Gemeenteraad: zitting van 30 juni 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 7, 8, 9, 10, M1;
Peter Cras: Raadslid

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, 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 26/05/16;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 26/05/16 worden goedgekeurd.

2

Goedkeuring verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening 2015
en goedkeuring van de jaarrekening 2015 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

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 eigen beslissing van 05.12.2013 tot goedkeuring van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2015 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorgelegde verslag;
Overwegende dat de gemeenteraad dan ook de ontlasting kan verlenen aan de commissaris met
betrekking tot voornoemde jaarrekening;
Gelet op de jaarrekening 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Joris De Vriendt

Besluit:
Art. 1.
De aanpassing van de ramingen voor het jaar 2015 worden goedgekeurd.
Art. 2.
Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2015 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem, wordt
goedgekeurd.
Art. 3.
De jaarrekening 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd.
Art. 4.
Aan de commissaris wordt ontlasting voor de uitoefening van zijn mandaat verleend met
betrekking tot de jaarrekening 2015 van het boekjaar afgesloten op 31.12.2015 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 5.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

3

Kennisneming van het activiteitenverslag 2015 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het activiteitenverslag van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem zoals goedgekeurd
door de raad van bestuur van 13.06.2016;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. Er wordt kennis genomen van het activiteitenverslag 2015 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.

4

Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (18)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.04.2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandatenstelsel van het gemeentepersoneel
en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de
secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Overwegende dat het stedelijk zwembad zal sluiten op 01.07.2016 waardoor alle verwijzingen naar de
functie / graad van redder kunnen geschrapt worden;
Overwegende dat door de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen (zowel de
contingentgesco’s als de projectgesco’s) de bijzondere vakantieregeling van de gesubsidieerde
contractuelen kan geschrapt worden uit de rechtspositieregeling;
Gelet op de e-mail van 11.12.2015 van Erik Moulaert van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
waarin deze bevestigt dat het niet mogelijk is om in het vakantiestelsel van de openbare sector te veel
opgenomen vakantiedagen te verrekenen bij de betaling van de vakantietoelage uit dienst;
Gelet op de e-mail van 13.11.2015 van Bianca Picerno, juridisch expert bij Cipal, waarin deze stelt dat
de wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector in zijn
totaliteit buiten werking gesteld is voor de Vlaamse lokale besturen sinds 01.01.2012 en dat er dus
geen rechtsgrond meer is om de vrijgekomen arbeidstijd ten gevolge van de vrijwillige vierdagenweek
te vervangen;
Overwegende dat dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling is opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in uitvoering van artikel 87, § 4 van het
Gemeentedecreet;

Gelet op de bespreking in het managementteam van 30.05.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 15.06.2016 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In artikel 124 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt het
woord ‘redder’ geschrapt.
Art. 2.
In artikel 173 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, worden het
woord ‘redder’ en de zinssnede ‘als redder van het stedelijk zwembad’ geschrapt.
Art. 3.
Het opschrift van Afdeling I binnen het Hoofdstuk II. ‘De jaarlijkse vakantiedagen’ van de
gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (18),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt vervangen door wat
volgt:
“Afdeling I. Algemene bepalingen”.
Art. 4.
Het opschrift van Afdeling II binnen het Hoofdstuk II. ‘De jaarlijkse vakantiedagen’ van de
gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (18),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt vervangen door wat
volgt:
“Afdeling II. Bijzondere bepalingen”.
Art. 5.
Artikel 256 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt
geschrapt.
Art. 6.
In artikel 257bis van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt de
laatste alinea geschrapt.
Art. 7.
Afdeling III en de bijhorende artikelen binnen het Hoofdstuk II. ‘De jaarlijkse vakantiedagen’
van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (18),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, worden geschrapt.
Art. 8.
Artikel 358 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt
geschrapt.
Art. 9.
In bijlage 2 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (18), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28.04.2016, wordt punt
42 geschrapt.
Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 01.07.2016.
Art. 11. Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (19).
Art. 12. Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

5

Wijziging van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel.

