Gemeenteraad: zitting van 20 juni 2013

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van
Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans
Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René
Jacobs, Ben Mattheus: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Rob Jacquemyn, Martine Vancauwenbergh: Raadsleden

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 30.05.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 30.05.2013 worden goedgekeurd.

2

Kennisneming van het activiteitenverslag 2012 en het ondernemingsplan 2013 van het AGB
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

De raad neemt kennis van het activiteitenverslag 2012 en het ondernemingsplan 2013 van het AGB
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

3

Goedkeuring verslag van het college van commissarissen met betrekking tot de
jaarrekening 2012 en goedkeuring van de jaarrekening 2012 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op de in voormelde beslissing goedgekeurde statuten en latere wijzigingen, inzonderheid art.
23, punt 23.5;
Gelet op het verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2012 van het boekjaar
afgesloten op 31.12.2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorgelegde verslag van het college van
commissarissen;

Overwegende dat de gemeenteraad dan ook de ontlasting kan verlenen aan de commissarissen met
betrekking tot voornoemde jaarrekening;
Gelet op de jaarrekening 2012;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs
Besluit:
Art. 1.
Het verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2012 van het boekjaar
afgesloten op 31.12.2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem,
wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De jaarrekening 2012 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Aan de commissarissen wordt ontlasting voor de uitoefening van hun mandaat verleend met
betrekking tot de jaarrekening 2012 van het boekjaar afgesloten op 31.12.2012 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 4.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

4

Mededeling: Definitieve vaststelling van de jaarrekening 2011 van het OCMW door de
Gouverneur.

Gelet op de jaarrekening betreffende het boekjaar 2011 van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem,
vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 06.08.2012, overgemaakt aan de
toezichthoudende overheid;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 22.05.2013 waarin deze
jaarrekening definitief worden vastgesteld zonder wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant van 22.05.2013 waarin de jaarrekening betreffende het boekjaar 2011 van
het OCMW Scherpenheuvel-Zichem definitief wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

5

Vaststelling van het belastingreglement op reclameborden.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
reclameborden.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.

6

Onder reclameborden wordt verstaan elke constructie in onverschillig welk materiaal,
geplaatst langs de openbare weg, of op een plaats in open lucht die zichtbaar is vanaf de
openbare weg, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting,
schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren of gedeelten van muren en de
omheiningen die gehuurd of gebruikt worden om er een reclame op aan te brengen.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar of gebruiker is
van het reclamebord. Als er geen eigenaar of gebruiker van het bord gekend is, wordt de
eigenaar van de grond of van de muur waarop het reclamebord zich bevindt belast.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
De belasting wordt vastgesteld op € 25,00 per m²
Per bord wordt elk gedeelte van een m² als een volle m² beschouwd.
Worden van de belasting vrijgesteld:
borden van openbare instellingen;
borden enkel voor notariële aankondigingen;
borden enkel voor wettelijke verkiezingen;
borden van een handelsonderneming, op de plaats zelf waar die onderneming
daadwerkelijk gevestigd is of uitgebaat wordt;
borden die gesponsord worden ten voordele van een vereniging (bv. borden op
voetbalterreinen zichtbaar vanop de openbare weg);
borden geplaatst door onderwijs- en welzijnsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem;
borden geplaatst door verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem voor de
aankondiging van activiteiten
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op reclameborden, hernieuwd in zitting van de
gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig
reglement.

Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke zalen en gc den egger.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet
Gelet op het decreet van 06.07.2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van 29.05.2013;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem van 03.06.2013;
Gelet op het meest recente gebruikersreglement voor het gebruik van de stedelijke zalen en gc den
egger;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.09.2013 wordt een retributie geheven op het gebruik van de stedelijke zalen en gc
den egger.
Art. 2.
Elk jaar worden de retributies geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex en daarvoor
dient volgende formule: (basistarief*nieuwe indexcijfer)/aanvangsindexcijfer
Het basistarief is de retributies opgenomen in dit reglement.
Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand juli +1.
De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand juli 2013.
Art. 3.
Dit wordt jaarlijks toegepast vanaf 1 juli 2014 en met afrondingen naar het dichtstbijzijnde
gehele getal.
Art. 4.
De retributie wordt vastgesteld volgens de categorie van organisator en volgens de aard van
de activiteit.
Art. 5.
Soort van organisator:
A1
erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem, stedelijke adviesraden, erkende
sociaal-culturele verenigingen van het Intergemeentelijke culturele samenwerking IGCS
(verenigingen erkend door IGCS- gemeenten), politieke partijen van ScherpenheuvelZichem;
A2
zelfde verenigingen als onder A1, maar met een werking gericht op jongeren (-18
jaar); onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem;
B
niet-erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem, erkende verenigingen buiten
Scherpenheuvel-Zichem (stedelijke erkenning, provinciale, gewestelijke, nationale
erkenning), welzijnsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem, onderwijsinstellingen buiten
Scherpenheuvel-Zichem;
C
privé personen, bedrijven, politieke partijen buiten Scherpenheuvel-Zichem en alle
andere verenigingen.
Art. 6.
Aard van de activiteit:
1.
gesloten activiteiten: bijvoorbeeld verenigingsrecepties, ledenfeesten,
cursussen in gesloten kring;
privé-feesten: bijvoorbeeld communiefeesten, verjaardagsfeest, babyborrel;
koffietafels of rouwtafels;
2.
culturele activiteiten met of zonder inkom: bijvoorbeeld muziek-, theater-,
dans-, filmvoorstellingen, lezingen, cursussen;
openbare activiteiten zonder inkom: bijvoorbeeld bals, fuiven, dansfeesten,
quizzen, vieringen voor iedereen toegankelijk, inschrijvingen en controlepost
voor wandelingen of fietstochten;
eetfeesten;
3.
openbare activiteiten met inkom: bijvoorbeeld bals, fuiven, dansfeesten,
quizzen, vieringen voor iedereen toegankelijk;
Art. 7.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Hoofdstuk I - gc den egger
Art. 8.
Voor gc den egger worden de categorieën B en C onderverdeeld als volgt:
B1
voor activiteiten op een weekdag voor 18 u;
B2
voor activiteiten na 18 u of tijdens het weekend;
C1
voor activiteiten op een weekdag voor 18 u;
C2
voor activiteiten na 18 u of tijdens het weekend.
Art. 9.
De retributie is inclusief BTW.
Art. 10. De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
Algemeen gebruik:
soort
aard
organisator activiteit

A1

1

rode zaal
per dag

blauwe zaal foyer - galerij
per dag

keuken
per dag

vergaderlokaal
per dagdeel

kleedkamer
per dag

(1)

(2)

200,00

100,00

48,00

10,00

10,00

A2

400,00
800,00
100,00
200,00
400,00

200,00
400,00
50,00
100,00
200,00

36,00

7,50

B1
B2
B1
B2
200,00
400,00
100,00
200,00
96,00
20,00
400,00
800,00
200,00
400,00
1920,00
960,00
C1
C2
C1
C2
C
1
300,00
600,00
150,00
300,00 144,00
30,00
2
600,00 1200,00 300,00
600,00
3
2400,00
1200,00
Een dagdeel is van 8 u tot 13 u, van 13 u tot 18 u of van 18 u tot 23 u.
Bij het gebruik van de rode of de blauwe zaal wordt gratis één kleedkamer ter
beschikking gesteld.
B

(1)
(2)

2
3
1
2
3
1
2
3

2.
Tentoonstellingen:
in de galerij
A1/A2
B
C

10,00

per blok van 4 uren
5,00

repetitie in rode of blauwe zaal (1)

4.

10,00

per week
100,00
200,00
300,00

3.
Repetities:
repetitielokalen

(1)

10,00

per keer
25,00
Enkel geldig één maand voor de eerste opvoering en indien er geen belemmering is
voor de verdere verhuur (kan pas 10 werkdagen vooraf definitief bevestigd worden).
Gebruik ticketingssysteem:
per verkocht ticket
1,00

5.
Drank:
in de vergaderlokalen
tot 30 personen

koffie/thee
per thermos
10,00

6.
Technieker:
categorie
A1 en A2 met uitzondering van de
cultuurverenigingen van de IGCS
B en de cultuurverenigingen van de IGCS
C

water/frisdrank
per flesje van 20 cl
0,80

pils
per flesje van 25 cl
1,00

per gepresteerd uur
tot 00 u
vanaf 00 u
inbegrepen
20,00
20,00
30,00

7.

Klaarzetten tafels en stoelen door personeel den egger:
klaarzetten
wegzetten
vergaderlokaal (andere dan
25,00
25,00
standaardopstelling)
blauwe zaal / foyer (andere dan
75,00
75,00
standaardopstelling
rode zaal
100,00
100,00

8.
Huur bijkomend technisch materiaal:
type

:
per stuk per dag

lamp Par 64 cp60
lamp Par 64 cp61
lamp Par 64 cp62
lamp PC 1kW
lamp Fresnel 1kW
lamp Warp 22-50°
lamp Warp 12-30°
digitale mengtafel (klein) Yamaha LS916
digitale mengtafel (groot) Yamaha LS932
line array van d&b (2 x 9 Ti10 speakers),
inclusief front fills
kleine digitale mengtafel + line array
grote digitale mengtafel + line array
9.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

4,00
4,00
4,00
7,00
7,00
10,00
10,00
60,00
110,00
350,00
400,00
400,00

Voor de ingebruikname voor een feest op 31 december wordt de retributie
bepaald door het hoogste bod met een minimum van 1600 euro voor de rode zaal en
800 euro voor de blauwe zaal.
Kortingen:
voor het gebruik van de vergaderlokalen en van de galerij voor tentoonstellingen
gedurende aaneensluitende dagdelen of weken wordt een korting van 50 %
toegestaan vanaf het tweede dagdeel of week;
indien de foyer gebruikt wordt in combinatie met de rode zaal in theateropstelling
wordt er 50 % korting gegeven op het tarief voor de foyer;
bij gebruik van bijkomend technisch materiaal gedurende opeenvolgende dagen wordt
de
er 25 % korting gegeven op het dagtarief voor de 2 dag en 50 % korting vanaf de
de
3 dag.
De retributie moet als volgt betaald worden:
40 % bij de ondertekening van de gebruikersovereenkomst
60 % ten laatste 10 dagen na ontvangst van de afrekeningsfactuur.
Voor de vergaderlokalen en repetitieruimten moet de retributie betaald worden na ontvangst
van de factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Vanaf de dag van ondertekening van de gebruikersovereenkomst is, bij annulering van de
activiteit, een verbrekingsvergoeding verschuldigd die gelijk is aan het volledige
gebruikerstarief.
Hoofdstuk II - stedelijke zalen
De volgende zalen worden ter beschikking gesteld:
1.
Averbode:
bibliotheek
sporthal cafetaria beneden en boven
zaal Familia
2.
Keiberg:
zaal den Cayberg
3.
Messelbroek:
zaal de Keyt
4.
Okselaar:
zaal ‘t Laer
5.
Schoonderbuken:
oude jongensschool
6.
Scherpenheuvel:
zaal brandweer
7.
Testelt:
den Hulst
zaal Concordia
zaal Teekbroek
8.
Zichem:
oud gemeentehuis
zaal De Hemmekes
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds zalen bijvoegen.

Art. 15.

De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
Algemeen gebruik:
soort
aard activiteit
organisator
A1
1
2
3
A2
1
2
3
B
1
2
3
C
1
2
3
2.

zaal

keuken

vergaderlokaal

per dag

per dag

per dag

60,00
120,00
240,00
45,00
90,00
180,00
120,00
240,00
480,00
180,00
360,00
720,00

48,00

10,00

36,00

7,50

96,00

20,00

144,00

30,00

Sporthal Averbode cafetaria boven:
per dag
60,00

in combinatie met competitiewedstrijd
3.

Tentoonstellingen:

A1/A2
B
C
4.

per week
100,00
200,00
300,00

Gebruik zaal na kookles:

voor het eten van de bereide gerechten
5.

Gebruik zaal voor repetitie of vergadering:

repetitie of vergadering
repetitie of vergadering met gebruik van de
drankeninstallaties
Art. 16.

Art. 17.
Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

per dag
10,00

per dag
10,00
25,00

Kortingen:
Bij een tentoonstelling gedurende aaneensluitende weken wordt een korting van 50 %
toegestaan vanaf de tweede week.
Een organisatie uitgaande van de stad, politiezone Demerdal - DSZ of het OCMW mag
gratis gebruik maken van de gemeentelijke zalen.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Hoofdstuk III - algemeen
Klaarzetten zaal of keuken op de dag voor de activiteit:
Zaal (1)
25,00
keuken
gratis
(1)
Enkel geldig indien er geen belemmering is voor de verdere verhuur (kan pas
10 werkdagen vooraf definitief bevestigd worden).
De onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem kunnen tweemaal per jaar gratis
beschikken over een zaal in gc den egger of een gemeentelijke zaal. Dit kan enkel voor
activiteiten met actieve deelname van de schoolkinderen van de onderwijsinstelling. De
activiteiten moeten bestemd zijn voor de ouders, grootouders en andere familieleden van de
schoolkinderen en er mag geen inkom gevraagd worden.
Forfaitaire boetes voor het opruimen door het personeel:
frituurvet achterlaten
50,00
toiletten niet proper
50,00
keuken niet opgeruimd en/of vuil
50,00

niet terug plaatsen van tafels en/of stoelen
polyvalente zaal, excl. gc den egger
50,00
vergaderlokaal
50,00
blauwe zaal gc den egger
125,00
rode zaal gc den egger
200,00
niet opruimen volgens poetsnota
polyvalente zaal, excl. gc den egger
50,00
vergaderlokaal
50,00
blauwe zaal gc den egger
100,00
rode zaal gc den egger
200,00
in bijzondere gevallen kan het stadsbestuur/directiecomité AGB
beslissen om een extra boete aan te rekenen
per poetsman/vrouw en per uur
50,00
Art. 22.
Art. 23.

Art. 24.

Voor niet-sportieve activiteiten die plaatsvinden in de sporthal van Scherpenheuvel of
Averbode wordt dezelfde retributie gevraagd als voor de rode zaal van gc den egger.
Bij schade of verlies van materialen wordt de werkelijke kostprijs voor de herstelling of
vervanging aangerekend.
Voor de vervanging van keukenmateriaal zijn er standaardtarieven bepaald zoals vermeld in
bijlage 1.
Het tarief- en gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuren en gc den egger van
26.04.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.09.2013, behalve deel 1:
- artikel 1, cluster 7 tot en met 10, paragraaf 1, 2 en soort organisator A1 tot en met C
- artikel 5
- artikel 7.

