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DE GEMEENTERAAD VAN LAAKDAL
De voorzitter verklaart de zitting geopend om 19:42 uur.
OPENBARE ZITTING

00.01

Bekrachtiging besluit van de burgemeester van 10 maart 2021 houdende virtuele
vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 23
maart 2021.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van COVID-19 zijn er richtlijnen uitgevaardigd omtrent het fysiek vergaderen van
gemeente en OCMW raad.
In deze omstandigheden is het aan de burgemeester om een besluit uit te vaardigen voor de
organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
Bij besluit van 10 maart 2021 heeft de burgemeester een verordening goedgekeurd om de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad virtueel te organiseren achter gesloten deuren.
Argumentatie

Fysieke bijeenkomsten van gemeente- en OCMW raad is enkel mogelijk indien de richtlijnen inzake
hygiëne en social distancing kunnen gegarandeerd worden.
Het lokaal bestuur beslist tijdens de huidige gezondheidssituatie autonoom over de wijze van
vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. De keuze op welke wijze het
bestuur vergadert, moet een weloverwogen keuze zijn. Het is een lokale afweging die moet worden
gemaakt. Het lokaal bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie. Toezicht raadt aan om in deze fase van
de pandemie de voorkeur te geven aan digitaal vergaderen.
In de huidige omstandigheden is een fysieke bijeenkomst van 25 personen niet opportuun.
Vergaderen op een andere fysieke locatie zou (te) veel organisatorische bijkomende maatregelen
vergen om aan alle regels te kunnen voldoen. Bovendien is de huidige opnameapparatuur die moet
zorgen voor het zittingsverslag, niet verplaatsbaar.
Er bestaan anderzijds voldoende mogelijkheden om op een virtuele/digitale manier de vergaderingen
te organiseren conform alle regels.
De burgemeester dient bij de keuze voor een digitale of virtuele vergadering een besluit te nemen:
- de burgemeester kan de besluiten per vergadering van het bestuursorgaan nemen, ofwel voor de
vergaderingen van het bestuursorgaan gedurende de volledige periode van de federale fase;
- de burgemeester legt hierin de modaliteiten vast op welke wijze het bestuursorgaan vergadert;
- de besluiten moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen die gelden om de gevolgen en de
verspreiding van COVID-19 te beperken.
De burgemeester kan deze verordening nemen in toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe
gemeentewet in de plaats van de gemeenteraad.
De verordening vervalt indien ze niet in de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.
Pers en publiek kunnen de vergadering wel virtueel volgen.
JURIDISCH KADER
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
De nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.
Besluit van de burgemeester van 10 maart 2021.
BESLUIT
Met 23 stemmen voor (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid,
Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen
Jeroen, Smets Benny, Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan).

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 10
maart 2021 houdende het virtueel vergaderen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraad van 23 maart 2021 en de vergaderingen achter gesloten deuren te houden.
Artikel 2
Pers en publiek kunnen de vergaderingen wel virtueel volgen.

01.01

Notulen voorgaande zitting.

BESCHRIJVING
Het betreft de notulen van 23 februari 2021.
BESLUIT
De notulen van 23 februari 2021 worden goedgekeurd met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels
Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel
Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en
10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem, De Rop Ingrid, Van
Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Enig artikel
De notulen van 23 februari 2021 worden goedgekeurd.

02.01

Klacht tegen besluit GR d.d. 27/10/2020 (aanstelling deskundigen Gecoro):
beslissing gouverneur. Kennisname.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Naar aanleiding van de klacht van raadslid Paul Mondelaers tegen het besluit van de gemeenteraad
d.d. 27 oktober 2020 inzake de aanstelling van de deskundigen voor de Gecoro heeft de gouverneur
haar beslissing overgemaakt (zie bijlagen).
Argumentatie
In zijn klacht stelde raadslid Mondelaers dat de gegevens over de kandidaten niet waren opgenomen
in het dossier dat voorgelegd werd aan de raadsleden, en dat dit nochtans essentiële gegevens waren
om te kunnen oordelen over de kandidaturen. Aangezien de aanstelling van de voorzitter en de
deskundigen van de Gecoro opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad is deze klacht
zonder voorwerp geworden en zal de gouverneur bijgevolg niet optreden in dit dossier.
BESLUIT

Enig artikel
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van het schrijven van de gouverneur inzake de klacht tegen
het besluit van de gemeenteraad d.d. 27/10/2020 over de aanstelling van de deskundigen van de
Gecoro.

