtmatig
overwicht zowel van één van de ideologische en filosofische strekkingen als van één
van de gebruikersgroeperingen worden voorkomen.
De leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad.

Artikel 6.
De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek
reglement en van het huishoudelijk reglement, en houdt de verplichting in tot het
nakomen ervan.

Artikel 7.
$ 1.
De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
1. Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
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gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
2. Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van de
filosofische en ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere
afgevaardigde wordt benoemd.
3. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
beheersorgaan meegedeeld te worden.
4. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
5. Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden
van de aanwezige stemgerechtigde leden beslist. Een niet-gemotiveerde afwezigheid
op drie achtereenvolgende samenkomsten van het beheersorgaan is een reden tot
uitsluiting.
De gemeenteraad moet overgaan tot een globale hernieuwing van zijn vertegenwoordigers
in de loop van de zes eerste maanden volgend op de installatie van een nieuwe
gemeenteraad.
$ 2.

$ 3.

Het lidmaatschap mag niet langer duren dan zes jaar, maar is hernieuwbaar. De
lidmaatschappen die worden toegekend na de goedkeuring van dit organiek
reglement, lopen tot ten laatste zes maanden na installatie van een nieuwe
gemeenteraad. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat de nieuwe
raad is geïnstalleerd.
Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de redenen vermeld in
dit artikel, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de
gemeenteraad. Deze opvolging moet geschieden met inachtneming van de
voorwaarden gesteld onder artikel 6. De opvolger voleindigt het mandaat.

Titel VI: Voorzitter en ondervoorzitter
Artikel 8
Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden bij geheime zitting en bij
volstrekte meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig dat één van
beiden behoort tot de afgevaardigden van gebruikers en van ideologische en
filosofische strekkingen.

Titel VII: Secretariaat
Artikel 9.
De bibliothecaris is, zonder stemrecht, belast met het secretariaatswerk van het
beheersorgaan. Hij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden van
de bibliotheek.

Titel VIII. Samenkomsten, huishoudelijk reglement
Artikel 10.
Het beheersorgaan komt ten minste twee maal per jaar samen en zo dikwijls als de
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belangen van de gemeentelijke bibliotheek het vereisen.

Artikel 11.
Het beheersorgaan stelt een huishoudelijk reglement op waarin zij haar interne
werking verder regelt, minstens wat betreft de leiding der vergaderingen, de agenda
en de wijze van stemmen. Het huishoudelijk reglement dient niet aan de
gemeenteraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

Artikel 12.
$ 1.

Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld.
Deze notulen worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de
secretaris.

$ 2.

De leden en het college van burgemeester en schepenen ontvangen een
beknopt verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan binnen één
maand na de samenkomst.

Titel IX: Waarnemers, Werkgroepen
Artikel 13.
Het beheersorgaan kan waarnemers met een raadgevende stem aanduiden.

Artikel 14.
Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde
bevoegdheden, waarvan de samenstelling en de werking bij huishoudelijk reglement
bepaald worden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds
waargenomen door een lid van het beheersorgaan. In de schoot van deze
werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of
deskundigen.

Titel X: Verzekeringen
Artikel 15.
Het beheersorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de
risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en “Lichamelijke
Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor
de leden en de waarnemers van het beheersorgaan.