Gelet op de wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 08.04.1965;
Overwegende dat door de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen (zowel de
contingentgesco’s als de projectgesco’s) de bijzondere vakantieregeling van de gesubsidieerde
contractuelen kan geschrapt worden uit het arbeidsreglement;

Gelet op de e-mail van 11.12.2015 van Erik Moulaert van het Agentschap Binnenlands Bestuur,
waarin deze bevestigt dat het niet mogelijk is om in het vakantiestelsel van de openbare sector te veel
opgenomen vakantiedagen te verrekenen bij de betaling van de vakantietoelage uit dienst;
Overwegende dat het wenselijk is om een variabele arbeidstijdregeling te voorzien voor de
administratief medewerkers tewerkgesteld in het multifunctioneel centrum en dit naar analogie met de
andere variabele arbeidstijdregelingen die van toepassing zijn ;
Overwegende dat het stedelijk zwembad zal sluiten op 01.07.2016 waardoor de uurroosters van het
personeel tewerkgesteld in het stedelijk zwembad kunnen geschrapt worden;
Overwegende dat het aangewezen is om de uurroosters van de buitenschoolse kinderopvang te
vereenvoudigen en te uniformiseren over de verschillende vestigingen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 30.05.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 15.06.2016 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het opschrift van Afdeling I binnen het hoofdstuk ‘De jaarlijkse vakantiedagen’ van de
gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009 (5), goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, wordt vervangen door wat volgt:
“Afdeling I. Algemene bepalingen”.
Art. 2.
Het opschrift van Afdeling II binnen het hoofdstuk ‘De jaarlijkse vakantiedagen’ van de
gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009 (5), goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, wordt vervangen door wat volgt:
“Afdeling II. Bijzondere bepalingen”.
Art. 3.
Artikel 10 van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009
(5), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, wordt geschrapt.
Art. 4.
In artikel 11bis van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie
AR.2009 (5), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, wordt de laatste
alinea geschrapt.
Art. 5.
Afdeling III en de bijhorende artikelen binnen het hoofdstuk ‘De jaarlijkse vakantiedagen’ van
de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009 (5),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, worden geschrapt.
Art. 6.
Aan de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009 (5),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, wordt volgende bijlage 1.D
toegevoegd:
“Bijlage 1.D: administratief medewerkers multifunctioneel centrum
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de administratief medewerkers tewerkgesteld in het
multifunctioneel centrum.
Artikel 2
Stamtijden zijn uren waarop alle personeelsleden bedoeld in artikel 1 aanwezig moeten zijn,
tenzij bij gewettigde afwezigheid.
Glijtijden zijn bedoeld om de begin- en einduren van de dienstprestaties aan te passen aan
de persoonlijke omstandigheden van elk betrokken personeelslid, rekening houdend met de
openingsuren en de belangen van de dienst.
Artikel 3
De stamtijden worden vastgesteld als volgt:
Week 1

Week 2

Dagdeel 1
Dagdeel 2
Dagdeel 3

Maandag tot
en met vrijdag
09u00-12u00
13u00-16u00

Maandag, woensdag
en zaterdag
09u00-12u00

Dinsdag en donderdag

Vrijdag

09u00-12u00
13u00-16u00

09u00-12u00
13u00-16u00
17u00-19u00

Bij avondvoorstellingen moet het personeelslid overeenkomstig de planning aanwezig zijn
van 19u00 tot einde activiteit.
Artikel 4
De glijtijden worden vastgesteld als volgt:
Week 1
Maandag tot en Maandag, woensdag
met vrijdag
en zaterdag
07u30-09u00
07u30-09u00
1
2
12u00-13u00
12u00-13u00
16u00-18u00