02.02

Goedkeuring Jaarrapport 2020 Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 13 van de statuten bepaalt dat het Beheerscomité het jaarrapport van de interlokale vereniging
moet goedkeuren. Het rapport dient eveneens door de gemeenteraad goedgekeurd te worden.
JURIDISCH KADER
Gelet op het decreet van 22/12/2017 over het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende het gemeenteraadsbesluit van 8 december 2014 houdende de goedkeuring van de
oprichting en de statuten van het samenwerkingsverband Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’ met als doel methodieken te ontwikkelen voor en te implementeren in de archieven van
de deelnemende gemeenten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015 houdende goedkeuring verlenging
Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk Archiefbeheer’ voor een periode eindigend op 31 december
2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 2017 houdende goedkeuring verlenging Interlokale
Vereniging ‘Intergemeentelijk Archiefbeheer’ voor onbepaalde duur;
Gelet op artikel 13 van bovengenoemde statuten waarin wordt gestipuleerd dat jaarlijks een rapport
over de werking ter goedkeuring aan de gemeenteraden dient te worden voorgelegd;
Gelet op het voorliggende Jaarverslag 2020, inclusief financieel verslag en begroting, van de
Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk Archiefbeheer’;
Gelet op de goedkeuring van dit Jaarverslag 2020 in het beheerscomité van de ILV ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’ van 18 februari 2021;
BESLUIT
Met 14 stemmen voor (Mondelaers Paul, Smets Benny, Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx
Gerda, Moons Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer
Theo, Baumans Bart, Hoes Stefaan) en 9 onthoudingen (Laermans Richard, Vankrunkelsven Willem,

De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline, Vermeulen
Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het Jaarverslag 2020 van de Interlokale Vereniging ‘Intergemeentelijk
Archiefbeheer’ goed.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de deelnemende gemeenten van de vereniging.

03.01

Retributie op het opvangen van zwervende, verloren of achtergelaten dieren.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn der dieren bepaalt dat
de gemeente de plicht heeft om zwervende, verloren of achtergelaten dieren op te vangen, te
verzorgen en er een onderkomen voor te zoeken. Hetzelfde artikel van deze wet bepaalt verder dat de
eigenaar van een zwervend, verloren of achtergelaten dier, vergoeding verschuldigd is voor de kosten
van opname, verzorging en oppas, ongeacht of de eigenaar het dier al dan niet terugeist.
Er wordt gestreefd naar eenzelfde werkwijze voor de gemeentes binnen politiezone Geel-LaakdalMeerhout.
Argumentatie
Een gespecialiseerde dierenopvanger zal deze dienstverlening uitvoeren voor wat betreft veilig
gestelde loslopende honden en aangereden katten en factureert de kosten aan de gemeente.
Voor andere dieren kent de gemeente en de politiezone een specifieke regeling.
Het is billijk een retributie te heffen voor de kosten die de gemeente maakt bij het opvangen van
zwervende, verloren of achtergelaten dieren. Deze retributie dekt de financiële kosten van de
gemeente.
JURIDISCH KADER
• Artikel 170 §4 van de grondwet;
• Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
• Wet van 14 augustus 1986 over de bescherming en het welzijn van dieren.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Geraamde opbrengst per jaar: er wordt gestreefd naar een nuloperatie.

AC000333 We werken samen met verschillende partners in het kader van loslopende, verloren en
verlaten dieren.
RA001221 - vergoeding dierenartsen interventies politie - € 750 per jaar
RA001222 - Samenwerking asiel - € 1.500 per jaar
BESLUIT
Met 21 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Vankrunkelsven Willem, Williams Anja, Daems
Leander, Janssens Caroline, Vermeulen Niels, Helsen Jeroen) en 2 onthoudingen (Mondelaers
Paul, Laermans Richard).
Artikel 1. Definities
§1. Een dierenopvanger is een persoon die beschikt over de nodige kennis van omgang met katten en
honden en de nodige uitrusting heeft om in naam het lokaal bestuur en na opdracht van de politie ter
plaatse te gaan om een veilig gestelde loslopende, zwervende of achtergelaten hond of een gewonde
kat op te vangen en te verzekeren van diervriendelijke verzorging, transport en bewaring en de
eigenaar tracht op te sporen.
§2. Een veiliggesteld dier is een dier dat zich niet meer op de openbare weg bevindt en/of geen
gevaar meer vormt voor de openbare veiligheid.
Artikel 2. Toepassingsgebied
§1. Gemeente Laakdal heft met ingang van heden tot en met 31 december 2025 een retributie op het
opvangen van zwervende, verloren of achtergelaten dieren.
§2. De retributie is verschuldigd door de eigenaar of de persoon die tijdelijk de verantwoordelijkheid op
zich neemt van het loslopend, zwervend, achtergelaten of gewond dier.
Artikel 3. Tarieven
De tarieven voor de activiteiten van de dierenopvanger zijn
Activiteit
Duur
Verplaatsing van de
dierenopvanger
Chiplezen (+ contacteren van de
eigenaar)
Geen leesbare chip, tattoo of
koker
Transport van het dier
In bewaring nemen van het dier
Opvang van het dier
Na 8 uren
Vanaf de derde dag