Titel XI: Algemene bepalingen
Artikel 16.
Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen door
de gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het
beheersorgaan, die tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te
brengen.”
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Art. 2.Dit reglement treedt in werking vanaf 1 mei 2019.
8. Toekenning van de titels van ereschepen en eregemeenteraadslid.
De voorzitter licht dit agendapunt toe en vult nog aan met de melding dat er geen materiële of
immateriële voordelen aan deze eretitels verbonden zijn.
Raadslid Monique Aerts (Groen) meldt dat Dirk Van Peel nog zetelt in het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst. Kan deze eretitel dan nog wel worden verleend omdat hij nog zetelt?
De voorzitter repliceert door te verwijzen naar het desbetreffende reglement. De wetgeving
voorziet namelijk dat het bestuur een eigen reglement opstelt. Er staat geen dergelijke
verbodsbepaling in dit reglement.
Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017, meer specifiek het artikel 17
§4 dat bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan de gemeenteraadsleden en het
artikel 148 dat bepaalt dat de gemeenteraad de eretitels toekent aan de schepenen onder de
voorwaarden die hij bepaalt;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2013 houdende de goedkeuring van het
reglement betreffende de goedkeuring van eretitels;
Overwegende dat de oud-schepenen en oud-raadsleden die voldoen aan de voorwaarden
om de titel van ereschepen of eregemeenteraadslid te verkrijgen, zoals omschreven in het
raadsbesluit van 25 februari 2013, werden aangeschreven bij brief van 25 maart 2019;
Gelet op de ingediende aanvragen voor de toekenning van de titel van ereschepen door de
heer René Francken (Venetië 3 te Kalmthout) en de heer Dirk Van Peel (Kapellensteenweg
118 te Kalmthout);
Gelet op de ingediende aanvraag voor de toekenning van de titel van eregemeenteraadslid
door de heer Alfons Dierckx (Holleweg 63 te Kalmthout);
Gezien voormelde personen voldoen aan alle voorwaarden om de aangevraagde eretitel te
verkrijgen;
Overwegende dat de raad deze personen wenst te danken voor hun jarenlange inzet voor de
Kalmthoutse gemeenschap;
BESLUIT: met 24 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Inga Verhaert,
Jan Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs
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Artikel 1.De gemeenteraad kent de titel van ereschepen toe aan de volgende personen:
- De heer René Francken, geboren te Kalmthout op 22 februari 1952 en wonende
Venetië 3 te 2920 Kalmthout.
- De heer Dirk Van Peel, geboren te Vorselaar op 6 oktober 1936 en wonende
Kapellensteenweg 118 te 2920 Kalmthout.
Art. 2.De gemeenteraad kent de titel van eregemeenteraadslid toe aan de volgende persoon:
- De heer Alfons Dierckx, geboren te Oud-Turnhout op 4 juni 1944 en wonende
Holleweg 63 te 2920 Kalmthout.
Art. 3.Een kopie van dit gemeenteraadsbesluit zal ter kennisgeving worden bezorgd aan de heer
René Francken, de heer Dirk Van Peel en aan de heer Alfons Dierckx.
9. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de
gemeenteraad.
Het verslag van de vergadering van 25 maart 2019 van de gemeenteraad wordt unaniem
goedgekeurd.
Mondelinge vragen:
1. Raadslid Gilles Delcroix (N-VA) stelt een vraag over het ontbreken van zonnepanelen op
het sportpark. Ook het al dan niet aanwezig zijn van LED-verlichting op het sportpark wordt
door hem aangekaart.
Schepen Silke Lathouwers (CD&V) antwoordt dat er inderdaad nog geen zonnepanelen op
het sportpark aanwezig zijn. Er werd wel de opdracht gegeven aan IGEAN om de
coöperatieve mogelijkheden te bekijken. Er werden reeds een aantal mogelijke projecten
doorgegeven aan IGEAN. Ook de mogelijkheid om panelen te plaatsen op de gebouwen van
het sportpark werd mee doorgegeven.
Schepen Maarten De Bock (CD&V) verwijst naar de bestaande lichtstudie wat betreft de
verlichting van het sportpark. Deze studie zal worden bezorgd aan raadslid Delcroix.
2. Raadslid Gilles Delcroix (N-VA) vraagt waarom er geen livestreaming van de
gemeenteraad wordt georganiseerd.
De voorzitter zegt dat er reeds hiervoor een prijsvraag werd gedaan en dat de offerte
ongeveer €80.000 bedroeg.
Raadslid Delcroix (N-VA) vindt dit veel en hij heeft ook navraag gedaan. In de stad Mechelen
wordt er gewerkt met Youtube. Dit heeft als voordeel dat dit op alle websites kan worden
gedeeld. De kost hiervoor bedraagt eenmalig 5.000 euro met een jaarlijkse onderhoudskost
van 500 euro. Hij zal de nodige gegevens bezorgen aan de algemeen directeur.
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De voorzitter zegt dat de gemeentelijke diensten dit hebben onderzocht. Er zullen betaalbare