Bijlage 1 - Standaardtarieven vervanging keukenmateriaal bij schade of verlies

bestek

diverse

Omschrijving
dessertlepel
dessertvork
lepel
mes
vork
aardappelmesje
dienbladen
flessenopener
grote messen (snijmes)
ijsschep
keukenvork
klopper
koffiepot met of zonder deksel
kurkentrekker
maatbeker
melkkan
peper en zout strooier
pollepel 0,25 l
pollepel 1 l
pureestamper
rond vergiet
ronde zeef 23 cm
schuimspaan
serveerlepels / sauslepel
serveertang
spatel
suikerpot
taartschep
vleesplanken

Prijs per stuk
0,75
0,75
1,25
1,50
1,25
10,00
25,00
1,00
17,00
19,50
8,50
8,00
27,00
20,00
9,00
6,00
2,00
10,00
20,00
10,00
8,00
10,00
12,00
8,00
2,50
7,00
4,50
9,00
30,00

glazen

porselein

kommen

kookpotten en -pannen

schotels

champagneglas
coctail- of ijscoupes
kandelaars - vaasjes
glas frisdrank
karaf wijn of fruitsap
potjes versnaperingen/sausjes
waterglas 25 cl
wijnglas rood 24 cl
wijnglas wit 19 cl
dessertbord
diep bord
plat bord
ondertas
tas
soepkom
groenten diameter 18 cm
groenten diameter 20 cm
groenten diameter 30 cm
sauskom inox
soepterrine diameter 30 cm
kookpot 5 l
deksel kookpot 5 l
kookpot 10 l
deksel kookpot 10 l
kookpot 40 l
deksel kookpot 40 l
kookpot 60 l
deksel kookpot 60 l
kookpot 80 l
deksel kookpot 80 l
pan diameter 40 cm
ovale schotel 40 cm
ovale schotel60 cm
ronde schotel diameter 40 cm
vierkante schotel

1,00
0,75
0,75
1,75
0,75
1,50
1,20
1,00
1,50
1,75
1,75
0,75
1,50
1,50
4,00
6,00
8,00
6,00
23,00
40,00
8,00
35,00
10,00
80,00
15,00
160,00
26,00
155,00
22,00
70,00
10,00
20,00
9,00
25,00

Raadslid S. Coomans vraagt namens de sp.a-fractie om te notuleren dat de fractie zich onthoudt voor
agendapunt 6 om volgende reden.
“ Wij zijn niet gekant tegen een indexatie op zich, op voorwaarde dat ze jaarlijks gebeurt, en dus te
verantwoorden is. Hier gaat het om prijsverhoging gelijk aan een indexatie van minstens een jaar of 8
ineens. Verder vinden we de prijsverhoging voor de jeugdverenigingen ( + 80%) onaanvaardbaar,
want buiten proportie, en absoluut niet kaderend in een “jeugdondersteunend beleid”. “
Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om te notuleren dat de fractie neen stemt voor
agendapunt 6 om volgende reden.
‘Als dit de algemene tendens wordt m.b.t. het vaststellen van retributiereglementen wat betreft
procedure en het vaststellen van de inhoud, waaronder de tarieven, dan kan de N-VA fractie niet
akkoord gaan met de voorstellen.’

7

Vaststelling van het gebruikersreglement op de stedelijke zalen en gc den egger.

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet
Gelet op het decreet van 06.07.2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van 29.05.2013;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem van 03.06.2013;

Gelet op het meest recente retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke zalen en gc den
egger;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Dit reglement is van toepassing voor het gebruik van volgende stedelijke zalen vanaf
01.09.2013:
1. Averbode:
- bibliotheek
- sporthal cafetaria boven
- zaal Familia
2. Keiberg:
- Den Cayberg
3. Messelbroek:
- zaal de Keyt
4. Okselaar
- Zaal ’t Laer
5. Schoonderbuken
- Oude jongensschool
6. Scherpenheuvel
- gc den egger
- zaal brandweer
7. Testelt:
- den Hulst
- zaal Concordia
- zaal Teekbroek
8. Zichem:
- oud gemeentehuis
- zaal de Hemmekes
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds zalen bijvoegen.
Art. 2.
De gebruikersprijzen zijn bepaald in het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke
zalen en gc den egger, dat tevens ingaat op 01.09.2013. Er wordt geen extra retributie
gevraagd voor het gebruik van de aanwezige tafels, stoelen of keukenmateriaal.
Hoofdstuk 1 – gc den egger
Art. 3.
Gebruik
- Er mogen geen rouwtafels in gc den egger.
- Voor ingebruikname voor een feest op 31 december wordt het tarief bepaald door het
hoogste bod van alle aanvragen die schriftelijk zijn ingediend aan het AGB voor 1
oktober van het lopende jaar met een minimum van 1600 euro voor de rode zaal en
800 euro voor de blauwe zaal.
- Tentoonstellingen: de galerij wordt prioritair ter beschikking gesteld voor
tentoonstellingen. Uitzonderlijk kan deze ruimte ter beschikking gesteld worden voor
andere activiteiten. Het AGB heeft het recht eventuele exposanten te weigeren.
- Schouwburgactiviteiten: Voorstellingen of schouwburgactiviteiten mogen maximum
drie weekeindes in beslag nemen.
- Repetitieruimten: voor het gebruik van de repetitieruimten is het ‘Gebruikersreglement
voor repetitieruimte van gc den egger’ van kracht. Dit reglement legt de specifieke
afspraken vast tussen gc den egger en de gebruikers van de repetitieruimte. Indien
een groep of individu de gestelde voorwaarden uit dit reglement overtreedt, kan deze
geweerd worden uit de repetitieruimte.
Art. 4.
Opties en reservaties
Opties worden toegestaan vanaf 12 maanden voor de datum van de activiteit. Een optie
wordt onherroepelijk gelicht na drie maanden.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Voor privéfeesten geldt een aparte regeling:
voor activiteiten tussen 1 maart en 1 september worden opties toegestaan
vanaf 12 maanden voor de datum van de activiteit.
voor activiteiten tussen 1 september jaar X en 1 maart jaar X+1 worden opties
toegestaan vanaf 1 maart jaar X.
De reservatieaanvraag dient aan gc den egger overgemaakt te worden:
ten laatste tien werkdagen voor datum van activiteit voor gebruik van rode en
blauwe zaal
ten laatste vijf werkdagen voor datum van activiteit voor gebruik van andere
lokalen
Aanvragen die ons laattijdig bereiken, zullen niet meer behandeld worden.
De reservering is definitief na opmaak van het gebruikersovereenkomst en de betaling van
het voorschot.
Plannings- en Inrichtingsdossier (PID)
Aan de hand van het Plannings- en Inrichtingsdossier kan de gebruiker de behoeften op
gebied van materiaal en infrastructuur kenbaar maken bij het personeel van den egger.
Dit formulier dient zo snel mogelijk en ten laatste 10 (voor blauwe en rode zaal) of 5
werkdagen (andere lokalen) voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan het
secretariaat van gc den egger.
Aanvragen die laattijdig worden ingediend, zullen niet meer behandeld worden. Eventuele
wijzigingen zijn mogelijk tot 48 uur voor de activiteit, onder voorbehoud van beschikbaarheid
op dat moment.
Indien het PID niet wordt ingevuld, zal de gebruikersovereenkomst worden opgeschort.
De gebruiker zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen na evaluatie van het PID en in
overleg met de bevoegde instanties. Het negeren van de opgelegde maatregelen kan het
verbieden of het stopzetten van de activiteit tot gevolg hebben.
Het AGB kan steeds oordelen over de noodzaak van een bijkomende bespreking tussen de
organisator en de betreffende veiligheidsdiensten.
Iedere aanpassing of bijkomende decoratie niet vermeld in het PID moet vooraf
aangevraagd worden aan het AGB.
Techniekers
Er kan maximum één technieker aangesteld worden als hulp bij een receptieve activiteit in
gc den egger. Indien de gebruiker meer techniekers nodig heeft, moeten ze daarvoor zelf
zorgen.
Klaarzetten tafels en stoelen
Indien de gebruiker dit wenst, kan het personeel van den egger tafels en stoelen klaarzetten
of weghalen. Organisaties en personen die gebruik wensen te maken van deze
dienstverlening, dienen dit op voorhand door te geven aan het secretariaat. Voor deze
dienstverlening wordt een retributie gevraagd.
Gebruik technisch materiaal van gc den egger
- per zaal kan er een basisset licht en geluid gebruikt worden, waarvoor geen extra
vergoeding gevraagd wordt. Zie bijlage 1 voor een beschrijving van dit materiaal.
- indien de gebruiker dit wenst en indien het materiaal beschikbaar is, kan gc den egger
nog bijkomend materiaal al dan niet tegen vergoeding ter beschikking stellen.
- Het al dan niet ter beschikking stellen van het materiaal hangt af van de bezetting van
de zaal voor de eigen programmatie, van receptieve activiteiten in andere zalen van
gc den egger en van de aard van de activiteit.
- indien er bepaalde materialen niet beschikbaar zijn, zal het secretariaat van gc den
egger dit ten laatste 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit aan de gebruiker
laten weten. In dat geval dient deze het materiaal zelf bij te huren.
- indien de gebruiker technisch materiaal nodig heeft op een andere locatie in den
egger (foyer, vergaderlokaal, e.d.), zal het materiaal eveneens naar beschikbaarheid
aangeboden worden;
- de technische specificaties van het materiaal zijn terug te vinden in een technisch
fiche op de website van gc den egger.
- met uitzondering van de line array in de rode zaal die gebruikt kan worden tegen
vergoeding, dient de organisatie zelf voor een aangepaste geluidsinstallatie en
belichting te zorgen voor fuiven.
- de technische installaties van gc den egger (tribune, licht- en geluidsinstallatie) mogen
enkel gebruikt worden in samenspraak met de technici van gc den egger.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Uitzonderingen op deze regel moeten worden aangevraagd aan de coördinator
techniek.
- na de activiteit zorgt de vereniging/organisator voor het opruimen van het gevraagde
materiaal in samenspraak met de verantwoordelijke technieker of zaalwachter van gc
den egger.
- podiumelementen (zowel scharnierbare als vaste) worden niet ter beschikking gesteld
als danspodium.
Verbruik van dranken
In de aparte vergaderlokalen van gc den egger kan op vraag koffie, thee, frisdrank en pils
voorzien worden voor maximum 30 personen. Het verbruik wordt na de activiteit
gefactureerd.
Uitbating vestiaire
Het gebruik van een vestiaire is verplicht bij schouwburgactiviteiten. Bij het gebruik van de
tribune zijn paraplu’s en overjassen verboden in de rode of blauwe zaal van gc den egger.
De uitbating van de vestiaire tijdens de activiteiten gebeurt steeds door de gebruiker.
Sluiting voor receptief gebruik
Gc den egger is gedurende 4 volle weken gesloten tussen half juli en half augustus, ook
voor receptief gebruik.
Gebruik parking
Het gebruik van het gedeelte tussen het gc den egger en de cafetaria van de sporthal (o.a.
dienstig als terras voor de cafetaria), is verboden voor alle activiteiten (ook voor activiteiten
georganiseerd door gebruikers van den egger). De personeels- en artiestenparking kan
alleen secundair gebruikt worden als locatie voor een eetkraam voor de bereiding van
maaltijden in combinatie met het gebruik van de keuken van gc den egger in het kader van
eetfeesten.
Hoofdstuk 2 – stedelijke zalen
Gebruik:
Openbare bals zijn enkel toegelaten in volgende zalen
- zaal Familia Averbode
- zaal den Cayberg Keiberg
- zaal de Keyt Messelbroek
- zaal ’t Laer Okselaar
- zaal Concordia Testelt
- zaal de Hemmekes Zichem
Privéfeesten zijn enkel toegestaan in volgende zalen
- cafetaria sporthal boven Averbode
- zaal Familia Averbode
- zaal den Cayberg Keiberg
- zaal de Keyt Messelbroek
- zaal ’t Laer Okselaar
- Zaal brandweer Scherpenheuvel
- zaal Concordia Testelt
- zaal de Hemmekes Zichem
Speciale voorwaarden
- In oud gemeentehuis Zichem, oude jongensschool Schoonderbuken, bibliotheek
Averbode, zaal brandweer Scherpenheuvel, cafetaria sporthal boven Averbode en
den Hulst Testelt is er geen volledig aangeklede keuken. Voor deze zalen wordt het
tarief van de keuken niet verrekend.
- Bij het gebruik van de cafetaria boven sporthal van Averbode wordt er tot drie
maanden vooraf voorrang gegeven aan een competitiewedstrijd.
- De zaal van de brandweer is het officiële crisiscentrum. De reservaties van de zaal
moeten wijken bij een crisis.
- De Zichemse Karnavalsvrienden mogen tijdens de carnavalsweek het oud
gemeentehuis van Zichem in gebruik nemen voor het carnavalsfeest, volgens het
tarief van open activiteit zonder inkom. Er mag geen inkom gevraagd worden.
Opties en reservaties
Opties worden toegestaan vanaf 12 maanden voor de datum van de activiteit. Een optie
wordt onherroepelijk gelicht na drie maanden.
In volgende zalen wordt een jaarkalender opgemaakt: zaal den Cayberg, zaal de Keyt, zaal
Concordia, zaal Familia, zaal ’t Laer en zaal de Hemmekes. In deze zalen kunnen er pas

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

opties worden genomen na de opmaak van de jaarkalenders. Deze jaarkalenders worden
jaarlijks opgemaakt in juni voor het volgende kalenderjaar (1 januari tot 31 december) en in
samenspraak met de vaste gebruikers.
De reservatieaanvraag dient bij de zaalverantwoordelijke te gebeuren. De
zaalverantwoordelijke zal een reservatieformulier opmaken. De reservatie is pas definitief na
ondertekening van het reservatieformulier.
Hoofdstuk 3: Algemeen
Gebruik keuken:
Voor het gebruik van de keuken moet men apart betalen
- als er eten bereid wordt
- als er meer gevraagd wordt dan enkel de koffietassen
Indien de keuken alleen dient om de afwas te doen en om koffie te maken, moet deze niet
betaald worden. De keuken wordt steeds in gebruik genomen bij een openbaar eetfeest,
een ledenfeest met eten en bij een koffietafel.
Er wordt geen extra vergoeding gevraagd voor het gebruik van keukenmateriaal.
Uitbating toiletten
Er mag nooit geld gevraagd worden aan de bezoekers voor het gebruik van de toiletten. De
gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de orde en netheid van de toiletten.
Verantwoordelijkheden
- De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit
(inhoud/organisatie/participanten).
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de
contractuele aansprakelijkheid (nl. schade aan roerende en onroerende goederen,
zijnde het gebouw en de uitrusting).
- Veroorzaakte schade tijdens de activiteit moet onmiddellijk en spontaan gemeld
worden aan het stadsbestuur/AGB. De gebruiker zal worden opgeroepen om in
gezamenlijk overleg de schaderaming en de schaderegeling vast te stellen. Bij nietverschijning van de gebruiker of niet-melding van schade wordt door het
stadsbestuur/AGB zelf een schaderaming opgemaakt. De gebruiker dient de voor zijn
activiteit vastgestelde schade te rapporteren aan het stadsbestuur/AGB op risico dat
anders de schade te zijnen laste gelegd wordt.
- Het stadsbestuur/AGB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van of
schade aan achtergelaten apparaten, goederen en uitrusting van de gebruikers. De
gebruiker is verplicht onmiddellijk na iedere activiteit de materialen, goederen en
uitrusting, niet behorend tot de uitrusting van de lokalen te verwijderen. Het
stadsbestuur/AGB kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of
voor schade aan derden (bezoekers).
- Het stadsbestuur/AGB heeft, met het oog op de verzekering van de burgerlijke en de
contractuele aansprakelijkheid van de gebruiker bij de verzekeringsmaatschappij
ETHIAS een abonnementspolis afgesloten. Vermits er een gebruikersovereenkomst is
(vandaar dat er sprake is van contractuele aansprakelijkheid), vervalt de gewone
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, die de meeste verenigingen of
privépersonen al hebben afgesloten. De organisatoren moeten het hoger genoemde
risico dan ook dekken via deze abonnementspolis of via een eigen verzekeraar en
waarvan het bewijs voor de activiteit moet voorgelegd worden.
Bij een tentoonstelling staat de inrichter in voor de verzekering van de tentoon
gestelde voorwerpen.
- De gebruiker moet voldoen aan alle gangbare voorschriften en verplichtingen m.b.t.
het organiseren van evenementen.
- Wat betreft de billijke vergoeding (tijdelijke aanvraag voor betaling van
uitvoerderrechten bij opgenomen muziek) heeft het stadsbestuur/AGB een jaarforfait
betaald. Hierdoor dient de gebruiker geen tijdelijke aanvraag te doen.
- Bij de organisatie van fuiven en bals dient te geluidsoverlast tot een minimum beperkt
te worden. Daartoe gelden volgende regelingen:
o De toegangs- en achterpoort dienen steeds gesloten te zijn;
o Buitendeuren en binnendeuren dienen steeds dicht te zijn;
o Het laden en lossen dient in tijd tot een minimum beperkt te worden.
Veiligheid
- De gebruiker mag niet meer personen toelaten tot de gebruikte lokalen dan bepaald in
het brandverslag.