Tarief
35,00 euro
25,00 euro
40,00 euro
10,00 euro
15,00 euro
85,00 euro
20,00 euro per dag

Dierenarts of vilbeluik

Effectieve kost van een
dierenarts of vilbeluik

Artikel 4. Indexering
Vanaf aanslagjaar 2022 zal er een jaarlijkse indexering van 2% op de tarieven worden toegepast.
Artikel 5. Afrondingsregel
Het geïndexeerd tarief wordt afgerond als volgt:
• Bedragen die eindigen op 1, 2, 3 of 4 eurocent worden afgerond naar het lagere veelvoud van
10 cent.
• Bedragen die eindigen op 5, 6, 7, 8 of 9 eurocent worden afgerond naar het hogere veelvoud
van 10 cent.
Artikel 6. Wijze van betaling
De retributie moet volledig afgerekend zijn binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.

06.00.a

E-drempelmeter.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens legt uit dat de E-drempelmeter een pilootproject is dat een aantal jaren
geleden is opgestart door de stad Hasselt en de Hogeschool UCLL om te kijken hoe toegankelijk
verenigingen of organisaties zijn. Er is een vragenlijst die online ingevuld kan worden. De vragen gaan
over drempels waarmee men rekening kan houden, hoe een organisatie daarop scoort en hoe men
daarop kan anticiperen. Verder is er ook een materialenbox met literatuur en eventueel kan een
beroep op experts worden gedaan. Door het grote succes heeft het Departement Gelijke Kansen van
de Vlaamse overheid beslist om dit over geheel Vlaanderen uit te rollen, maar op lokaal niveau is dat
nog niet echt gekend. Raadslid Caroline Janssens wil dit zeker niet verplichten aan de Laakdalse
verenigingen, maar het zou wel fijn zijn als de gemeente dit initiatief mee kenbaar maakt.
Schepen Gerda Broeckx staat hier positief tegenover. Schepen Gerda Broeckx betwijfelt echter of
kleine verenigingen daarin geïnteresseerd gaan zijn. Dit zou wel in het forum van de vrijetijdssectoren
voorgesteld kunnen worden. De gemeente kan die ruime vragenlijst aanreiken en daarbij helpen. De
schepen voelt echter niets ervoor om als gemeente nu al iets groots hiermee te doen.
Raadslid Caroline Janssens legt uit dat dit nu over Vlaanderen wordt uitgerold en niets houdt Laakdal
tegen om contact op te nemen met het Departement gelijke kansen. Het raadslid is ook van mening
dat het forum zeker een goed kanaal is. Het is een nuttig instrument en het zou jammer zijn als
daarmee niks wordt gedaan.
Schepen Raf Moons vraagt of dit al online zichtbaar is. De schepen kwam in zijn zoektocht immers
altijd terug uit bij Hasselt. Is dit al uitgerold over Vlaanderen of wordt dit nog uitgerold?
Raadslid Caroline Janssens legt uit dat de E-drempelmeter positief is geëvalueerd door Hasselt en de
Hogeschool UCLL. Het Departement Gelijke Kansen heeft aangegeven dat zij dit gaan uitrollen.

Schepen Raf Moons is van mening dat dit de eerste stap moet zijn, voordat verenigingen
geïnformeerd worden, ook om zeker ervan te zijn dat dit wordt uitgerold.
Raadslid Caroline Janssens laat de uitwerking graag aan het college over.
Voorzitter Ils Van Hove concludeert dat de mogelijkheden van de E-drempelmeter worden bekeken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

13.01

Gewestelijk RUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Op 23/02/2021 heeft het departement Omgeving een infomoment georganiseerd rond het gewestelijk
RUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr
De startnota voor dit RUP is goedgekeurd op op 18/12/2020 en het departement Omgeving
organiseert een publieke raadpleging van 02/03 tem 30/04/2021.
Hiervoor doet ze beroep op de lokale besturen om hun burgers te informeren omtrent deze
participatieperiode via de gemeentelijke kanalen. Hiervoor is er een nieuwsitem gepubliceerd op de
gemeentelijke website en is er een digitale aanplakking aan het administratief centrum. Burgers
hebben ook de mogelijkheid om indien gewenst het dossier in te kijken in het administratief centrum.
Het departement stelt alle inhoudelijke informatie ter beschikking via het omgevingsloket en DSI loket
en organiseert meerdere online participatiemomenten.
• https://www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-Ruhr
• https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/3baa457e-a8a2-4ba3-919f-1cc4a0d71ceb
Naast het faciliteren van de publieke raadpleging heeft het college van burgemeester en schepenen
een vraag tot inspraakreactie ontvangen van het departement Omgeving.
Argumentatie
Het college zal ter zitting toelichting geven over het gewestelijk RUP en de adviesvraag.
JURIDISCH KADER
• Art. 2.2.7 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
• Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen
• BVR van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere
effectbeoordelingen
BESLUIT

Enig artikel
De gemeenteraad heeft kennisgenomen van dit gewestelijk RUP.