en voor de diensten werkbare voorstellen worden geformuleerd.
3. Raadslid Anita Van der Poel (N-VA) vraagt naar het recht van de raadsleden om de
gemeentelijke adviesraden bij te wonen. Ze vraagt om telkens de uitnodiging door te sturen
naar de raadsleden.
De voorzitter antwoordt dat er hierover meestal een regeling werd opgenomen in de
respectievelijke statuten van deze adviesraden.
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) verwijst naar de adviesraad Galant. Hij had gevraagd via e-mail
of hij als raadslid aanwezig kon zijn. Er werd hem aangegeven dat voor de Galant raadsleden
kunnen deelnemen aan de vergadering maar dan wel zonder stemrecht.
De voorzitter antwoordt dat het op zich geen probleem is dat een raadslid lid wordt van een
adviescommissie. Aanwezig zijn op een vergadering zonder dit lidmaatschap, kan volgens
hem niet.
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) zegt dat op dit moment de raadsleden geen overzicht hebben
waar men wel naar toe mag gaan en waar niet. Volgens hem zou het handig zijn als er een
lijst zou bestaan van welke vergaderingen men als raadslid aanwezig mag zijn.
De voorzitter geeft aan de algemeen directeur de opdracht om zulke lijst op te stellen.
4. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) heeft gemerkt dat de betonblokken op het Annemieke weg
zijn. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
De voorzitter meldt dat de vrederechter de gemeente over de ganse lijn gelijk heeft gegeven.
Zo bepaalde de vrederechter dat het Annemieke over een breedte van 6 meter aan de
gemeente toebehoort. Daarom zijn ook de blokken verdwenen. De eigenaar is in beroep
gegaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Onze advocaten volgen dit nu op. In afwachting
van het vonnis in beroep, zorgen we voor het behoud van de bestaande situatie.
5. Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de
overdracht van de onroerende goederen van de brandweer.
De voorzitter meldt dat dit vrijdag nog werd besproken binnen de brandweerzone. Er zal in de
toekomst fors meer moeten worden betaald voor de brandweerdiensten. Er zal waarschijnlijk
tegen de volgende gemeenteraad (eind mei 2019) een voorstel hieromtrent worden
voorgelegd. Er werden nieuwe schattingsverslagen opgesteld met criteria die gelijk zouden
zijn voor alle brandweerkazernes. De gemeente zullen de grond gratis ter beschikking stellen
en er zal een huurwaarde worden bepaald.
Raadslid Jef Duerloo (N-VA) vraagt naar de agenda en de notulen van de brandweerraden.
Ze zijn niet terug te vinden op de website.
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De voorzitter antwoordt dat de algemeen directeur deze documenten zal opvragen bij de
zonecommandant en dan op I-babs laten zetten.
6. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) verwijst dat er voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 een debat werd georganiseerd over de KMO-zone Bosduin. Iedereen was het er
toen unaniem over eens dat er een fietspad dient te komen langs de Franse weg. Er werd
toen gezegd dat dit één van de eerste zaken zou zijn die na de verkiezingen zou gebeuren.
Hoe ver staat dit dossier?
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat dit dossier nog niet in uitvoering is. Het
zou zeker een grote meerwaarde zijn en het betekent een hele uitdaging. Er zal een opdracht
worden gegeven aan een studiebureau om de mogelijkheden te onderzoeken.
Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) vraagt wanneer dit zal gebeuren.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) antwoordt dat de opdracht voor dit jaar is.
7. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) verwijst naar de verkeerssituatie in de Kneuterlaan. Er
is een versmalling met bloembakken aangebracht maar deze bakken worden steeds opzij
geschoven door bewoners of bestuurders. Bestaat de mogelijkheid om deze situatie
definitiever te maken? Er is recent meer verkeersdruk ontstaan na de ontwikkeling van de
nieuwe wijk achter de Kneuterlaan.
Schepen Jef Van den Bergh (CD&V) zegt dat dit inderdaad correct is. We zullen de situatie
ter plaatse stabieler moeten maken. Er zijn recent vele bouwprojecten in de wijk erachter
opgestart waardoor deze blokken gemakkelijk aan de kant worden geschoven. Een
structurele oplossing dringt zich op.
8. Raadslid Inga Verhaert (sp.a) verwijst opnieuw naar het punt over de livestreaming. Vele
besturen zijn dit gelijktijdig aan het onderzoeken. Kan de VVSG of een gemeente niet
fungeren als aankoopcentrale? Door de schaalvergroting kan dan een interessantere prijs
worden bedongen.
De voorzitter antwoordt dat we dit verder zullen onderzoeken.
De voorzitter sluit de openbare zitting om 20.48 uur.
BESLOTEN ZITTING
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