-

Art. 20.

Art. 21.

Alle uitgangen, nooduitgangen alsook de wegen die er naartoe leiden, moeten
gedurende het gebruik van de lokalen vrij blijven van alle hindernissen. Tijdens de
duur van de activiteit moeten alle deuren onmiddellijk kunnen geopend worden.
Tijdens de opbouw, de afbraak en tijdens de manifestatie moet aan elke zijde van het
gebouw voldoende ruimte vrijgehouden worden om een snelle tussenkomst van de
brandweer, politie en andere veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Buiten de
voorziene parkeerstroken mag geen enkele wagen geplaatst worden.
- De brandbestrijdingsmiddelen en elk ander veiligheidsmateriaal, incl. pictogrammen
binnen het gebouw moeten volledig vrij blijven, gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar
blijven. Brandbestrijdingsmiddelen zijn geen speelgoed. Bij misbruik worden de
onkosten voor de vervanging of reparatie van de apparatuur gefactureerd aan de
gebruiker.
- Het aanbrengen van versieringen en reclame mag enkel indien men geen schade
veroorzaakt aan de lokalen. Volgende specifieke voorwaarden gelden:
o geen gebruik van brandbaar materialen
o er mogen aan de zolderingen of aan de wanden geen voorwerpen genageld
of gekleefd worden, met uitzondering op de voorziene plaatsen en dit steeds
in overleg met de verantwoordelijken
o ter bescherming van vloeren mag er geen afbakening of aflijning gebeuren in
blijvende materialen
o alle bevuiling door stookolie, olie, verf, mortelspecie enz. moet vermeden
worden. Daarom zijn de gebruikers gehouden een onderlegger op de vloer
aan te brengen bij opbouw, gebruik en afbraak van hun inrichtingen.
o Versieringen en/of reclame kunnen alleen aangebracht worden mits toezicht
en toelating van de centrumverantwoordelijke.
o Muziek- en/of lichtinstallaties, eventuele decoratie of eender welk materiaal
dient na de activiteit en volgens afspraak verwijderd te worden.
- Alle verbrandingstoestellen, zoals ovens, vuren, open haarden,
verwarmingstoestellen, enz. zijn verboden, tenzij mits uitdrukkelijke toestemming van
het stadsbestuur/AGB.
- Tijdens de activiteit moet de gebruiker toezicht uitoefenen teneinde elk begin van
brand te kunnen signaleren en bestrijden voor de tussenkomst van de brandweer, die
onmiddellijk moet opgeroepen worden.
- De gebruiker moet op de hoogte zijn van het plan voor noodevacuatie, openen van
deuren en van het aanwezige brandbestrijdingsmateriaal.
- In de lokalen bevindt er zich een EHBO-koffer. Bij eventueel gebruik van de EHBOkoffer wordt de gebruiker verzocht dit te melden aan het stadspersoneel.
Het niet naleven van voormelde veiligheidsregels heeft de verplichte stopzetting van de
activiteit tot gevolg.
Bewaking
Gedurende de tijd dat de gebruiker over de lokalen beschikt, is hij persoonlijk belast met de
bewaking van deze lokalen, de installaties en het materiaal die ter zijner beschikking werden
gesteld. Behoudens speciale overeenkomsten, dragen de eigen diensten van het
stadsbestuur/AGB niet de minste verantwoordelijkheid betreffende de eigenlijke organisatie
van de manifestaties, die plaatsvinden in de gebruikte lokalen.
Voor de bewaking tijdens risico-evenementen dienen minstens 2 bewakingsagenten van een
wettelijk erkende veiligheidsfirma permanent aanwezig te zijn.
Bij elke openbare activiteit (bepaald als risico of niet-risico activiteit) dient de vereniging die
de zaal in gebruik heeft, twee leden vooraf aan te duiden als toezichters (indien er geen
zaalwachters aanwezig zijn).
Publiciteit
Op de publiciteit dient duidelijk de naam van de organisator of inrichtende vereniging en de
gebruikte zaal vermeld te worden. De gebruiker zal in ieder geval voor de aanvang van de
manifestatie 2 specimen van alle reclamedrukwerk (affiches, prospectussen) bezorgen aan
de centrum-verantwoordelijke/stadspersoneel.
Het stadsbestuur/AGB behoudt het recht reclame te verwijderen indien deze strijdig is met
de voorschriften op het gebied van taalgebruik of goede zeden.
Het aanbrengen van publiciteit in de gemeentelijke infrastructuur behoort tot de bevoegdheid
van de verantwoordelijken/stadspersoneel.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Alle onderhandelingen met derden aangaande radio- en tv-uitzendingen dienen verplicht te
gebeuren door bemiddeling van de centrumverantwoordelijke/stadspersoneel en zijn
onderworpen aan de goedkeuring van het stadsbestuur/AGB.
Gebruik infrastructuur
- Indien er geen zaalwachter aanwezig is, wordt de sleutel afgehaald bij de
zaalverantwoordelijke/stadspersoneel. Na de activiteit dient de sleutel onmiddellijk te
worden ingeleverd.
- De afspraken i.v.m. het gebruik van materialen zoals borden, tassen, bestek, tafels,
stoelen, sportmateriaal, technisch materiaal enz. dienen samen met de aanvraag tot
gebruik van de lokalen te gebeuren. Voor gc den egger geldt een aparte regeling via
het PID.
- Alle schade of tekortkomingen dienen steeds vooraf gemeld te worden aan de
zaalverantwoordelijke (indien er geen inventaris- of bevindingstaat wordt opgemaakt).
- De lokalen mogen slechts gebruikt worden voor de bij reservatie afgesproken
bestemming.
- De lokalen mogen slechts gebruikt worden op de vooraf afgesproken dagen en uren.
Een kortere bezetting zal geen enkel recht op prijsvermindering geven. Een langere
bezetting zal aanleiding geven tot een supplement berekend pro rata temporis. Een
langere bezetting kan enkel indien het lokaal vrij is en zal steeds gemeld worden aan
de zaalverantwoordelijke.
- De ter beschikkingstelling van lokalen aan derden door de gebruiker is ten strengste
verboden.
- Behoudens de zaalverantwoordelijke/stadspersoneel is niemand gemachtigd in de
gemeentelijke infrastructuur te verblijven na het sluiten van de deuren.
- Tijdens tentoonstellingen dient de organisator ervoor te zorgen dat:
o tijdens het gebruik van het gebouw of de zaal er een permanent toezicht is
o de opbouw van de tentoonstelling steeds gebeurt onder toezicht van de
zaalverantwoordelijke/stadspersoneel
o het ophangen van de kunstwerken steeds gebeurt door gebruik te maken van
het beschikbare ophangsysteem.
Ontruimen
- Na de activiteit ruimt de gebruiker op, zet het meubilair terug in standaard opstelling,
sluit de ramen en deuren, dooft de lichten, zet de gebruikte apparaten af en laat de
zaal in ordelijke staat achter. Alle materialen zoals decors, schermen enz. die niet tot
de respectieve lokalen behoren, moeten uiterlijk de eerste werkdag na de manifestatie
of een reeks activiteiten verwijderd worden.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle afval uit de gebruikte
ruimten. Het afval dient gesorteerd te worden volgens de voorgeschreven regels van
de stad. De gebruiker moet zelf zorgen voor de nodige afvalrecipiënten en het op de
voorbestemde plaatsen deponeren.
De lokalen dienen opgeruimd achtergelaten te worden. In elk lokaal is een poetsnota
aanwezig. Indien de lokalen vuil achtergelaten worden of indien er voorwerpen moeten
verwijderd worden door het personeel zullen er forfaitaire boetes worden aangerekend.
Overmacht
Indien het stadsbestuur/AGB wegens een geval van overmacht de voorziene lokalen
onmogelijk kan ter beschikking stellen, blijft haar verantwoordelijkheid strikt beperkt tot het
terugbetalen van de door de gebruiker vooraf gestorte sommen.
Naleven van het reglement en betwistingen
- De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de bepalingen van de voorwaarden
gesteld in dit reglement.
- Afbreuk
De tussenkomst van het stadsbestuur/AGB, telkens als het vereist is, om het huidige
reglement of de bepalingen van een speciale overeenkomst te doen naleven, zal
gebeuren door bemiddeling van haar aangestelde. Iedere afwijking op dit reglement
dient het voorwerp uit te maken van een schriftelijke toelating uitgaande van het
stadsbestuur/AGB De gebruiker is verplicht deze voor te leggen, telkens hij er om
verzocht wordt door het personeel van het stadsbestuur/AGB, belast met de controle
om het naleven van het reglement.

-

Art. 26.

Onvoorziene gevallen
De gebruiker verklaart zich neer te leggen bij de beslissingen van het
stadsbestuur/AGB voor alle gevallen niet voorzien in het huidige reglement.
- Betwistingen
In geval van betwisting, voortspruitend uit de interpretatie van huidige voorwaarden of
uit de uitvoering van de overeenkomst tussen het stadsbestuur/AGB en de gebruiker
is alleen de Rechtbank van Leuven bevoegd.
- Afwijkingen
Op schriftelijk verzoek kunnen afwijkingen op dit reglement toegestaan worden door
het college van burgemeester en schepenen of het directiecomité van het AGB.
Het tarief- en gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuren en gc den egger van
26.04.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.09.2013, behalve deel 1:
- artikel 1, cluster 7 tot en met 10, paragraaf 1, 2 en soort organisator A1 tot en met C
- artikel 5
- artikel 7

Bijlage 1: vaste en optionele uitrusting van blauwe en rode zaal van gc den egger
Vast aanwezig in de blauwe zaal:
 lichtsturing
 6 fresnels 1kW vast aanwezig in de zaaltrek
 projector (vga-aansluiting aan regieplaats of op podium)
 oprolbaar projectiescherm 3 x 4 meter
In het standaardpakket van de blauwe zaal zijn in totaal 18 lampen (incl. bekabeling) inbegrepen
volgens beschikbaarheid (belichting zaaltrek meegerekend). Per type lamp is er een maximum aantal
vastgelegd dat ontleend mag worden zonder meerkost




TYPE LAMP
MAXIMUM
vaste belichting zaaltrek: Fresnel 1kW
6
Par 64
5
PC 1kW / Fresnel 1kW
5
Profielspot
2
TOTAAL
18
Geluidsinstallatie (versterkers en luidsprekers) met multikabel
Microfoons (geleverd met statief):
o Shure Sm 58:
1x
o Shure Sm 58β:
1x
o Shure Sm 57:
3x

Vast aanwezig in de rode zaal:
 Lichtsturing
 lampen in de zaalbrug
 vaste projector in de zaalbrug (projectie op aanwezige achterdoek)
In het standaardpakket van de Rode zaal zijn in totaal 36 lampen (incl. bekabeling) boven het podium
inbegrepen, volgens beschikbaarheid. Per type lamp is er een maximum aantal vastgelegd dat
ontleend mag worden zonder meerkost.
TYPE LAMP
vaste belichting zaalbrug




MAXIMUM
10 x PC 2kW
6 x profielspot
Par 64
8
PC 1kW / Fresnel 1kW
8
profielspot
4
TOTAAL
36
Geluidsinstallatie: HK-luidsprekers (worden op het podium bijgeplaatst) met multikabel
Microfoons (geleverd met statief):
o Shure Sm 58:
1x
o Shure Sm 58β:
1x
o Shure Sm 57:
3x

Dit materiaal kan op aanvraag door gc den egger geleverd worden, maar enkel indien beschikbaar:
 Monitors:
 2 x gepowerde monitors
 4 x passieve monitors
 DI-Box: 6 x
 Mengtafel Behringer (10 microfooningangen, 4 x aux per kanaal)
 Statieven (merk: K&M):
 Groot statief: 10 x
 Klein statief: 6 x
 Tafel microfoonstatief: 3 x
 Draadloze microfoonset :
 2 x handmicrofoon dB Technologies UH 910
 4 x Shure PGX systeem met handmicrofoon SM58 óf headset
 Weergaveapparatuur:
 Cd-speler, MD-speler, DVD-speler
 Hazer: DMX-gestuurde hazer
 Podiumelementen: 2 x 1 m
Bijlage 2: Gebruikersreglement voor repetitieruimte van gc den egger
DOELSTELLING
Dit reglement is een aanvulling van het gebruikersreglement en legt de specifieke afspraken vast
tussen gc den egger en de gebruikers van de repetitieruimte.
Individuen of groepen kunnen de repetitieruimte van gc den egger gebruiken als ruimte voor actieve
muziekbeoefening.
Indien een groep of individu de gestelde voorwaarden uit dit reglement overtreedt, kan deze geweerd
worden uit de repetitieruimte.
LOCALISATIE
De repetitieruimtes zijn ondergebracht in het gebouw van multifunctioneel centrum den egger in
Scherpenheuvel. Er zijn 2 repetitieruimtes:
 repetitieruimte 1. Afmetingen: 5,50 m x 5,00 m= 27,5 m2.
 repetitieruimte 2 dient nog uitgerust te worden. Dit lokaal wordt momenteel niet ter
beschikking gesteld van eventuele gebruikers.
UITRUSTING
De uitrusting van de repetitieruimte 1 bestaat uit volgend basismateriaal:
 1 zanginstallatie
 1 vijfdelig basisdrumstel, inclusief 3 cymbaalstatieven
 3 microfoons + statief
Elke gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het materiaal dat door den egger ter beschikking
wordt gesteld.
Al het materiaal wordt steeds terug geplaatst of opgeborgen op de daarvoor voorziene plaats.
Beschadigingen, defecten of tekorten moeten onmiddellijk gemeld worden in het logboek dat steeds in
de repetitieruimte aanwezig is.
Tijdens de geplande repetitie-uren wordt er verwarming in het lokaal voorzien.
In geval van overmacht kan het gebeuren dat bepaalde materialen niet gebruikt kunnen worden. Den
egger moet de gebruiker daarvan op de hoogte stellen zodat deze een alternatief kan voorzien. De
gebruiker kan hiervoor geen schadevergoeding eisen. Den egger stelt echter alles in het werk om de
defecten zo snel mogelijk op te lossen.
Alle gebruikers respecteren de richtlijnen die uithangen in het lokaal betreffende het gebruik van het
beschikbare materiaal.
BEHEER
Het dagelijks beheer ligt in handen van gc den egger. Den egger legt eenmaal per trimester een
vergadering in waar 1 afgevaardigde per groep wordt uitgenodigd.
GEBRUIKERSVOORWAARDEN
GEBRUIKER
Elke groep duidt 1 groepslid van minimum 18 jaar aan als verantwoordelijke, die als contactpersoon
fungeert en ervoor zorgt dat – namens de groep - alle formaliteiten (briefwisseling, uitnodigingen,
rekeningen...) vervuld worden.