13.01.a

Schutsels straatkant.

BESCHRIJVING
Raadslid Richard Laermans constateert dat voortdurend meer en meer houten schutsels van twee
meter hoog naast de weg staan, bijvoorbeeld in West-Molenveld. Men ziet de huizen niet meer staan
en dat is niet esthetisch. Raadslid Richard Laermans vermoedt dat deze afrasteringen niet vergund
zijn en vraagt of hiervoor een vergunning nodig is. Raadslid Laermans vraagt om bij
bouwvergunningen duidelijk te vermelden dat schutsels aan de straatkant niet toegestaan zijn of dat
dit aangevraagd moet worden.
Schepen Frank Sels stelt dat iedereen zich aan de wetgeving, de verkavelingsvoorschriften en het
RUP moet houden. De regelgeving daaromtrent is soms zeer complex en verschilt naargelang de
situatie. De dienst omgeving heeft de schutsels waarover raadslid Richard Laermans spreekt nog niet
vergund. Veel mensen vragen dat ook niet aan bij de dienst. Vermoedelijk zullen mensen die
schutsels plaatsen vanuit gevoelens van veiligheid. In nieuwe verkavelingen wordt ook dikwijls een
haag opgenomen. Verder vormen de hoekpercelen de moeilijkste kwesties. Het standaardadvies is
dat men schutsels mag plaatsen vanaf de voorgevel. Schepen Frank Sels heeft begrip voor de
problematiek, maar dat is voorlopig niet prioritair.
Raadslid Richard Laermans is van mening dat schutsels van twee meter hoog niet aan de straatkant
gezet mogen worden zonder een vergunning. De gemeente moet dus bekend maken, ook bij nieuwe
vergunningen, dat dit niet toegestaan is.
Schepen Frank Sels zal een artikel in Laakdal Leeft opnemen dat dit niet toegelaten is, zodat dit
duidelijk is.
Raadslid Richard Laermans vraagt om dit ook op te nemen in de voorschriften van verkavelingen.
Schepen Frank Sels zal bekijken of dit technisch kan. In een vergunning moet immers staan wat wel
mag. Schepen Frank Sels zal in ieder geval mensen erop attent maken dat dit niet past in het
straatbeeld van Laakdal.
Voorzitter Ils Van Hove heeft begrepen dat schepen Frank Sels de mogelijkheden gaat bekijken.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.a

Verkeerssituatie Kerkhofweg.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens is door een aantal buurtbewoners van de Kerkhofweg in Eindhout
gecontacteerd, die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid. Op de Kerkhofweg wordt hard

gereden. In het verleden lagen daar Berlijnse kussens, maar die zijn nu weg. Kan het college de
verkeersituatie opnieuw bekijken?
Schepen Frank Sels antwoordt dat de Kerkhofweg al een paar keer in het schepencollege is
besproken op vraag van de buurt naar aanleiding van klachten en opmerkingen over snelheid. Er zijn
metingen uitgevoerd naar de intensiteit van verkeer. Daarnaast zijn bebordingen met 50km/uur
aangebracht. Verder heeft de politie verkeerscontroles gedaan en in 2018 zijn daar zelfs Berlijnse
kussens gelegd. Schepen Frank Sels heeft al een paar keer op de gemeenteraad gemeld dat die
Berlijnse kussens effectief afremmen, maar zij veroorzaken wel veel lawaai. Die Berlijnse kussens zijn
daarom weggehaald. Ondertussen wordt op de Kerkhofweg regelmatig een oplichtend bord geplaatst.
Ofwel kan men repressief handhaven ofwel verandert men het straatbeeld. Het is de bedoeling om bij
een toekomstige asfaltering een drempel aan te brengen.
Raadslid Caroline Janssens deelt de mening van schepen Frank Sels dat Berlijnse kussens lawaai
veroorzaken. Er zijn echter ook nog andere verkeersremmende maatregelen mogelijk. Kan onderzocht
worden of men ook met blokken kan werken waardoor de weg wordt versmald?
Schepen Frank Sels wil graag voorzichtig zijn met vernauwingen. In Eindhout was immers al een heel
zwaar ongeval met een vernauwing. Schepen Frank Sels wil dergelijke situaties graag vermijden.
Raadslid Caroline Janssens vraagt of dit dossier verder wordt bekeken.
Schepen Frank Sels antwoordt bevestigend.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