Week 2
Dinsdag en donderdag
07u30-09u00
3
12u00-13u00
16u00-18u00

Vrijdag
07u30-09u00
4
12u00-13u00
5
16u00-17u00
19u00-19u30

De aanwezigheden die vallen buiten de vastgestelde glijtijden worden niet beschouwd als
gewerkte uren.
Artikel 5
Elk personeelslid dient aanwezig te zijn tijdens de stamtijden, behalve in geval van
gewettigde afwezigheid. Hij/zij kan zijn/haar werktijden vrij kiezen binnen de glijtijden,
6
rekening houdend met de maximale grenzen opgenomen in de Arbeidstijdwet, artikel 5 §3
die niet mogen overschreden worden.
Artikel 6
De normale werktijd op werkdagen met 1 dagdeel wordt vastgesteld op gemiddeld 3 uur 48
minuten per werkdag.
De normale werktijd op werkdagen met 2 dagdelen wordt vastgesteld op gemiddeld 7 uur 36
minuten per werkdag.
De normale werktijd op werkdagen met 3 dagdelen wordt vastgesteld op gemiddeld 11 uur
24 minuten per werkdag.
Artikel 7
In geval van gewettigde afwezigheid (ziekte, ongeval, verlof, e.a.) op een werkdag met 1
dagdeel wordt 1 dag afwezigheid voor 3 uur 48 minuten aangerekend. Op een werkdag met
2 dagdelen wordt 1 dag afwezigheid voor 7 uur 36 minuten aangerekend. Op een werkdag
met 3 dagdelen wordt 1 dag afwezigheid voor 11 uur 24 minuten aangerekend.
Een afwezigheid van 1 dagdeel wordt voor 3 uur 48 minuten aangerekend.

1

minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 1 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd
2
minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 1 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd
3
minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 1 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd
4
minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 1 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd
5
minimum ½ uur verplichte pauze, maximum 1 uur pauze; de pauze wordt niet in aanmerking
genomen als arbeidstijd
6
art. 5 §3 bepaalt dat de arbeidsduur niet meer mag bedragen dan elf uur per dag, behalve in
bepaalde uitzonderlijke gevallen

Een afwezigheid van 1 dagdeel voor een werkdag met 2 dagdelen worden als volgt
geregeld:
na een voormiddagafwezigheid dient het werk aangevat te worden tussen 12u00 en
13u00
een namiddagafwezigheid kan ingaan tussen 12u00 en 13u00
Een afwezigheid van 1 dagdeel voor een werkdag met 3 dagdelen worden als volgt
geregeld:
na een voormiddagafwezigheid dient het werk aangevat te worden tussen 12u00 en
13u00
een namiddagafwezigheid kan ingaan tussen 12u00 en 13u00
na een namiddagafwezigheid dient het werk aangevat te worden tussen 16u00 en
17u00
een avondafwezigheid kan ingaan tussen 16u00 en 17u00
Artikel 8
De secretaris of zijn vervanger legt voor de deeltijds tewerkgestelde personeelsleden, na
overleg, de normale werktijd per dag, de stam- en glijtijden individueel vast binnen de
grenzen en mogelijkheden van dit reglement.
Artikel 9
Op het einde van iedere maand mag het aantal uren in debet of credit niet meer dan 8
bedragen. Bij deeltijdse prestaties vermindert dit aantal verhoudingsgewijs.
De debet- of credituren worden naar de volgende maand overgedragen.
De credituren mogen gerecupereerd worden in de glijtijden.
Het aantal uren dat in credit 8 uren overtreft wordt automatisch afgetrokken, tenzij het
personeelslid aanwijsbare redenen kan opgeven, die door de secretaris of zijn vervanger
aanvaard worden.
Het aantal uren dat in debet 8 uren overtreft worden wel overgedragen. Bij het einde van de
volgende maand moeten de debeturen boven het maximum zeker gerecupereerd zijn.
Wanneer het personeelslid uit dienst treedt, wordt het overblijvende tijdsdebet op de
verschuldigde bezoldiging ingehouden.
Artikel 10
Om het tijdsregistratiesysteem te gebruiken, wordt ieder personeelslid in het bezit gesteld
van een badge en/of identificatiegegevens voor aanmelding via de PC. Ieder personeelslid is
persoonlijk verantwoordelijk voor deze badge en/of identificatiegegevens.
Artikel 11
Het is absoluut verboden de in voornoemd artikel bedoelde
identificatiegegevens van een ander personeelslid te gebruiken.