Indien de groep bestaat uit personen jonger dan 18 jaar, dan dient de groep een niet-groepslid van
minimum 18 jaar aan te duiden als verantwoordelijke.
BLOKKEN (inclusief op- en afbouw)
De gebruikers kunnen de repetitieruimte afhuren per blok. Eén blok bestaat uit 3 uren, inclusief op- &
afbouw. Men kan een blok afzonderlijk reserveren of via een contract voor een langere periode (vaste
dag per week & vaste uren) tot maximum één jaar (= 48 weken).
UREN & TARIEVEN (per blok, jaarcontract)
De blokken bestaan uit 3 uren, als volgt verdeeld: 10-13 u, 13-16 u, 16-19 u, 19-22 u en 22-01 u
RESERVATIE
De aanvraag gebeurt steeds op het secretariaat van den egger de openingsuren.
De repetitieruimtes kunnen gereserveerd worden op jaarlijkse contractbasis (voor langere periode) of
op losse basis (per blok, indien vrij).
Jaarcontracten zijn pas definitief na ondertekening van het gebruikerscontract en -reglement.
De reservatie moet jaarlijks verlengd worden.
Verhuringen op contractbasis hebben voorrang op de andere gebruikers.
BETALINGSVOORWAARDEN
De facturatie gebeurt maandelijks. Wordt de gefactureerde retributiebijdrage niet tijdig betaald, dan
verliest de gebruiker de aanspraak op de ruimte.
ANNULERING
Wanneer een groep die een contract heeft voor langere periode een sessie wil overslaan, is de
gebruiker verplicht dit minimum 48u op voorhand te melden op het secretariaat van den egger en zal
deze niet aangerekend worden. Gebeurt deze melding niet tijdig, dan wordt het gebruik van de ruimte
toch aangerekend. Bij dergelijke annulering kan het lokaal ter beschikking gesteld worden van andere
groepen.
SLEUTEL & SLEUTELPLAN
Voor contracthouders :
 Na ondertekening van het contract ontvangt de verantwoordelijke van elke groep één sleutel
van de buitendeur en repetitieruimte 1 (eventueel aangevuld met een sleutel voor een locker)
en een unieke code voor de alarminstallatie van het gebouw (zone 1).
 Hiervoor wordt een overhandigingdocument ondertekend.
 De sleutels mogen niet doorgegeven worden aan derden.
 Bij beëindiging of vroegtijdige opzegging van het contract wordt de sleutel ten laatste een
week na de opzegging van het contract ingeleverd op het secretariaat.
 De gebruiker is verantwoordelijk voor de sleutel.
 Bij verlies van de sleutel worden alle sloten en bestaande sleutels voor toegang tot de
repetitieruimte vervangen ten koste van de ondertekenaar (geraamde kostprijs: € 250,
inclusief BTW).
 Sleutels kunnen niet gekopieerd worden dankzij een codesysteem.
 Bij onrechtmatig gebruik van deze sleutel(s) zal het contract onmiddellijk en eenzijdig
opgezegd worden door gc den egger zonder recht op vergoeding of terugbetaling.
 Bij teruggave van de sleutel ontvangt de gebruiker een bewijs van teruggave.
 Bij het verlaten van het gebouw dient steeds de alarminstallatie opgezet te worden indien er
geen andere activiteiten zijn (wordt gemeld in het logboek).
Voor gebruikers per ‘los’ blok:
 Voor de repetitie zal de zaalwachter van gc den egger het lokaal openen. Na de activiteit zal
de zaalwachter de ruimte controleren en afsluiten.
 Ook ‘losse’ gebruikers dienen het logboek in te vullen (bv. in geval van beschadiging).
OPSLAGRUIMTE
Enkel groepen die op regelmatige basis gebruik maken van de repetitieruimte kunnen over
opslagruimte beschikken. Het bewaren van eigen instrumenten en ander materiaal kan alleen in de
daarvoor voorziene opslagruimte en gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid.
HUISREGELS
BEZOEKERS
Er zijn maximum 2 bezoekers toegelaten in de repetitieruimtes (te vermelden in het logboek) en zij
staan onder volledige verantwoordelijkheid van de repeterende groep. Bezoekers dienen zich
eveneens te houden aan onderhavig reglement. Maximum 10 personen hebben toegang tot de
repetitieruimtes. Er worden geen dieren toegelaten tot de repetitieruimtes.
AFVAL
De repetitieruimtes moeten na gebruik in een net en opgeruimde staat achtergelaten worden voor een
volgend gebruik.

ROKEN, ETEN & DRINKEN
Er heerst een absoluut eetverbod in de repetitieruimtes. Er heerst een absoluut rookverbod in het hele
gebouw.
Drank is toegelaten, maar de blikjes moeten in de daarvoor voorziene vuilnisbak gegooid worden.
ONDERGEBRUIK
De gebruiker mag zijn ruimte niet ter beschikking stellen van derden.
SCHADE, INVENTARISATIELIJST & LOGBOEK
Aan of in de gebouwen mogen geen inrichtingen of wijzigingen gebeuren die blijvende schade kunnen
berokkenen of een permanent karakter hebben (plakband, punaises, nagels, stift, ...).
De repetitieruimte herbergt delicaat en professioneel materiaal. Elke gebruiker is persoonlijk
verantwoordelijk voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld. Beschadigingen zullen in
rekening van de verantwoordelijke gebracht worden aan de kostprijs van de herstellingswaarde of de
nieuwwaarde, opgemaakt bij bestek, eventueel vermeerderd met administratie- en personeelskosten.
Beschadigingen, tekorten en/of defecten (aan muziekinstrumenten- en installatie, gebouw of
meubilair) moeten onmiddellijk gemeld worden op het secretariaat van den egger en genoteerd
worden in het logboek of de inventarisatielijst die in de repetitieruimte ligt. In geval van diefstal,
vandalisme en/of opzettelijke geluidsoverlast zal de politie gewaarschuwd worden. Het logboek en de
inventarisatielijst worden altijd ingevuld en ondertekend door de verantwoordelijke van de groep ter
controle van ruimte en materiaal en dit bij begin en einde van elke sessie met vermelding van dag en
uur. Indien logboek en inventarisatielijst niet worden ingevuld, kan de nalatende groep
verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken die vastgesteld worden bij aanvang van een nieuwe
repetitiesessie. Ook indien er geen opmerkingen zijn, dienen logboek en inventarisatielijst ingevuld en
afgetekend te worden.
GELUIDSOVERLAST
Tijdens repetities moet de deur van de ruimte absoluut gesloten blijven.
Gebruikers van de repetitieruimte tonen steeds respect voor buren en omgeving en zorgen dat er
geen omgevingslawaai geproduceerd wordt.
PARKING
Wagens van de groepsleden dienen geparkeerd te worden op de daarvoor voorziene parkeerplaatsen
aan het gebouw. Stationeren aan de deur om te laden en lossen is toegelaten.
TOEZICHT EN SANCTIES
Alle personeelsleden van den egger zijn te allen tijde bevoegd om controle uit te voeren op de
naleving van onderhavig reglement.
Elk groepslid – bij minderjarigheid de ouder of voogd - blijft onverminderd individueel aansprakelijk in
geval van schade.
Wie dit reglement niet naleeft kan – hetzij tijdelijk, hetzij permanent – het recht ontnomen worden nog
gebruik te maken van den egger.
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Goedkeuring van het gebruikersreglement van de stedelijke sportinfrastructuur.

Gelet op artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de sportraad van 03.06.2013
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.09.2013 geldt onderstaand gebruikersreglement van de stedelijke
sportinfrastructuur:
Artikel 1: verantwoordelijkheden
- De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit.

- De gebruiker is verantwoordelijk voor de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de
contractuele aansprakelijkheid (nl. schade aan roerende en onroerende goederen, zijnde
het gebouw en de uitrusting).
- Veroorzaakte schade tijdens de activiteit moet onmiddellijk en spontaan gemeld worden
aan het stadsbestuur of zijn afgevaardigde. De gebruiker zal worden opgeroepen om in
gezamenlijk overleg de schaderaming en de schaderegeling vast te stellen. Bij nietverschijning van de gebruiker of niet-melding van schade wordt door het stadsbestuur zelf
een schaderaming opgemaakt. De gebruiker dient de voor zijn activiteit vastgestelde
schade te rapporteren aan het stadsbestuur op risico dat anders de schade te zijnen laste
gelegd wordt.
- Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van of schade aan
achtergelaten apparaten, goederen en uitrusting van de gebruikers. De gebruiker is
verplicht onmiddellijk na iedere activiteit de materialen, goederen en uitrusting, niet
behorend tot de uitrusting van de lokalen te verwijderen. Het stadsbestuur kan evenmin
verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of voor schade aan derden (bezoekers).
Artikel 2: veiligheid
- De gebruiker mag niet meer personen toelaten tot de gebruikte lokalen dan bepaald in het
brandverslag.
- De toegang zal geweigerd worden aan elke persoon die een gevaar oplevert voor de
veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen (dronkenschap, ordeverstoring, nietgeheelde wonden, onzindelijke toestand, niet naleven van dit reglement,...). Bij betwisting
ligt de bewijslast bij de bezoeker.
- Alle uitgangen, nooduitgangen alsook de wegen die er naartoe leiden, moeten gedurende
het gebruik van de lokalen vrij blijven van alle hindernissen. Tijdens de duur van de
activiteit moeten alle deuren onmiddellijk kunnen geopend worden. Aan elke zijde van het
gebouw moet voldoende ruimte vrijgehouden worden om een snelle tussenkomst van de
brandweer, politie en andere veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Buiten de voorziene
parkeerstroken mag geen enkele wagen geplaatst worden.
- De brandbestrijdingsmiddelen en elk ander veiligheidsmateriaal, incl. pictogrammen binnen
het gebouw moeten volledig vrij blijven, gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar blijven.
Brandbestrijdingsmiddelen zijn geen speelgoed. Bij misbruik worden de onkosten voor de
vervanging of herstelling van de apparatuur gefactureerd aan de gebruiker.
- Het aanbrengen van versieringen en reclame mag enkel indien men geen schade
veroorzaakt aan de lokalen. Volgende specifieke voorwaarden gelden:
o geen gebruik van brandbaar materialen
o er mogen aan de zolderingen of aan de wanden geen voorwerpen genageld of gekleefd
worden, met uitzondering op de voorziene plaatsen en dit steeds in overleg met de
verantwoordelijken
o ter bescherming van vloeren mag er geen afbakening of aflijning gebeuren in blijvende
materialen
Versieringen en/of reclame kunnen alleen aangebracht worden mits toelating van de
centrumverantwoordelijke en dienen onmiddellijk na de activiteit verwijderd te worden.
Artikel 3: gebruik infrastructuur
- Indien er geen stadspersoneel aanwezig is, wordt de sleutel afgehaald bij de
verantwoordelijke/stadspersoneel. Na de activiteit dient de sleutel onmiddellijk te worden
ingeleverd (tenzij anders afgesproken).
- De afspraken i.v.m het gebruik van sportmateriaal dienen samen met de aanvraag tot
gebruik van de sportinfrastructuur te gebeuren.
- Alle schade of tekortkomingen dienen steeds vooraf gemeld te worden aan de
verantwoordelijke
- De sportinfrastructuur mag slechts gebruikt worden voor de bij reservatie afgesproken
bestemming.
- De sportinfrastructuur mag slechts gebruikt worden op de vooraf afgesproken dagen en
uren. Een kortere bezetting zal geen enkel recht op prijsvermindering geven. Een langere
bezetting kan enkel indien de sportinfrastructuur vrij is en zal steeds gemeld worden aan
de verantwoordelijke.
- De ter beschikkingstelling van sportinfrastructuur aan derden door de gebruiker is ten
strengste verboden.
- Behoudens de verantwoordelijke/stadspersoneel is niemand gemachtigd in de
gemeentelijke infrastructuur te verblijven na het sluiten van de deuren

- Behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en
Schepenen is het verboden om binnen de inrichting:
o om het even welke publiciteit te voeren voor commerciële, politieke en ideologische
doeleinden
o handel te drijven
Artikel 4: ontruimen
- Na de activiteit ruimt de gebruiker op, zet het meubilair terug in standaard opstelling. Indien
er geen verantwoordelijke/stadspersoneel aanwezig is sluit de gebruiker de ramen en
deuren, dooft de lichten, zet de gebruikte apparaten af en laat de infrastructuur in ordelijke
staat achter. Alle materialen die niet tot de infrastructuur behoren, moeten uiterlijk de
eerste werkdag na de manifestatie of een reeks activiteiten verwijderd worden.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het verwijderen van alle afval uit de gebruikte
ruimten. Het afval dient gesorteerd te worden volgens de voorgeschreven regels van de
stad. De gebruiker moet indien nodig zelf zorgen voor de nodige afvalrecipiënten en het op
de voorbestemde plaatsen deponeren.
Artikel 5: extra voorwaarden voor het gebruik van sporthallen en sportzalen.
- Jaarlijks voor 1 augustus legt het college van burgemeester en schepenen de
basiskalenders voor het volgende zaalsportjaar vast.
- Tot 1 werkdag voor het gebruik van de infrastructuur kan gratis geannuleerd worden.
Indien later of niet geannuleerd wordt zal het geldende tarief aangerekend worden.
- De gebruiker zorgt ervoor dat de door hem gebruikte ruimte volledig ontruimd is tegen het
einde van de hem toegestane tijd. Enkel voor competitiewedstrijden die tijdig gestart zijn,
kan hierop een uitzondering worden toegestaan. De gebruiker zorgt zelf voor het plaatsen
en wegzetten van het nodige materiaal.
- Alle sporters dienen proper indoor sportschoeisel te dragen.
- Het gebruik van de kleedkamers wordt beperkt tot een half uur voor en een half uur na het
gebruik van de sportinfrastructuur.
- In de sportinfrastructuur worden dieren niet toegestaan, met uitzondering van
assistentiehonden.
- De bezoekers dienen de onderrichtingen die via pictogrammen of borden worden
weergegeven evenals de richtlijnen die verstrekt worden door het toezichthoudend
personeel, strikt na te leven.
Artikel 6: extra voorwaarden voor het gebruik van het zwembad.
- Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de uurregeling.
- Om toegang te krijgen tot het publiek zwemmen moet men in het bezit zijn van een geldig
toegangsticket.
- Tijdens het publiek zwemmen sluit de kassa 30 minuten voor het sluitingsuur van het
zwembad.
- De duur van een zwembeurt is onbeperkt. Indien de omstandigheden het vereisen kan de
centrumverantwoordelijke de duur aanpassen.
- De bezoekers dienen de onderrichtingen die via pictogrammen of borden worden
weergegeven evenals de richtlijnen die verstrekt worden door het toezichthoudend
personeel, strikt na te leven.
- Kinderen onder de 8 jaar hebben slechts toegang indien zij vergezeld zijn van minimum
een van beide ouders of van een meerderjarige begeleider onder wiens toezicht zij zijn
geplaatst. Groepen dienen onder bestendig toezicht van een verantwoordelijke begeleider
te staan.
- Elke bezoeker dient zijn kledij op te bergen in een vestiairekast. De sleutel dient door de
bezoeker zelf te worden bewaard. Verlies van het sleuteltje zal aanleiding geven tot het
betalen van een totaal nieuw slot.
- Het dragen van een badmuts is niet verplicht; enkel tijdens het schoolzwemmen is het
dragen van een rode badmuts verplicht voor kinderen met onvoldoende
zwemvaardigheden.
- Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden in de cafetaria.
- Elke zwemmer moet een douche nemen alvorens de zwemhal te betreden.
- De bezoekers staan in voor hun eigen veiligheid en zullen evenmin op enigerlei wijze de
andere bezoekers hinderen of in gevaar brengen.
Zo is het o.m. ten strengste verboden:
a. zich te wagen in een te grote diepte zonder voldoende zwemkennis
b. gewaagde oefeningen uit te voeren