16.00.b

Ondertekening van het charter 'Masterplan toegankelijke haltes'.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens legt uit dat in de gemeenteraad al vaak is gesproken over de
basisbereikbaarheid die samen met de vervoersregio’s wordt uitgerold. Dit gaat echter nog een stapje
verder en gaat over de basistoegankelijkheid. Het gewest is bevoegd voor de bushaltes, maar ook de
gemeenten. Bussen zijn echter niet allemaal even toegankelijk. Er is een charter Masterplan
toegankelijke haltes uitgewerkt dat gemeenten moet aanzetten om initiatieven te nemen. Verder is het
ook belangrijk dat daaraan ondersteuning wordt gekoppeld. Iedere keer dat een gemeente een halte
toegankelijk wil maken, kan de gemeente een beroep doen op een subsidie van de Vlaamse overheid.
Raadslid Caroline Janssens heeft de cijfers voor Laakdal opgevraagd. Misschien kan schepen Frank
Sels toelichten over hoeveel gemeentelijke haltes het gaat en hoeveel haltes onder het gewest vallen?
Momenteel zijn maar 2 haltes van de 92 haltes in Laakdal uitgerust voor mindervaliden en worden nog
4 haltes aangepast. Raadslid Caroline Janssens vindt dat bijzonder weinig voor een gemeente met 2
woonzorgcentra, een voorziening voor personen met een beperking en een dagcentrum. Kan de
gemeente een tandje bijsteken en zich engageren voor dit charter?
Schepen Frank Sels is van mening dat iedereen het masterplan toegankelijkheid genegen is. De
schepen heeft nog een aantal vragen. Hij vraagt een, maximaal twee maanden om dit door te kunnen
nemen. Laakdal heeft inderdaad momenteel maar twee toegankelijke haltes; een bij het rustoord en
een bij het dagcentrum bij het gemeentehuis. Verder wordt voor mensen met motorische en visuele
beperkingen een nieuwe toegankelijke halteaccommodatie in Eindhout opgericht, indien de raad het
licht op groen zet. Schepen Frank Sels deelt mee dat de gemeente Laakdal in de deelgemeenten
daaraan verder wil werken. Verder heeft schepen Frank Sels vorige week duidelijk gesteld dat IOK
bezig is met plannen om ter hoogte van Capellebeemden in Klein-Vorst aan de Geelsebaan een
volledig uitgerust Hoppin-punt, op maat toegankelijk voor mensen met (visuele) beperkingen, in te

richten. Dat wil zeggen dat iedere deelgemeente een volledig uitgeruste halte heeft. Verder heeft
schepen Frank Sels vanmiddag samen met burgemeester Tine Gielis, het AWV en het studiebureau
Infrabo de doortocht van Veerle – een gewestweg – en de toegankelijke halte aan De Winde
besproken. De Winde is momenteel bezig met verbouwingswerken en de vernieuwing van het
revalidatiecentrum. Daarnaast heeft schepen Frank Sels een paar maanden eerder gesteld in het
kader van de vervoersregio en de evaluatie, dat voor Veerle Dorp ook een Hoppin-punt op een
gewestweg op de tekentafel ligt voor de combinatie van de nieuwe buslijn uit Tessenderlo en lijn 19.
Schepen Frank Sels maakt echter wel een voorbehoud. De vraag gaat over 33 haltes, die aanvullend
het kernnet aandoen en schepen Frank Sels weet niet hoeveel daarvan aan gemeente- of aan
gewestwegen liggen. De schepen vermoedt dat men alleen in Eindhout zit met een gemeenteweg,
dus een kwart van die 33 haltes zal gemeentelijk zijn. In het kader van de vervoersregio en de nieuwe
lijnen zal een aantal haltes verlegd worden en zullen ook haltes toegevoegd worden. In de nota wordt
verwezen naar gewestelijke en gemeentelijke haltes, waar per busperron € 15.000 wordt voorzien.
Schepen Frank Sels zou daarvoor dus centen moeten inschrijven. In het masterplan staat dat
Vlaanderen zal tussenkomen voor circa € 5.000 - € 6.000. Per halte zal dat dus gaan over € 10.000 € 11.000. De schepen wil dit graag eerst becijferen en aftoetsen of Laakdal dat financieel aankan.
Raadslid Caroline Janssens gunt schepen Frank Sels zeker die twee maanden en hoopt dat zij de
cijfers over hoeveel haltes daarvan aan gemeente- of aan gewestwegen staan ook in de tussentijd via
mail kan ontvangen.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

17.01

Herinrichting doortocht Eindhout. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de opdracht 'Ontwerp herinrichting doortocht Eindhout' werd een bestek met nr.
475034 opgesteld door IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel.
Argumentatie
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 393.374,50 excl. btw of € 475.983,15 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
'AC000276 -- We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021 -- OD -RA001029'. - € 500.000,00 beschikbaar.
BESLUIT
Met 13 stemmen voor (Smets Benny, Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons
Raf, Nysmans Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans
Bart, Hoes Stefaan) en 10 onthoudingen (Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Het bestek met nr. 475034 en de raming voor de opdracht 'Ontwerp herinrichting doortocht Eindhout',
opgesteld door IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 393.374,50 excl. btw of € 475.983,15 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
'AC000276 -- We leggen de doortocht door Eindhout / Eindhoutdorp opnieuw aan tegen 2021 -- OD -RA001029'.