Art. 2.
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c. rond het zwembad te lopen of door spelen andere baders te hinderen bij het zwemmen
d. tijdens het publiek zwemmen duikoefeningen uit te voeren bij middel van
persluchthouders
e. het personeel langdurig of regelmatig te hinderen bij hun toezicht, bv. door gesprekken
of door zich op te houden op bijzondere plaatsen die voor het personeel moeten worden
ingenomen
f. buiten de cafetaria dranken en/of voeding te gebruiken
g. de inrichting te betreden voor of na de openingsuren
h. zich te bevinden in plaatsen voorbehouden aan de diensten van de inrichting
i. in zwemkledij te vertoeven buiten de plaatsen voorbehouden aan de zwemmers
j. het water in het zwembad te vervuilen
k. vreemde voorwerpen en/of afvalproducten in de inrichting achter te laten; vuilnis hoort
in de juiste vuilnisbak!
Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt de
zwembadbeheerder of zijn vervanger.
- De kleedkamers dienen 15 minuten na het sluitingsuur van het zwembad ontruimd te zijn.
- Zonder toelating van centrumverantwoordelijke of het toezichthoudend personeel mogen
geen vreemde voorwerpen of eigen watersportmateriaal in het zwembad gebracht worden.
- Anderzijds zal het materiaal dat door de inrichting ter beschikking wordt gesteld met zorg
behandeld worden.
- Personen die onderhavig reglement niet eerbiedigen kunnen door de
centrumverantwoordelijke of het toezichthoudend personeel uit de inrichting verwijderd
worden. Bij herhaalde inbreuken of in geval van ernstige feiten kan de
centrumverantwoordelijke hen de toegang tot het zwembad ontzeggen.
- Deze laatste maatregel zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
- Schoolzwemmen: Conform aan de omzendbrief van het Ministerie van Nationale
Opvoeding en Nederlandse Cultuur d.d. 24 april 1974, dienen de leerkrachten hun
leerlingen te begeleiden. "Beide toezichtsvormen (redders en begeleidende leerkrachten)
hebben hun specifieke taak en dienen elkaar aan te vullen".
Artikel 7: Naleven van het reglement en betwistingen
- Akkoord met gebruikersvoorwaarden:
De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de bepalingen van de voorwaarden gesteld in
dit reglement.
- Afbreuk:
De tussenkomst van het stadsbestuur, telkens als het vereist is, om het huidige reglement
of de bepalingen van een speciale overeenkomst te doen naleven, zal gebeuren door
bemiddeling van haar aangestelde. Iedere afwijking op dit reglement dient het voorwerp uit
te maken van een schriftelijke toelating uitgaande van het stadsbestuur De gebruiker is
verplicht deze voor te leggen, telkens hij er om verzocht wordt door het personeel van het
stadsbestuur, belast met de controle om het naleven van het reglement.
- Onvoorziene gevallen:
De gebruiker verklaart zich neer te leggen bij de beslissingen van het stadsbestuur voor
alle gevallen niet voorzien in het huidige reglement.
- Betwistingen:
In geval van betwisting, voortspruitend uit de interpretatie van huidige voorwaarden of uit
de uitvoering van de overeenkomst tussen het stadsbestuur en de gebruiker is alleen de
Rechtbank van Leuven bevoegd.
- Afwijkingen:
Op schriftelijk verzoek kunnen afwijkingen op dit reglement toegestaan worden door het
College van Burgemeester en Schepenen.
Het tarief- en gebruikersreglement van de gemeentelijke infrastructuren en gc den egger van
26.04.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.09.2013, behalve deel 1:
- artikel 1, cluster 7 tot en met 10, paragraaf 1, 2 en soort organisator A1 tot en met C
- artikel 5
- artikel 7.

Wijziging bruikleenovereenkomst turnzaal Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2011 betreffende de vaststelling van de
bruikleenovereenkomst betreffende de turnzaal Zichem tussen stad Scherpenheuvel-Zichem en de
vzw Turnkring Thor;
Overwegende dat stad Scherpenheuvel-Zichem voortaan zelf wenst in te staan voor het poetsen van
deze infrastructuur/gebouwen;
Overwegende dat het wenselijk is om deze wijziging van de bruikleenovereenkomst te laten ingaan bij
de start van het eerstvolgende werkjaar, m.n. 1 september 2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In artikel 5 van de bruikleenovereenkomst betreffende de turnzaal Zichem, vastgesteld door
de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2011, worden de woorden “de gebruiker”
tweemaal vervangen door de woorden “de eigenaar”.
Art. 2.
Een bijvoegsel in overeenstemming met bovenstaand artikel wordt gehecht aan de
bestaande bruikleenovereenkomst.
Art. 3.
De voorzitter, Geert Janssens en de secretaris, Liesbeth Verdeyen, worden gemachtigd om
dit bijvoegsel te ondertekenen namens de stad.
Art. 4.
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

10 Aanduiden leden marktcommissie - marktkramers.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten;
Gelet op het K.B. van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op het stedelijk reglement van 29.11.2007 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten
op de openbare markten - art 2.1 samenstelling van de marktcommissie;
Overwegende dat een nieuwe marktcommissie moet worden samengesteld n.a.v. de nieuwe
legislatuur;
Overwegende dat de marktcommissie bestaat uit:
- de voorzitter (schepen bevoegd voor de markt)
- de burgemeester
- de politiecommissaris of zijn afgevaardigde
- de marktleider
- twee gemeenteraadsleden
- twee tot vier ambulante handelaars
Overwegende dat de twee laatstgenoemde categorieën moeten aangeduid worden door de
gemeenteraad;
Overwegende dat een verkiezing van de ambulante handelaars onder de kandidaatleden heeft
plaatsgevonden met volgend resultaat:
- Kris Weckx: 20 stemmen
- Renato Vranken: 20 stemmen
- Igor Smetanko: 16 stemmen
- Luc Mengels: 14 stemmen
- Ilse Smolders: 12 stemmen
- L. Deprez: 12 stemmen
- Ronny Jacobs: 9 stemmen
- Frans Peter Laagland: 5 stemmen

- Danny Valgaeren: 5 stemmen
- Patrick Vervoort: 4 stemmen
- Gilbert Wuyts: 4 stemmen
- Patrick Nelissen: 4 stemmen
- Roland Van Hoof: 1 stem
Overwegende dat het aangewezen is vier marktkramers aan te wijzen en niet twee, gezien de grote
belangstelling voor de marktcommissie vanwege de marktkramers;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Liesbeth Verdeyen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Gemeenteraad neemt kennis van het resultaat van de verkiezing onder de marktkramers
voor de vertegenwoordiging in de stedelijke marktcommissie en hecht er haar goedkeuring
aan; volgende marktkramers worden uitgenodigd te zetelen in de marktcommissie:
- Kris Weckx: 20 stemmen
- Renato Vranken: 20 stemmen
- Igor Smetanko: 16 stemmen
- Luc Mengels: 14 stemmen
Art. 2.
De mandaatperiode loopt tot 1 juli 2019.

11 Aanduiden leden marktcommissie - gemeenteraadsleden.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten;
Gelet op het K.B. van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op het stedelijk reglement van 29.11.2007 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten
op de openbare markten - art 2.1 samenstelling van de marktcommissie;
Overwegende dat een nieuwe marktcommissie moet worden samengesteld n.a.v. de nieuwe
legislatuur;
Overwegende dat de marktcommissie bestaat uit:
- de voorzitter (schepen bevoegd voor de markt)
- de burgemeester
- de politiecommissaris of zijn afgevaardigde
- de marktleider
- twee gemeenteraadsleden
- twee tot vier ambulante handelaars
Overwegende dat de twee laatstgenoemde categorieën moeten aangeduid worden door de
gemeenteraad;
Overwegende de volgende kandidaturen:
- Lieve Renders
- Kris Peetermans
Lieve Renders
Ja:
21
Neen:
1
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
1
Kris Peetermans
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
0

Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
De Gemeenteraad stelt onder zijn leden volgende vertegenwoordigers in de stedelijke
marktcommissie aan:
Lieve Renders
Kris Peetermans
Art. 2.
De mandaatperiode loopt tot 31 december 2018.

12 Erkenning van de samenstelling van de gemeentelijke landbouwraad.
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het begin van een nieuwe legislatuur en de daarbij horende nieuwe verkiezingen van
bestuursleden in de adviesraden;
Gelet op de oproep m.h.o. de verkiezing van een nieuw bestuur voor de landbouwraad
bij persoonlijke uitnodiging van de gekende landbouwers, de publicatie in de stadsinfo van mei 2013
en op de stedelijke website;
Gelet op de algemene vergadering van 27 mei 2013 met de landbouwers in het stadhuis;
Gelet op de voorafgaande belangstelling van de zeventien landbouwers die ook in de vorige
landbouwraad zetelden om hun functie terug op te nemen in de Raad van bestuur;
Gelet op de bijkomende interesse op de vergadering zelf van één landbouwer nl. Verstraelen Alfons,
die zijn actieve medewerking wil verlenen aan de Raad van bestuur;
Overwegende dat op de landbouwvergadering van 27.05.2013, veertien landbouwers (allemaal
mannen) aanwezig waren en unaniem besloten werd tot invulling van de functies van het dagelijks
bestuur van de landbouwraad;
Overwegende dat er onmogelijk kan voldaan worden aan de 2/3-verhouding aangezien het
boerenberoep een typisch mannelijk beroep is terwijl desalniettemin hun participatie wenselijk is;
Overwegende het quorum voorzien in artn. 7.3 en 11 van de statuten werd bereikt;
Overwegende dat er niet meer kandidaten zijn dan te begeven functies en er aldus geen verkiezing
heeft plaatsgevonden en dat alle kandidaten met unanimiteit werden aanvaard;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Gemeenteraad erkent de Gemeentelijke landbouwraad in zijn volgende samenstelling:
de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur.
Art. 2.
De Algemene vergadering bestaat uit alle personen die in hoofd- of bijberoep een
werkzaamheid uitoefenen die gedefinieerd kan worden als behorende tot de agrarische
sector en die hun hoofdverblijfplaats op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem
hebben en die zich laten registreren als dusdanig.
Art. 3.
De Raad van Bestuur bestaat uit: Berghmans Jean, Bosmans Eduard, Claes André, Didden
Florent, Didden Jozef, Goossens Petrus, Jacobs Georges, Jacquemyn Maurice, Michiels
Franciscus, Renders Guy, Robert Alfons, Saenen Michel, Toetenel Paul, Vanhulst Stefan,
Van den Bergh Paul, Vermeylen Guy, Verstraelen Alfons en Weckx André.
Indien tijdens de loop van de legislatuur in de samenstelling van de Raad van Bestuur een
wijziging optreedt overeenkomstig de bepalingen van de statuten, volstaat een kennisgeving
aan en goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 4.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Robert Alfons
Ondervoorzitters: Toetenel Paul en Berghmans Jean
Secretaris: Vanhulst Stefan
Financieel verantwoordelijke: Jacquemyn Maurice.
Indien tijdens de legislatuur in de samenstelling van het dagelijks bestuur een wijziging

optreedt overeenkomstig de bepalingen van de statuten, volstaat een kennisgeving aan en
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.

13 Kennisneming en erkenning van het lokaal overleg kinderopvang.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid hoofdstuk II en titel VI;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende het lokaal beleid kinderopvang van 4 mei
2007;
Gelet op het feit dat voorgenoemd besluit in werking treedt op 19 juni 2007;
Overwegende het voorstel van samenstelling van het lokaal overleg en zijn bestuur:
 Effectieve leden:

Van Meeuwen Marleen - Afgevaardigde bestuur

Boven Mia - Afgevaardigde OCMW en de Schommel

Kenis Carina - IGO-Regionale ondersteuning

Peeters Patricia - Landelijke kinderopvang

Haesendonck Ilse - Kind en Gezin

Van der Auwera Wim - PWA

Struys Robin - Jeugddienst

Baens Peter - Sportdienst

Kim Jacobs - ZKDV Hopsakee

Bergmans Martine - Directie Hulst Testelt

Van Rompuy Marc - Directie stedelijk onderwijs

Van Gelder Danny - Directie OLV Scherpenheuvel

Verdonck Jef - Directie Averbode-de vlindertuin

Vanoverschelde Karen - Oudercomité OLV Scherpenheuvel

Mellaerts Griet - Oudercomité Schoonderbuken

Rigo Katrien - Oudercomité Messelbroek

Swaelens Pascal - Oudercomité Teekbroek Testelt

Van Diest Joke - Oudercomité Zichem

Vandierendocnck Krsitine - Geïnteresseerde inwoner

Vanhoolandt Serge - Geïnteresseerde inwoner

Swinnen Marlène - Geïnteresseerde inwoner
 Plaatsvervangers:
 Renders Lieve (Van Meeuwen Marleen) - Afgevaardigde bestuur
 De Koninck Marleen (Bergmans Martine) - Directie Okselaar
 Verbist Evy (Peeters Patricia) - Landelijke kinderopvang
 Keenens yolande (Van Rompuy Marc) - Adm. medewerker stedelijk onderwijs
 Maho Lies (Vanoverschelde Karen) - Oudercomité OLV Scherpenheuvel
 Geeraerts Johan (Struys Robin) - Jeugddienst
 Jacobs Kaatje (Baens Peter) - Sportdienst
 Van Diest Annelies (Simons Ellen) - Dienst BKO
 Venstermans Wesley (Swaelens Pascal) - Oudercomité Teekbroek Testelt
 Delmé Andy (Verdonck Jef) - Imato
 Hoovels Jan (Jacobs Kim) - ZKDV Hopsakee
 Voorzitter:
 Vranken Nancy – Directie Schoonderbuken en Messelbroek
 Schepen BKO:
 Hendrickx Marie Jeanne - Schepen BKO
 Secretaris:
 Simons Ellen - Coördinator BKO
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van en erkent het lokaal overleg kinderopvang in zijn
samenstelling:
 Effectieve leden:

Van Meeuwen Marleen - Afgevaardigde bestuur

Boven Mia - Afgevaardigde OCMW en de Schommel

Kenis Carina - IGO-Regionale ondersteuning

Peeters Patricia - Landelijke kinderopvang

Haesendonck Ilse - Kind en Gezin

Van der Auwera Wim - PWA

Struys Robin - Jeugddienst

Baens Peter - Sportdienst

Kim Jacobs - ZKDV Hopsakee

Bergmans Martine - Directie Hulst Testelt

Van Rompuy Marc - Directie stedelijk onderwijs

Van Gelder Danny - Directie OLV Scherpenheuvel

Verdonck Jef - Directie Averbode-de vlindertuin

Vanoverschelde Karen - Oudercomité OLV Scherpenheuvel

Mellaerts Griet - Oudercomité Schoonderbuken

Rigo Katrien - Oudercomité Messelbroek

Swaelens Pascal - Oudercomité Teekbroek Testelt

Van Diest Joke - Oudercomité Zichem

Vandierendocnck Krsitine - Geïnteresseerde inwoner

Vanhoolandt Serge - Geïnteresseerde inwoner

Swinnen Marlène - Geïnteresseerde inwoner
 Plaatsvervangers:
 Renders Lieve (Van Meeuwen Marleen) - Afgevaardigde bestuur
 De Koninck Marleen (Bergmans Martine) - Directie Okselaar
 Verbist Evy (Peeters Patricia) - Landelijke kinderopvang
 Keenens yolande (Van Rompuy Marc) - Adm. medewerker stedelijk onderwijs
 Maho Lies (Vanoverschelde Karen) - Oudercomité OLV Scherpenheuvel
 Geeraerts Johan (Struys Robin) - Jeugddienst
 Jacobs Kaatje (Baens Peter) - Sportdienst
 Van Diest Annelies (Simons Ellen) - Dienst BKO
 Venstermans Wesley (Swaelens Pascal) - Oudercomité Teekbroek Testelt
 Delmé Andy (Verdonck Jef) - Imato
 Hoovels Jan (Jacobs Kim) - ZKDV Hopsakee
 Voorzitter:
 Vranken Nancy – Directie Schoonderbuken en Messelbroek
 Schepen BKO:
 Hendrickx Marie Jeanne - Schepen BKO
 Secretaris:
 Simons Ellen - Coördinator BKO
Art. 2. Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de voorzitter van het lokaal overleg
kinderopvang van Scherpenheuvel-Zichem.