17.02

Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
In het kader van de opdracht 'Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet' werd
een bestek met nr. 2021-023 opgesteld door dienst Openbaar Domein.
Argumentatie
Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
• Basisopdracht (Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet), raming:
€ 94.285,00 excl. btw of € 114.084,85 incl. 21% btw;
• Verlenging 1 (Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet), raming:
€ 94.285,00 excl. btw of € 114.084,85 incl. 21% btw;
• Verlenging 2 (Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet), raming:
€ 94.285,00 excl. btw of € 114.084,85 incl. 21% btw;
• Verlenging 3 (Aanleg en renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet), raming:
€ 94.285,00 excl. btw of € 114.084,85 incl. 21% btw.
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 377.140,00 excl. btw of € 456.339,40 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
JURIDISCH KADER
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.

FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
2240007/GROND/0200/OW (actie/raming AC000302/RA001066) en in het budget van de volgende
jaren. Jaarlijks wordt er € 115.000,00 voorzien in het MJP.
BESLUIT
Met 12 stemmen voor (Sels Frank, Van Hove Ils, Gielis Tine, Broeckx Gerda, Moons Raf, Nysmans
Bob, Vanbel Felix, Devoghel Nele, Lintermans Hanne, Van de Weyer Theo, Baumans Bart, Hoes
Stefaan) en 11 onthoudingen (Smets Benny, Mondelaers Paul, Laermans Richard, Vankrunkelsven
Willem, De Rop Ingrid, Van Meijvis Louis, Williams Anja, Daems Leander, Janssens Caroline,
Vermeulen Niels, Helsen Jeroen).
Artikel 1
Het bestek met nr. 2021-023 van 18 februari 2021 en de raming voor de opdracht 'Aanleg en
renovatie van het gemeentelijk fiets- en voetpadennet', opgesteld door de ontwerper worden
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 377.140,00 excl. btw of € 456.339,40 incl. 21%
btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op budgetcode
2240007/GROND/0200/OW (actie/raming AC000302/RA001066) en in het budget van de volgende
jaren.

29.01

Poolstok: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
De gemeenteraad heeft op 23 februari beslist om toe te treden tot Poolstok CVBA. Hierdoor kan het
gemeentebestuur één vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering, en één
plaatsvervanger.
Argumentatie

Raf Moons wordt voorgedragen als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
Poolstok. Tine Gielis wordt voorgedragen als plaatsvervanger.
Gelet op de tijdige voordracht van bovengenoemde kandidaten.
BESLUIT
Artikel 1
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 13 ja-stemmen geteld
- er wordt 1 nee-stem geteld
- er worden 9 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
De gemeenteraad vaardigt de heer Raf Moons af als vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van Poolstok CVBA.
Artikel 2
Gaat over tot de geheime stemming
- 23 raadsleden nemen deel aan de stemming
- er worden 13 ja-stemmen geteld
- er worden 10 onthoudingen geteld
Gelet op het resultaat van de geheime stemming;
De gemeenteraad vaardigt mevrouw Tine Gielis af als plaatsvervanger voor de algemene vergadering
van Poolstok CVBA.

30.00.a

Mondelinge vraag (Niels Vermeulen): Verkeerssituatie Verboekt.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen verwijst naar de bevraging bij de bewoners van het Verboekt. Wat is de
stand van zaken? Welke stappen zijn ondertussen gezet? Hoe ziet het college de toekomst van het
Verboekt en de verkeersveiligheid?