14 Hernieuwing Gecoro: aanstelling leden en plaatsvervangers.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat het wenselijk is om ook voor deze legislatuur een voorzitter-deskundige en 4 ledendeskundigen te voorzien;
Overwegende dat het wenselijk is om volgende maatschappelijke geledingen op te nemen in de
vernieuwde gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening: verenigingen van natuur en milieu,

verenigingen van landbouwers, verenigingen van werknemers, verenigingen van werkgevers,
verenigingen van handelaars, verenigingen van toerisme, verenigingen van jeugd, sport en cultuur;
Overwegende dat de gemeenteraad dan ook kan overgaan tot aanduiding van vier leden-deskundigen
en vier plaatsvervangende leden-deskundigen;
Overwegende dat negen kandidaturen werden ingediend voor een mandaat als deskundig lid inzake
ruimtelijke ordening voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Tim Jacquemyn als inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem de opleidingen
genoten heeft van ‘Master in de architectuur’ en ‘Master in de stedenbouw en ruimtelijke planning’
waaruit blijkt dat hij geschikt is als effectief deskundig lid van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Danny Kusters beschikt over een diploma Bio-ingenieur, richting: major: bosbouw
en natuurbeheer; richting: minor: bodemkunde. Bovendien volgde hij nog verschillende cursussen aan
CKZ Antwerpen en KHN Leuven en Halle-Vilvoorde met volgende keuzevakken: Natuur- en
milieubeheer, Groen- en natuurbeheer, G.I.S., Landbeheer, Ruimtelijke Ordening. Danny Kusters is
zaakvoerder; hij kan dus als geschikt beschouwd worden als lid-deskundige inzake ruimtelijke
ordening;
Overwegende dat Nathalie Peeters sinds 1996 werkzaam is als stedenbouwkundig ambtenaar bij de
stad Hasselt; dat zij afgestudeerd is als architect met optie stedelijke ecologie aan de PHAI te
Diepenbeek en dat zij tevens over het diploma van stedenbouwkundige beschikt; hierdoor wordt zij
geschikt geacht als effectief deskundig lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Marjolein Janssens architect is van opleiding, woonachtig is in de stad
Scherpenheuvel-Zichem en reeds talrijke projecten heeft uitgevoerd in de stad Scherpenheuvel zodat
kan gesteld worden dat zij de stad Scherpenheuvel-Zichem stedenbouwkundig gezien goed kent; zij
kan bijgevolg als geschikt bevonden worden als effectief deskundig lid van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Raymond Kumps als landmeter meer dan 30 jaar ervaring heeft in deze branche en
hierdoor geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid-deskundige inzake ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Cies Gysen als advocaat en zaakvoerder van CIGISO Management en als
voormalig voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening over de nodige
opleidingen en bekwaamheid beschikt om als plaatsvervangend lid-deskundige inzake ruimtelijke
ordening voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening aangesteld te worden;
Overwegende dat Lieselotte Ramioul als voormalig inwoonster van de stad Scherpenheuvel-Zichem
beschikt over het diploma van burgerlijk ingenieur – architect en momenteel als projectleidster
werkzaam is bij Toerisme Vlaanderen zodat ze geschikt wordt geacht als plaatsvervangend liddeskundige inzake ruimtelijke ordening van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat Jeroen Janssens ingenieur-architect is van opleiding, woonachtig is in de stad
Scherpenheuvel-Zichem en ook reeds vele ervaringen heeft opgedaan m.b.t. stedenbouwkundige
projecten in en rond de gemeente zodat hij zeker bekwaam is om aangesteld te worden als
plaatsvervangend lid-deskundige inzake ruimtelijke ordening van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening;
Overwegende dat de gemeenteraad ook kan overgaan tot aanduiding van zeven effectieve ledenvertegenwoordigers en zeven plaatsvervangende leden-vertegenwoordigers van de maatschappelijke
geledingen;
Overwegende dat achttien kandidaturen werden ingediend voor een mandaat als vertegenwoordiger
van een maatschappelijke geleding voor de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat José Langendries wordt voorgedragen door de Stedelijke Milieuadviesraad; dat
betrokkene reeds meer dan 25 jaren lid is van de milieuadviesraad waarvan 18 jaar als voorzitter; hij is
wordt dan ook geschikt geacht als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de milieu- en
natuurverenigingen;
Overwegende dat Alfons Robert wordt voorgedragen door “De Boerenbond”; dat de “Boerenbond” kan
beschouwd worden als vertegenwoordiger van een groot aantal landbouwers en de verenigingen van
landbouw; dat betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als
vertegenwoordiger van de verenigingen van landbouw;
Overwegende dat Willy Das wordt voorgedragen door het A.C.V.-arrondissement Leuven; dat het
A.C.V. kan beschouwd worden als vertegenwoordiger van de werknemers en de verenigingen van
werknemers; dat betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als
vertegenwoordiger van de werknemers en de verenigingen van werknemers;
Overwegende dat Linda Neirinck wordt voorgedragen door de Voka-Kamer van Koophandel arrondissement Leuven; dat de Voka-Kamer van Koophandel kan beschouwd worden als
vertegenwoordiger werkgevers en van de verenigingen van werkgevers; dat betrokkene dan ook

geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de werkgevers en de
verenigingen van werkgevers;
Overwegende dat Paul Goris wordt voorgedragen door Unizo - regio Leuven; dat Unizo kan
beschouwd worden als vertegenwoordiger van de handelaars en van verenigingen van handelaars;
dat betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger
van de handelaars en de verenigingen van handelaars;
Overwegende dat Kjell Corens wordt voorgedragen door de VVV-Gidsenbond ScherpenheuvelZichem; dat de VVV-Gidsenbond betrokken is bij de meeste erfgoedverenigingen van de stad; dat
betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van
verenigingen van toerisme;
Overwegende dat Emiel Van Cauwenbergh wordt voorgedragen door de cultuurraad; dat betrokkene
geschikt geacht wordt als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de verenigingen van
jeugd, sport en cultuur;
Overwegende dat Harry Roels wordt voorgedragen door de Natuurpunt; zodat hij bijgevolg geschikt
geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de milieu- en
natuurverenigingen;
Overwegende dat Jean Berghmans wordt voorgedragen door “De Boerenbond” (Bedrijfsgilde
Scherpenheuvel-Zichem); dat de “Boerenbond” kan beschouwd worden als vertegenwoordiger van
een groot aantal landbouwers en de verenigingen van landbouw; dat betrokkene dan ook geschikt
geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de verenigingen van
landbouw;
Overwegende dat Gustaaf Nijs wordt voorgedragen door het A.C.V.-arrondissement Leuven; dat het
A.C.V. kan beschouwd worden als vertegenwoordiger van de werknemers en de verenigingen van
werknemers; dat betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro
als vertegenwoordiger van de werknemers en de verenigingen van werknemers;
Overwegende dat Huygens Luc wordt voorgedragen door de Voka-Kamer van Koophandel arrondissement Leuven; dat de Voka-Kamer van Koophandel kan beschouwd worden als
vertegenwoordiger werkgevers en van de verenigingen van werkgevers; dat betrokkene dan ook
geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de
werkgevers en de verenigingen van werkgevers;
Overwegende dat Ilse Lissens wordt voorgedragen door Unizo - regio Leuven; dat betrokkene dan
ook geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van de
handelaars en de verenigingen van handelaars;
Overwegende dat Dirk Elsen wordt voorgedragen door de VVV-Gidsenbond Scherpenheuvel-Zichem;
dat de VVV-Gidsenbond betrokken is bij de meeste erfgoedverenigingen van de stad; dat betrokkene
dan ook geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als vertegenwoordiger van
verenigingen van toerisme;
Overwegende dat Erna Boogaerts wordt voorgedragen door de Cultuurraad van ScherpenheuvelZichem; dat betrokkene dan ook geschikt geacht wordt als plaatsvervangend lid van de Gecoro als
vertegenwoordiger van de verenigingen van jeugd, sport en cultuur;
Gelet op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10.06.2013 waarbij
Rudy Janssens wordt voorgedragen als voorzitter-deskundige van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening en waarbij Patrick Wellens, stedenbouwkundig ambtenaar bij de dienst ruimtelijke
ordening van de stad Scherpenheuvel-Zichem, wordt voorgedragen als vaste secretaris van de
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Tim Jacquemyn effectief lid-deskundige
Ja:
22
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Danny Kusters effectief lid-deskundige
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Nathalie Peeters effectief lid-deskundige
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0

Marjolein Janssens effectief lid-deskundige
Ja:
21
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Raymond Kumps effectief lid-deskundige
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Cies Gysen effectief lid-deskundige
Ja:
0
Neen:
4
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Lieselotte Ramioul effectief lid-deskundige
Ja:
1
Neen:
4
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Jeroen Janssens effectief lid-deskundige
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Rudy Janssens effectief lid-deskundige
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Tim Jacquemyn plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Danny Kusters plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
3
Neen:
2
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Nathalie Peeters plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Marjolein Janssens plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Raymond Kumps plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
18
Neen:
3
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Cies Gysen plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
20
Neen:
2
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0

Lieselotte Ramioul plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
19
Neen:
3
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Jeroen Janssens plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
20
Neen:
2
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Rudy Janssens plaatsvervangend lid-deskundige
Ja:
2
Neen:
2
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
1
Natuur en Milieu
José Langendries effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
20
Neen:
3
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Harry Roels effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Nico Boeckx effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
4
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Jean-Pierre Branders effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Landbouw
Alfons Robert effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Jean Berghmans effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Werknemers
Willy Das effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
21
Neen:
3
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Gustaaf Nijs effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
3
Neen:
2
Onthoudingen:
19

Ongeldig:

0

Werkgevers
Linda Neirinck effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
21
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Luc Huygens effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
4
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Tom Huygens effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Handelaars
Paul Goris effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
19
Neen:
1
Onthoudingen:
4
Ongeldig:
0
Ilse Lissens effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
3
Neen:
4
Onthoudingen:
17
Ongeldig:
0
Yves Van Gelder effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Toerisme
Kjell Corens effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Dirk Elsen effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Jeugd, sport en cultuur
Emiel Van Cauwenbergh effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
21
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Erna Boogaerts effectief lid maatschappelijke geleding
Ja:
3
Neen:
3
Onthoudingen:
18
Ongeldig:
0

Natuur en milieu
José Langendries plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
0
Neen:
4
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Harry Roels plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
21
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Nico Boeckx plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
1
Jean-Pierre Branders plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
3
Onthoudingen:
20
Ongeldig:
0
Landbouw
Alfons Robert plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
3
Neen:
2
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Jean Berghmans plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
20
Neen:
3
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Werknemers
Willy Das plaatsvervangend lif maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
4
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Gustaaf Nijs plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
21
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Werkgevers
Linda Neirinck plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Luc Huygens plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
20
Neen:
2
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Tom Huygens plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
5

Onthoudingen:
Ongeldig:

18
0

Handelaars
Paul Goris plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
2
Neen:
3
Onthoudingen:
19
Ongeldig:
0
Ilse Lissens plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
18
Neen:
3
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Yves Van Gelder plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
3
Neen:
3
Onthoudingen:
18
Ongeldig:
0
Toerisme
Kjell Corens plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
1
Neen:
5
Onthoudingen:
18
Ongeldig:
0
Dirk Elsen plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Jeugd, sport en cultuur
Emiel Van Cauwenbergh plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
4
Neen:
3
Onthoudingen:
17
Ongeldig:
0
Erna Boogaerts plaatsvervangend lid maatschappelijke geleding
Ja:
19
Neen:
3
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Rudy Janssens voorzitter Gecoro
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Patrick Wellens secretaris Gecoro
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Over te gaan tot het hernieuwen van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
waarbij deze zal bestaan uit :
- een voorzitter-deskundige inzake ruimtelijke ordening;

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

- vier leden-deskundige inzake ruimtelijke ordening;
- zeven leden, vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.
Eveneens zullen vier plaatsvervangende leden-deskundigen inzake ruimtelijke ordening en
zeven plaatsvervangende leden vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen
aangesteld worden.
Volgende personen worden aangesteld als effectief lid-deskundige inzake ruimtelijke
ordening van de Gecoro:
- de heer Tim Jacquemyn, wonende Wijnputstraat 39 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
- de heer Danny Kusters, wonende Kasteelstraat 12 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem;
- mevrouw Nathalie Peeters, wonende Groenstraat 13A te 3270 Scherpenheuvel-Zichem;
- mevrouw Marjolein Janssens, wonende Diestsestraat 98 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
Volgende personen worden aangesteld als plaatsvervangend lid-deskundige inzake
ruimtelijke ordening van de Gecoro:
- de heer Raymond Kumps, wonende Engelenberg 39 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, en
dit als plaatsvervanger van Tim Jacquemyn;
- de heer Cies Gysen, wonende Vogelzang 16-18 te 3220 Holsbeek, en dit als
plaatsvervanger van Danny Kusters;
- mevrouw Lieselotte Ramioul, wonende Tweekleinewegenstraat 34 te 3001 Heverlee, en dit
als plaatsvervanger van Nathalie Peeters;
- de heer Jeroen Janssens, wonende Diestsestraat 131 te 3270 Scherpenheuvel, en dit als
plaatsvervanger van Marjolein Janssens.
Volgende personen worden aangesteld als effectief lid van de Gecoro als vertegenwoordiger
van een maatschappelijke geleding :
- de heer José Langendries, wonende Vossekotstraat 85 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
als vertegenwoordiger van milieu- en natuurverenigingen;
- de heer Alfons Robert, wonende Basilieklaan 236 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van verenigingen van landbouw;
- de heer Willy Das, wonende Grensstraat 26 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de werknemers en verenigingen van werknemers;
- mevrouw Linda Neirinck, wonende Mannenberg 87 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de werkgevers en de verenigingen van de werkgevers;
- de heer Paul Goris, wonende Stationsstraat 30 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de handelaars en de verenigingen van handelaars;
- de heer Kjell Corens, wonende Dijk 6 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van verenigingen van toerisme;
- de heer Emiel Van Cauwenbergh, wonende Molenstraat 29 te 3270 ScherpenheuvelZichem, als vertegenwoordigster van verenigingen van jeugd, sport en cultuur.
Volgende personen worden aangesteld als plaatsvervangend lid van de Gecoro als
vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding :
- de heer Harry Roels, wonende Judocus Pauwelslaan 3 te 32741 Scherpenheuvel-Zichem
als vertegenwoordiger van milieu- en natuurvereningen en dit als plaatsvervanger van José
Langendries;
- de heer Jean Berghmans, wonende Frans Smeyersstraat 87 te 3270 ScherpenheuvelZichem, als vertegenwoordiger van verenigingen van landbouw en dit als plaatsvervanger
van Alfons Robert;
- de heer Gustaaf Nijs, wonende Weg Messelbroek 15 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de werknemers en verenigingen van werknemers en dit als
plaatsvervanger van Willy Das;
- de heer Huygens Luc, wonende Weg Messelbroek 83 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de werkgevers en de verenigingen van werkgevers en dit als
plaatsvervanger van Linda Neirinck;
- mevrouw Ilse Lissens, wonende Basilieklaan 77 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van de handelaars en van verenigingen van handelaars en dit als
plaatsvervanger van Paul Goris;
- de heer Dirk Elsen, wonende Vossekotstraat 130 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van verenigingen van toerisme en dit als plaatsvervanger van Kjelle
Corens;
- mevrouw Erna Boogaerts, wonende Kwalijkstraat 9 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, als
vertegenwoordiger van verenigingen van jeugd, sport en cultuur en dit als plaatsvervanger
van Emiel Van Cauwenbergh.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

De heer Rudy Janssens, wonende Diestsestraat 181 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem wordt
aangesteld als voorzitter-deskundige inzake ruimtelijke ordening van de Gecoro.
De heer Patrick Wellens, wonende Oude Bergstraat 39 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
wordt aangesteld vaste secretaris van de Gecoro.
Deze beslissing wordt, voor verder gevolg, toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant en aan de Vlaamse regering.