Schepen Frank Sels antwoordt dat de opmerkingen van de bewoners zijn genotuleerd. Dit is
besproken, samen met een aantal relevante voorstellen vanuit de buurt en is overgemaakt aan het
studiebureau IOK. Schepen Frank Sels verwacht kortelings het voorstel van het studiebureau.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.b

Mondelinge vraag (Niels Vermeulen): Padelplein in Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen merkt op dat padel een hot item is. Dit is een nieuwe sport die door veel
mensen wordt beoefend. Mensen moeten daarvoor echter buiten Laakdal gaan. Heeft Laakdal de
intentie om een padelplein aan te leggen? Zo ja, waar? Is dit vrij toegankelijk voor iedere inwoner
zonder dat men bij een club aangesloten moet zijn?
Schepen Benny Smets antwoordt dat de gemeente al een tijdje hierover in gesprek is met de
tennisclub. Het schepencollege wil het liefst de buitensporten concentreren op De Vloed en de
binnensporten in sporthal Kwade Plas. Een padelterrein vraagt onderhoud en beheer en spelers
moeten onderling ook afspraken kunnen maken. Het schepencollege is van mening dat dit het beste
in handen is van een club die hiermee ervaring heeft. Her en der padelterreinen aanleggen is geen
goed idee, maar het is wel goed om padelterreinen te hebben in Laakdal. Schepen Benny Smets
hoopt op een positief resultaat, zodat in een van de volgende maanden al padel gespeeld kan worden
in Laakdal.
Raadslid Paul Mondelaers geeft mee dat er aandacht moet zijn voor mogelijke geluidsoverlast. Hij legt
uit dat geluidsoverlast niet alleen te maken heeft met de afstand van buurtbewoners, maar ook met
het materiaal van de padelkooi.
Raadslid Niels Vermeulen stelt vast dat iemand die in Laakdal padel wil spelen zich dus zal moeten
aansluiten bij een club. Dit zal een belemmering vormen voor de toegankelijkheid. Verder neemt het
raadslid nota van de visie van schepen Benny Smets over de concentratie van binnen- en
buitensporten, maar stelt dat de praktijk niet altijd strookt met die visie.
Schepen Benny Smets antwoordt dat aan de sporthal ook buitenactiviteiten moeten mogelijk zijn. Dat
wordt dan wel eerder kleinschalig aangelegd. Daarnaast worden de buitensporten geconcentreerd op
De Vloed. Een concentratie was altijd al de filosofie van de gemeente Laakdal.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

30.00.c

Mondelinge vraag (Niels Vermeulen): Dienst Grond.

BESCHRIJVING
Raadslid Niels Vermeulen meldt dat in het informatiemagazine van de gemeente Laakdal drie
vacatures voor managers van de afdeling Grond stonden. Verder is er blijkbaar een audit geweest.
Het verslag daarvan is gisterenavond verstuurd en raadslid Niels Vermeulen heeft nog geen tijd gehad
om dat te lezen. Het raadslid vraagt om een toelichting van de visie van het gemeentebestuur.
Schepen Raf Moons legt uit dat het schepencollege ervoor gekozen heeft om op 3 mei 2021 ARCH
zelf die toelichting te laten geven over dit lijvige rapport, omdat dit dan ook in alle objectiviteit kan

gebeuren. Op dat moment kan men ook dieper ingaan op de gevolgen van die analyse. Het stond wel
al vast dat de mensen die nu vervangen worden door tijdelijke externen, nodig zijn in de toekomst.
Daarom zijn die vacatures al opengesteld. In de geheime zitting wordt straks hierover nog een korte
toelichting gegeven.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.a

Interpellatie: Werking brandweer in Laakdal.

BESCHRIJVING
Raadslid Caroline Janssens meldt dat N-VA dit punt al meermaals heeft ingebracht in de
gemeenteraad. Het is immers gebleken dat er knelpunten zijn bij de aanrijdingstijden. Men heeft al
een aantal keren geopperd om te werken met een voorpost. In het verslag van het schepencollege
van 28 januari staat dat de zonecommandant op 25 februari een toelichting daarover heeft gegeven.
Kan burgemeester Tine Gielis hierover een terugkoppeling geven aan de gemeenteraad?
Burgemeester Tine Gielis legt uit dat de zonecommandant vanwege omstandigheden niet in februari
op het schepencollege is langsgekomen, maar vorige week donderdag. Zaterdag heeft de zoneraad
daarover verder gesproken. Er ligt inderdaad een voorstel op tafel om meerdere voorposten te
realiseren, meer bepaald in die gemeenten waar een blinde vlek is qua aanrijtijd. Daarin is echter nog
geen definitieve beslissing genomen. Bepaalde gemeentebesturen vragen nog om een toelichting. Dit
heeft ook te maken met de financiële gevolgen en dit is afhankelijk van hoeveel voorposten
gerealiseerd zullen worden. De verschillende gemeentebesturen zullen dus nog heel wat studie
moeten doen. Voor Laakdal zou dit een optimalisering van de aanrijtijden betekenen met een winst
tussen vier à vijf minuten, afhankelijk van het aantal voorposten. Dit heeft dus de aandacht op de
volgende zoneraad en vandaar dat er nog geen terugkoppeling is gebeurd.
Burgemeester Tine Gielis verwacht dat men hopelijk op 17 april op de volgende zoneraad tot een
conclusie zal komen. Burgemeester Tine Gielis zal de raad op de hoogte houden.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.b

Interpellatie: Fietsstraat.

BESCHRIJVING
Groen is voorstander van een langgerekte fietsstraat doorheen Laakdal die de verschillende dorpen
met elkaar verbindt. Eind februari heeft de Vlaamse regering, Vlaamse Veerkracht, het relanceplan
voorgesteld en daarin is voor Laakdal € 366.000 voorzien om te investeren in onder andere een
fietsstraat. De promotie van fietsstraten staat ook als zodanig in het relanceplan. Weliswaar moet de
gemeente voor elke € 1 subsidie, € 2 bijdragen. Laakdal zal dus zelf € 730.00 moeten investeren en
ontvangt dan € 366.000. Raadslid Paul Mondelaers vraagt om die € 366.000 effectief te benutten.
Schepen Frank Sels legt uit dat Laakdal momenteel aan een fietslus werkt. De schepen kan immers
niet beloven dat men in elke straat van punt A naar punt B tot een 30 km/uur zal kunnen komen. In
een kleinere gemeente heeft men immers te maken met een aantal beperkingen. Alle wegen worden
gebruikt door tal van weggebruikers. Het is dus eerder een fietslus waarin het concept van een
fietsstraat prominent aanwezig zal zijn. Verder staat in het Plan Kopenhagen inderdaad dat middelen
voor Laakdal beschikbaar zijn. Het college zal bekijken hoe Laakdal dit geld in het kader van de

fietsveiligheid kan gebruiken. Schepen Frank Sels denkt echter niet dat de gemeente die centen
alleen voor de fietsstraat zal gebruiken. Dit plan moet nog worden opgemaakt.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.c

Interpellatie: Kapellestraat.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers krijgt meerdere signalen dat de belevering van de bouwwerven in de
Kapellestraat, maar ook in de Smissestraat in Groot-Vorst voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgt, met
name voor zwakke weggebruikers. De gemeente zou dit via afspraken met bouwheren en aannemers
moeten vermijden, zodat dit op een meer geordende manier met minder overlast gebeurt.
Schepen Frank Sels wordt samen met burgemeester Tine Gielis hiermee vaak geconfronteerd. Bij
elke signalisatievergunning naar aanleiding van meergezinswoningen of grotere werven, worden de
nodige afspraken standaard opgenomen. Zo wordt bv. bij alle werken rondom een schoolomgeving
opgenomen dat men niet kan en mag leveren tijdens het begin of einde van de schooluren. Schepen
Frank Sels is van mening dat er nultolerantie mag zijn voor overtreders. De politie volgt dat ook goed
mee op. Bij niet naleven van de opgelegde maatregelen is schepen Frank Sels ook voorstander van
het intrekken van signalisatievergunningen. Verder is de schepen ook al de mogelijkheden nagegaan
om sommige bouwvergunningen gewoon uit te stellen, als mensen zich niet aan eerder gemaakte
afspraken houden. Ten slotte zullen mogelijk ook nog flankerende maatregelen geformuleerd worden
ten aanzien van de snelheid voor dat deel van de Kapellestraat.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.

31.00.d

Interpellatie: Participatietraject Veerle-Heide.

BESCHRIJVING
Raadslid Paul Mondelaers stelt vast dat het participatietraject in Veerle-Heide in het vooruitzicht is
gesteld. Toevallig is momenteel in Laakdal een ander succesvol participatietraject lopende rond
Klimaatmakers. Mensen uit Veerle-Heide vragen zich af waarom twee participatietrajecten apart
georganiseerd worden. Raadslid Paul Mondelaers wil graag horen wat de visie van het college is.
Burgemeester Tine Gielis antwoordt dat het participatietraject Veerle-Heide niet op de lange baan
wordt geschoven. Ondertussen is een communicatiebureau aangesteld, waarmee verkennende
opstartvergaderingen zijn gevoerd. Participatie in tijden van corona is echter geen evidentie. Digitaal
participeren leidt immers niet altijd tot het beoogde resultaat. Desalniettemin blijft dit toch op de radar
staan. Ondertussen is een ambtenaar van start gegaan wiens opdracht ook het participatietraject
Veerle-Heide omvat. Binnenkort heeft die ambtenaar een doorstartvergadering met het
communicatiebureau, zodanig dat men snel na corona met de mensen van Veerle-Heide rond de tafel
kan zitten. Verder denkt burgemeester Gielis dat het participatietraject Klimaatmakers van een totaal
andere aard is, dan het schepencollege voor ogen heeft met Veerle-Heide.
Dit agendapunt geeft verder geen aanleiding tot een beslissing.
De voorzitter sluit de openbare zitting.

De voorzitter verklaart de zitting geheven om 21:59 uur.
Algemeen directeur
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Ils Van Hove