15 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring ontwerp, raming en de voorwaarden
van de opdracht met als voorwerp 'herinrichting Uitgeverijplein Averbode'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van
26.09.1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 18.10.2013 het bestek met nr.
197/2012/DGZ/NS, inclusief de ereloonvoorwaarden voor de ontwerper, de voorwaarden voor de
veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking en de indicatieve raming ten bedrage van €
60.000,00 incl. BTW voor de opdracht met als voorwerp ‘Herinrichting Uitgeverijplein’, werden
goedgekeurd;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 17.12.2012 Technum – Tractebel Engineering
nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt, werd aangesteld als ontwerper;
Overwegende dat het studiebureau de ontwerpplannen heeft opgemaakt ter uitvoering van het project
‘herinrichting Uitgeverijplein Averbode’;
Gelet op de indicatieve raming van € 664.284,20 incl. BTW voor de uitvoering van het project:
Overwegende dat geopteerd wordt te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding;
Overwegende dat de kredieten voor de aanleg voorzien zijn onder artikel 42406/721-60 ‘Herinrichting
Uitgeverijplein’ van de begroting 2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. P.005154, het ontwerp en de raming
voor de opdracht met als voorwerp ‘Herinrichting Uitgeverijplein Averbode’, opgesteld door
de ontwerper, Technum nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Art. 2.
De indicatieve raming van € 664.284,20 incl. BTW wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De in artikel 1 genoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

Art. 4.

De nodige kredieten zijn voorzien onder artikel 42406/721-60 ‘Herinrichting Uitgeverijplein’
van de begroting 2013.

Raadslid J. De Vriendt vraagt namens de Vlaams Belang-fractie om te notuleren dat de fractie neen
stemt voor agendapunt 15 om volgende reden.
‘Het gaat om een geldverslindend project waarbij er te veel bos verloren wordt t.o.v. de kleine winst
aan parking. Het gaat hier om een slechte benutting van de beschikbare ruimte.’

16 Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet op de onbevaarbare waterlopenvan 28 december 1967, en in het bijzonder het artikel
2, dat de indeling in categorieën bepaalt;
Gelet op het ‘witboek interne staatshervorming ‘ van de Vlaamse Regering, en in het bijzonder op
Doorbraak 63, die bepaalt dat ‘de inschaling van de onbevaarbare waterlopen wordt bekeken in
samenspraak met de betrokken besturen en diensten en aan de hand van zowel beheersgebonden
als beleidsgerichte maatstaven. Aldus gebeurt regelgevend een passende afstemming tussen de
vereiste deskundigheid en ervaring en de plaatselijke betrokkenheid en komen we tot een herijking die
bestaande anomalieën wegwerkt. ‘Het komt er immers op aan om ‘on samenspraak met de betrokken
besturen en diensten (bekkenbesturen, gemeenten, provincies,….), voor elke onbevaarbare waterloop
na te gaan welk bestuur beleidsmatig het best uitgerust is om het beheer van de betreffende
onbevaarbare waterloop aan te sturen’.
Gelet op de mededeling van 21 december 2012 van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en
Cultuur aan de leden van de Vlaamse Regering over Doorbraak 63;
Overwegende dat het Vlaamse gewest de provincie opdracht gegeven heeft om de beslissingen van
de gemeenten te bundelen en voor 1 oktober 2013 te bezorgen aan de VMM;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem een groot belang hecht aan het integraal
waterbeleid en de bescherming van de bevolking tegen overstromingen en wateroverlast;
Overwegende dat met het oog op een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter
beheer, het wenselijk is dat de waterlopen van derde categorie op het grondgebied van de stad
Scherpenheuvel-Zichem overgebracht worden naar tweede categorie;
Overwegende dat voor de stad Scherpenheuvel-Zichem over volgende waterlopen gaat;
Waterloop
Grote Laak
Leengoedhol
Loop
Mortelloop

Beginpunt
vanaf samenvloeiing cat-9-grachten
Bloteloop – Vruenteloop
Lobbensestraat
390m afwaarts Ballaarstraat
385m opwaarts Herseltsebaan

Muggenbergloop
Vossekothol
Waterloop B3.052
Wijnputhol
Wolfseikloop

ong. 100m opwaarts Hollestraat
Oude Tiensebaan
ong. 440m opwaarts Abdijstraat
ong. 30m opwaarts Diestsestr. 146
monding cat-9-gracht VHAG 11385

Eindpunt
gemeentegrens
gemeentegrens
gemeentegrens
ong. 20m afwaarts
Nieuwstraat
gemeentegrens
Pr. Alexanderstraat.
monding in Zwarte beek
St. JanBerchmansstr.1
gemeentegrens

Gelet op de bespreking;
Ja:

Neen:
Onthouding:
Besluit:

Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus

Art. 1.

Art. 2.
Art. 3.

Het voorstel om de waterlopen van de derde categorie, vermeld op bijgevoegde tabel, op het
grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem te herklasseren naar de tweede categorie,
wordt goedgekeurd.
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de provincie Vlaams-Brabant.

17 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop van materialen voor de aanpassing van de
toegang en het vernieuwen van de inkom school Oranjestraat 2'.
Gelet op de het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en
artikel 57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43, § 2, 9 °;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1, §1 en artikel 17, §1 en §2,
1°, a;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel
120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 3 § 2;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen zoals omschreven in artikel 1;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief BTW, niet hoger ligt dan €
22.000,00;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op begrotingsartikel 722/724-60 van het
huidige dienstjaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een opdracht gegund met als voorwerp: Aankoop materialen aanpassing toegang
en vernieuwen inkom school Oranjestraat nr.2.
Art. 2.
De prijs van de opdracht wordt indicatief geraamd op € 13.038,96 incl. BTW.
Art. 3.
De opdracht, zoals omschreven in artikel 1, wordt gegund door middel van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure en na
raadpleging van minstens 3 kandidaten, indien mogelijk.
Art. 4.
In uitvoering van het KB van 26.09.1996, art 3 §2 zijn de artikelen 10 §2, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 30 §2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing voor
zover het geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 22.000, exclusief BTW.
Art. 5.
De bijzondere contractuele bepalingen, zoals vermeld in het bestek TD/ZH/08/2013 worden
goedgekeurd.
Art. 6.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op begrotingsartikel 722/724-60
‘Buitengewoon onderhoud van schoolgebouwen’ van het huidige dienstjaar.

18 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Dak academie/BKO Messelbroek'.

Gelet op de het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en
artikel 57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43, § 2, 9 °;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1, §1 en artikel 17, §1 en §2,
1°, a;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel
120 en artikel 122;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 3 § 2;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen zoals omschreven in artikel 1;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief BTW, niet hoger ligt dan €
22.000,00;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op begrotingsartikel 844/724-60 van het
huidige dienstjaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een opdracht gegund met als voorwerp: ‘ Dak academie/BKO Messelbroek’.
Art. 2.
De prijs van de opdracht wordt indicatief geraamd op €20.868,25 inclusief BTW.
Art. 3.
De opdracht, zoals omschreven in artikel 1, wordt gegund door middel van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure en na
raadpleging van minstens 3 kandidaten, indien mogelijk.
Art. 4.
In uitvoering van het KB van 26.09.1996, art 3 §2 zijn de artikelen 10 §2, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 30 §2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing voor
zover het geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 22.000, exclusief BTW.
Art. 5.
De bijzondere contractuele bepalingen van het bestek TD/ZH/10/2013 worden goedgekeurd.
Art. 6.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op begrotingsartikel 844/724-60
van het huidige dienstjaar.

19 Adviseren van het ontwerp-inrichtingsplan 'het ruiter- en menroutenetwerk’.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43, §6 en latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uit maakt van het Merode-project;
Gelet op het landinrichtingsproject: “Het Plattelandsproject De Merode”, opgericht ter ontwikkeling van
diverse landinrichtingsprojecten in het Merodegebied;
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 23.10.2008 houdende de oprichting van de
planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingproject De Merode, prinsheerlijk platteland;
Gelet op het schrijven van de VLM-Antwerpen van 22.04.2013 m.b.t. het ontwerp-inrichtingsplan ‘het
ruiter- en menroutenetwerk, de Merode’;
Overwegende dat de kostenraming voor de gemeente Scherpenheuvel-Zichem € 99.515,46 bedraagt,
waarvan 70% gesubsidieerd wordt in het kader van het landinrichtingsproject;
Gelet op het openbaar onderzoek dat wordt ingericht van 15.05.2013 t/m 15.06.2013 (15u00);
Overwegende dat volgende bezwaren, opmerkingen en suggesties werden ingediend:
1. Bespreking van de opmerkingen ingediend tijdens de zitdagen:
a. Verwijderen van de bosexoten in de omgeving van de parking sporthal Averbode en de aanleg
nieuw ruiterpad.
b. ‘Bodeveld’, weg te herstellen in oorspronkelijke staat.

c. Het plaatsen van mensluizen in de Boonstraat.
d. Ruiteren tot aan de ijskarren in de Abdijdreef.
e. Veilige oversteekplaatsen op N165 en N212.
2. Voorstel ingediend door Roger Naulaerts.
Betreft: de slechte staat van ‘Bodeveld’
3. Voorstel ingediend door Stefan Vanhulst.
Punt 2.4.4.: het verbeteren van de landwegen in duurzaam materiaal, liefst in volle beton of
asfalt (tweesporig);
Overwegende dat de ingediende bezwaren als volgt kunnen worden geëvalueerd:
1. Bespreking van de opmerkingen ingediend tijdens de zitdagen:
a. Verwijderen bosexoten in de omgeving van de parking sporthal Averbode en de aanleg nieuw
ruiterpad.
Het verwijderen van de bosexoten gebeurt op de terreinen van Natuurpunt (overeengekomen
tussen Natuurpunt en de VLM). De aanleg van het nieuw ruiterpad loopt door het bosje van
Natuurpunt, over grond van de stad (voorbij het oefenterrein) om zo aan te sluiten op de
Molenvijver.
b. ‘Bodeveld’.
Deze weg werd in week 24 door de gemeente hersteld. De middenberm dient nog wel terug te
worden ingezaaid.
c. Mensluizen in de Boonstraat.
De Boonstraat werd ingericht voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters. Omwille
van veiligheidsredenen werd hier een verbod voor menners opgelegd.
De menners gaan via de Langedreef.
d. Ruiteren tot aan de ijskarren in de Abdijdreef.
De hoek Abdijdreef en Luikerdreef wordt heringericht met een mogelijke halte voor de ruiters,
inclusief met bindpalen voor de paarden. Aan de overzijde van dit kruispunt komt tegen de
Abdijdreef ook een ijskar te staan (hier staat momenteel ook al een ijskar). De ruiters kunnen
gemakkelijk daar een ijskreem eten. Wensen zij tot bovenaan de poort te gaan, kunnen de
paarden, onder toezicht, daar achtergelaten worden.
Met het toelaten van paarden op het ‘Abdijplein’ (voor de poort), ontstaat daar een gevaarlijke
situatie (fietsers, wandelaars, moto’s, doorgaand verkeer N165 …).
e. Oversteekplaatsen N165 en N212.
De herinrichting van deze oversteekplaatsen werd reeds gevraagd aan de afdeling Wegen en
Verkeer (A.W.V.).
2. Voorstel ingediend door Roger Naulaerts.
Betreft: ‘Bodeveld’ - zie ook 1.b.
Mogelijke alternatieven (parallelle) moeten onderzocht worden.
3. Voorstel ingediend door Stefan Vanhulst.
In het voorstel wordt een gecombineerd gebruik als ruiterroute en landbouwweg voorzien, zonder in
detail te gaan over de concrete inrichting.
We nemen dit voorstel mee in de verdere besprekingen, rekening houdend met de kostprijs en de
vigerende stedenbouwkundige wetgeving.
Overwegende dat dit ontwerp-inrichtingsplan ter advisering aan de gemeenteraad dient te worden
voorgelegd en het advies dient uitgebracht te worden voor 22.07.2013;
Gelet op het gunstig advies van de stedelijke milieuadviesraad van 23.05.2013;
Gelet op het advies van de sportraad van 03.04.2013, zijnde: “Tijdens de bestuursvergadering van 3
juni 2013 werd het hierboven vermelde onderwerp besproken. De vergadering heeft volgende
algemene bemerkingen bij het voorgestelde netwerk:
• De passage langs de Finse piste in Averbode is niet wenselijk gezien het intensieve gebruik van de
piste en het aansluitende bosje door joggers. Om die reden is ook de passage van het
mountainbikenetwerk daarlangs vermeden!
• Het netwerk overlap op verschillende plaatsen met het mountainbikenetwerk, wat op meerdere
plaatsen voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Het is niet aangewezen om de netwerken te laten
samenvallen op smalle paden (bv. tussen Hanenberg en Rode) en plaatsen waar fietsers van een
steile helling komen (bv. Langedreef).
• Kan de oversteek van de Westelsebaan ter hoogte van de Judocus Pauwelslaan en de
Melkerijstraat niet beter vermeden/verplaatst worden? Dit is het drukste kruispunt van Averbode, zeker
in combinatie met de omliggende handelszaken”;
Gelet op het advies van de verkeersdienst van 04.04.2013, zijnde:

“- De oversteek van gewestweg N212 in Averbode ter hoogte van de Melkerijstraat lijkt ons voor
ruiters, gezien de verkeerdrukte drukte, niet de meest geschikte plaats om over te steken.
- Bij het signaleren van de oversteekplaatsen op gewestwegen werd de oversteek van gewestweg
N212 ter hoogte van de oude spoorwegbedding (tussen Scherpenheuvel en Zichem) vergeten.
- Volgende bedenkingen bij het gebruik van de oude spoorwegbedding als ruiterroute:
1. Het gedeelte van de oude spoorwegbedding dat men nu wil opnemen in het ruiter- en
menroutenetwerk werd aangelegd in dolomiet en maakt deel uit van het provinciaal recreatief
fietsroutenetwerk. Deze verharding is geschikt voor wandelaars en fietsers, maar wanneer ook ruiters
deze route gaan gebruiken is de kans heel groot kans dat, o.a. door de indrukken van de hoeven, het
fietscomfort in het gedrang komt. Ook de mogelijke aanwezigheid van paardenmest op de fietsroute
lijkt ons niet bevorderlijk voor het fiets- en wandelcomfort.
2. In het gedeelte tussen de N212 (Molenstraat) en het kruispunt met de Leistraat werd aan de
linkerkant naast het fietspad een “spoor” vrijgemaakt voor ruiters. Dit is vrij smal en wordt in de praktijk
niet gebruikt. Er kan onderzocht worden om dit te verbreden en verder door te trekken tot waar de
route het fietspad verlaat. Het is in ieder geval veiliger om voor ruiters een voldoende brede en apart
gelegen strook te voorzien naast het fietspad of te opteren voor een andere route.
Het voorstel om hier nu ook ruiters toe te laten zorgt alleszins voor een moeilijke combinatie op een en
dezelfde route.
Wij hebben ook telefonisch gevraagd naar de mening van de dienst mobiliteit van de provincie – de
provincie heeft deze route immers gesubsidieerd met eigen en Europese middelen – en zij delen
onze bezorgdheid.”;
Overwegende dat de opmerkingen, ingediend door de raden en diensten, als volgt geëvalueerd
kunnen worden:
1) De passage langs de Finse piste ligt volledig naast de Finse piste en zal geen hinder veroorzaken
voor de joggers.
2) Mountainbikers en ruiters zullen inderdaad op sommige wegen elkaar tegenkomen, dit is een
onvermijdelijk gegeven.
3) Er zal onderzocht worden om de oversteek aan de Melkerijstraat/Westelsebaan te verplaatsen
naar de Frankenstraat, daar deze minder druk is dan de Melkerijstraat. Deze oversteekplaats dient als
“oversteekplaats gewest (2.3.2.)” te worden weergegeven ;
4) De kruising van de oude spoorwegbedding met de Molenstraat dient als “oversteekplaats gewest
(2.3.2.)” te worden weergegeven.
5) Op het gedeelte van de oude spoorwegbedding, waar ook het ruiterpad wordt aangelegd, dient
naast het fietspad een “spoor” vrijgemaakt te worden voor de ruiters.;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 10.06.2013 m.b.t. het voorgestelde advies:
“Gunstig mits:
1) er geen hinder zal zijn voor de joggers aan de passage van de Finse piste.
2) er onderzocht zal worden om de oversteek aan de Melkerijstraat/Westelsebaan te verplaatsen naar
de Frankenstraat, daar deze minder druk is dan de Melkerijstraat. Deze oversteekplaats wordt dan
ook als “oversteekplaats gewest (2.3.2.)” weergegeven.
3) de kruising van de oude spoorwegbedding met de Molenstraat wordt opgenomen als
“oversteekplaats gewest (2.3.2.)”.
4) er op het gedeelte van de oude spoorwegbedding, waar ook het ruiterpad wordt aangelegd, naast
het fietspad een “apart spoor” wordt vrijgemaakt voor de ruiters”;
Gelet op het voorstel van raadslid R. Van Gossum om waarschuwingsborden te plaatsen op de
plaatsen waar fiets-/mountainbikeroutes de ruiter-/menroutes kruisen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy
Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het advies m.b.t. ontwerp-inrichtingsplan ‘het ruiter- en menroutenetwerk, de Merode’ in het
kader van het landinrichtingsproject de Merode Prinsheerlijk Platteland luidt:
“Gunstig mits:
1) er geen hinder zal zijn voor de joggers aan de passage van de Finse piste.

Art. 2.

2) er onderzocht zal worden om de oversteek aan de Melkerijstraat/Westelsebaan te
verplaatsen naar de Frankenstraat, daar deze minder druk is dan de Melkerijstraat. Deze
oversteekplaats wordt dan ook als ‘oversteekplaats gewest (2.3.2.)’ weergegeven.
3) de kruising van de oude spoorwegbedding met de Molenstraat wordt opgenomen als
‘oversteekplaats gewest (2.3.2.)’.
4) er op het gedeelte van de oude spoorwegbedding, waar ook het ruiterpad wordt
aangelegd, naast het fietspad een “apart spoor” wordt vrijgemaakt voor de ruiters.”
5) mogelijke alternatieven (o.a. parallelle landwegen) zullen onderzocht worden voor de
omgeving ‘Bodeveld’.
6) het voorstel tot het verbeteren van de landwegen (zie in punt 2.4.4.) in duurzaam
materiaal, liefst in volle beton of asfalt (tweesporig), dient mee opgenomen te worden in de
verdere besprekingen met de VLM, rekening houdende met de kostprijs en de vigerende
stedenbouwkundige wetgeving.
7) er onderzocht wordt of het noodzakelijk is om bijkomende waarschuwingsborden te zetten
op de plaatsen waar fiets-/mountainbikeroutes de ruiter-/menroutes kruisen.
De Vlaamse Landmaatschappij Antwerpen, Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals wordt van deze
beslissing in kennis gesteld.

Raadslid J. De Vriendt vraagt namens de Vlaams Belang-fractie om te notuleren dat de fractie neen
stemt voor agendapunt 19 om volgende reden.
‘Voor de plaatselijke ruiters is dit een stap achteruit i.p.v. een stap vooruit.’

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de GAS-reglementering.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In het nieuws hebben we gehoord van de nieuwe GAS-reglementering en de leeftijdsverlaging daarin.
Wat is het standpunt van de coalitie daarover?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We wachten de nieuwe reglementering af. We gaan het kader nog bekijken vooraleer we een
standpunt innemen.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben niet veel GAS-reglementering en zeker geen gekke GAS-boetes.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘Ik krijg daar zeer veel vragen over. Mensen vragen voor wat zij GAS-boetes kunnen krijgen. Ik vond
het niet terug op de website. Het zou misschien interessant zijn om hierover te communiceren als een
standpunt is ingenomen.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de uitbreiding zone 50 in
dorpskern Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De gewestweg Westelsebaan is een drukke verkeersader die Scherpenheuvel en Zichem verbindt
met de Zuiderkempen (Laakdal, Herselt, Westerlo, Geel). In de dorpskom van Averbode werden op
initiatief van de meerderheid tijdens de afgelopen jaren verkeersremmende maatregelen genomen,
waardoor deze dorpskom opmerkelijk veiliger en leefbaarder geworden is, ondanks de drukke
passage. Toch is de situatie net voor de dorpskom aan de kant van Zichem erg onveilig.
Het centrum van Averbode begint de facto al een kilometer voor de officiële bebouwde kom vanaf het
kruispunt Reppelsebaan / Westelsebaan aan electrozaak Vleugels. Verscheidene bloeiende en
traditierijke middenstanders zijn gevestigd op het stuk gewestweg tussen dit kruispunt en het officiële
begin van de bebouwde kom ter hoogte van kinderopvang Baloe. We vermelden het Chinees
restaurant Sun Sun, het café het Vraagteken, bakkerij Geyskens, ijssalon IJsroosje, het rouwcentrum
Vanderborght, de vishandel Viskorf, de ambachtelijke slager Pairoux en de apotheek Reynaerts. De

parkeergelegenheid aan deze handelszaken is erg beperkt en voor de klanten ontstaan zeer onveilige
situaties bij het parkeren en het weer vertrekken, in het bijzonder aan de bakker, de beenhouwer en
het IJSROOSJE. Op drukke dagen is het hier soms erg gevaarlijk. Het passerend verkeer past zijn
snelheid te laat aan en rijdt soms met 80/90 over deze gewestweg, zich onbewust van de gevaarlijke
situaties die zo ontstaan. Om het nog erger te maken stappen ‘s ochtends en ’s namiddags ook
tientallen kinderen en jongeren op en af aan de bushaltes op de Westelsebaan. Maar ook voor de
fietsers is de situatie op het erg smalle fietspad allesbehalve optimaal.
In feite komt de gegroeide verkeersrealiteit tussen het stuk Westelsebaan tussen de Reppelsebaan en
de Sprinkhaanstraat niet meer overeen met de zone 70 die hier geldt. Tal van ongevallen met
lichamelijke letsels en zelfs dodelijke afloop en de dagdagelijkse irritatie en zelfs verkeersagressie
getuigen van de nood tot handelen. Bovendien verliezen de handelaars omzet door klanten die
gevaarlijke situaties op drukke momenten niet meer durven ondergaan. Dit is een smet op het blazoen
van onze anders vrij verkeersveilige gemeente
De inwoners, handelaars en de honderden klanten zijn vragende partij om hier naar een zone 50 te
evolueren. In het ideale geval vanaf het kruispunt Reppelsebaan, maar minstens – dat is
onderhandelingsmarge met het gewest – vanaf het kruispunt Broekstraat ter hoogte van café het
Vraagteken. Ik vraag daarom de burgemeester om een dossier te laten voorbereiden voor het Gewest
om te komen tot een zone 50. Zo kan ook dit deel van het centrum van Averbode leefbaar en veilig
gemaakt worden.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Indien de zone 50 van de bebouwde kom moet uitgebreid worden is dit een moeilijker gegeven dan
zonale borden van 50 plaatsen, die hebben enkel met snelheid te maken, dat is makkelijker te doen.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We erkennen dat probleem. We zullen hier het gesprek moeten aangaan met het Gewest.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de Vossekotstraat.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben over laatst gaan wandelen in de Vossekotstraat en zag dat de straat plaatselijk verkeer
geworden was en dat er een bord stond doodlopend verkeer. Wat is daar de bedoeling van?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat klopt. De Vossekotstraat is vandaag doorgeknipt. Die beslissing is al langer geleden genomen
maar de uitvoering is vandaag voltooid. De bedoeling is om het sluipverkeer daar weg te krijgen. Deze
verkeerssituatie zal over een paar maanden geëvalueerd worden.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid R. jacobs betreffende de waarborg van de concessionaris.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Waarom heeft men nooit de waarborg van de cafetaria gevraagd aan die uitbater?’
Antwoord van raadslid R. Schuyten:
‘Goeie vraag. Die is ook gesteld op de raad van bestuur. Uiteindelijk is dat een fout geweest van de
administratie. De zaken zijn wat ze zijn.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Deze vraag moet behandeld worden in de raad van bestuur.’
Vraag van raadslid R. Jacobs:
‘Gaat dit in de toekomst nog geburen?’
Antwoord van raadslid R. Schuyten:

‘Neen, het staat duidelijk in de nieuwe concessie dat de waarborg voorafgaandelijk moet betaald
worden. Uiteindelijk is dat toen ook gekomen met de hoogdringendheid. Het moest allemaal snel
gaan.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Het is nog altijd de verantwoordelijkheid van degenen die de verantwoordelijkheid dragen.’
Antwoord van raadslid R. Schuyten:
‘Dat klopt.’
Antwoord van raadslid R. Jacobs:
‘Het zou misschien ook beter zijn als er meer doorstroming is vanuit het comité naar de toezichter.’
Antwoord van raadslid R. Schuyten:
‘Ik denk toch dat er goede doorstroming is van de raad van bestuur.’
Antwoord van raadslid R. Jacobs:
‘Wij geven geregeld advies. Hoe dikwijls worden die punten behandeld?’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Al de adviezen van het beheersorgaan worden behandeld door de raad van bestuur. De afgelopen
jaren zijn 90 % van de adviezen ook gevolgd door de raad van bestuur.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de vuilbakken.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraagje over de lekdreef. De toestand met de vuilbakken is op sommige momenten weer
abominabel. Het is een weerkerend fenomeen.
Maar er is een teer punt, de baten zijn voor NV De Vijvers en de lasten zijn voor de gemeente. Tenzij
dat men zegt dat De Vijvers wel de zakken zouden gaan afhalen. Het zou billijker zijn als de baten en
lasten evenredig verdeeld waren.
Daarnaast heeft men in de lekdreef ook de putjes gevuld bij het begin van het seizoen. Men zou dit
beter grondig aanpakken. Er zijn daar niet alleen putjes maar ook bulten.
Men kan de strook van NV De Vijvers tot aan de abdij misschien onteigenen. Dan heeft de stad de
lusten en de lasten van de concessie.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De vuilbakken worden regelmatig geledigd door onze mensen. Het ledigen van de vuilbakken is op
zeer drukke momenten moeilijk bij te houden. Soms ligt er ook afval op de grond als de vuilbakken
half leeg zijn.
Ook de dolomiet wordt opgevolgd en regelmatig bijgewerkt. We weten dat dit een belangrijk
aandachtspunt is.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘We willen een resultaatsverbintenis en geen inspanningsverbintenis.’

20 Effectieve indienstneming van een brandweerman-vrijwilliger (1).
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21.06.2012 waarbij Diederik Mattheus, wonende
Basilieklaan 121 bus 1 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, werd aangesteld als stagiair-brandweermanvrijwilliger voor de duur van normaliter 1 jaar;

Gelet op het stageverslag, opgemaakt aan het einde van de stage, waarin door de stagecommissie
wordt voorgesteld de stagiair Diederik Mattheus in dienst te nemen als effectief brandweermanvrijwilliger;
Overwegende dat Diederik Mattheus het brevet van brandweerman heeft behaald;
Overwegende dat Diederik Mattheus voldoet aan alle aanwervingsvoorwaarden;
Gelet op de bespreking;
Diederik Mattheus
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Diederik Mattheus, geboren op 18.09.1986 te Leuven en wonende Basilieklaan 121 bus 1 te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt
met ingang van 01.08.2013 in dienst genomen als effectief brandweerman-vrijwilliger.
Art. 2.
Aan betrokkene zal een nieuwe dienstverbintenis voor de duur van vijf jaar ter ondertekening
worden voorgelegd.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

21 Effectieve indienstneming van een brandweerman-vrijwilliger (2).
Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001 en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21.06.2012 waarbij Robbe Swolfs, wonende Pater
Beckxstraat 21 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, werd aangesteld als stagiair-brandweermanvrijwilliger voor de duur van normaliter 1 jaar;
Gelet op het stageverslag, opgemaakt aan het einde van de stage, waarin door de stagecommissie
wordt voorgesteld de stagiair Robbe Swolfs in dienst te nemen als effectief brandweerman-vrijwilliger;
Overwegende dat Robbe Swolfs het brevet van brandweerman heeft behaald;
Overwegende dat Robbe Swolfs voldoet aan alle aanwervingsvoorwaarden;
Gelet op de bespreking;
Robbe Swolfs
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Robbe Swolfs, geboren op 05.04.1991 te Diest en wonende Pater Beckxstraat 21 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 01.08.2013 in dienst genomen als effectief brandweerman-vrijwilliger.
Art. 2.
Aan betrokkene zal een nieuwe dienstverbintenis voor de duur van vijf jaar ter ondertekening
worden voorgelegd.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De vergadering wordt gesloten om 00.15 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