badge

en/of

de

Artikel 12
Het beheer en toezicht van het tijdsregistratiesysteem gebeurt door de personeelsdienst. Bij
problemen in verband met de toepassing van het tijdsregistratiesysteem moet het
personeelslid zich melden bij de personeelsdienst.
Artikel 13
Ongewettigde of niet medegedeelde afwezigheid tijdens de stamtijd wordt gesanctioneerd:
de ongewettigde minuten worden verdubbeld.
Bij overtreding van dit reglement kan de secretaris of zijn vervanger een vaste uurregeling
opleggen aan het betrokken personeelslid.
Wanneer het reglement herhaaldelijk wordt overtreden wordt dit beschouwd als een zware
fout die voor de contractuele personeelsleden aanleiding kan geven tot ontslag om

dringende redenen en die voor de statutaire personeelsleden aanleiding kan geven tot het
opstarten van de tuchtprocedure overeenkomstig de regelgeving ter zake.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Artikel 14
De praktische schikkingen in verband met het tijdsregistratiesysteem zullen verder
uitgewerkt worden door het college van burgemeester en schepenen op basis van dit
algemeen reglement.
In bijlage 2.A: uurroosters personeel sportdienst van het arbeidsreglement met referentie
AR.2009 (5), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, worden de
uurroosters van het zwembad en de deskundige sport geschrapt.
In bijlage 2.C: uurroosters personeel ‘den egger’ van het arbeidsreglement met referentie
AR.2009 (5), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015, worden de
uurroosters van het administratief personeel en het deeltijds onderhoudspersoneel
geschrapt.
In bijlage 2.E: uurroosters buitenschoolse kinderopvang van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (5), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.10.2015,
worden de uurroosters 1 tot en met 21 vervangen door wat volgt:
Maandag Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
7-9.05
7-9.05
7-9.05
7-9.05
7-9.05
11.15-15
Maandag
7.15-9.05
15.15-17

Dinsdag
7.15-9.05
15.15-17

Woensdag
7.15-9.05
11.15-15

Donderdag
7.15-9.05
15.15-17

Vrijdag
7.15-9.05
14.45-17

Maandag
15.15-19

Dinsdag
15.15-19

Woensdag
11.15-15

Donderdag
15.15-19

Vrijdag
14.45-19

Maandag
7.30-9.05
15.15-18

Dinsdag
7.30-9.05
15.15-18

Woensdag
7.30-9.05
15-18

Donderdag
7.30-9.05
15.15-18

Vrijdag
7.30-9.05
14.45-18

Maandag
7-9.05

Dinsdag
7-9.05

Woensdag
7-9.05

Donderdag
7-9.05

Vrijdag
7-9.05

Maandag
15.15-18

Dinsdag
15.15-18

Woensdag
15-19

Donderdag
15.15-18

Vrijdag
14.45-18

Maandag
15.15-18

Dinsdag
15.15-18

Woensdag
11.15-17

Donderdag
15.15-18

Vrijdag
14.45-18

Maandag
7.15-9.05
15.15-17

Dinsdag
7.15-9.05
15.15-17

Woensdag

Donderdag
7.15-9.05
15.15-17

Vrijdag
7.15-9.05
14.45-17

Maandag
15.15-18

Dinsdag
15.15-18

Woensdag
11.15-17

Donderdag
15.15-18

Vrijdag
14.45-18

Maandag
15.15-19

Dinsdag
15.15-19

Woensdag
15-19

Donderdag
15.15-19

Vrijdag
14.45-19

Maandag
7.30-9.05
15.15-18

Dinsdag
7.30-9.05
15.15-18

Woensdag
7.30-9.05
11.15-15

Donderdag
7.30-9.05
15.15-18

Vrijdag
7.30-9.05
14.45-18

Maandag
7.30-9.05
15.15-18

Dinsdag
7.30-9.05
15.15-18

Woensdag
7.30-9.05
11.15-15

Donderdag
7.30-9.05
15.15-18

Vrijdag
7.30-9.05

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

6

Maandag
7-9.05

Dinsdag
7-9.05

Woensdag
7-9.05
12-14

Donderdag
7-9.05

Vrijdag
7-9.05

Maandag
7.30-9.05
15.45-18

Dinsdag
7.30-9.05
15.45-18

Woensdag
7.30-9.05
12-16

Donderdag
7.30-9.05
15.45-18

Vrijdag
7.30-9.05
15.15-18

Maandag
15.45-19

Dinsdag
15.45-19

Woensdag
14-19

Donderdag
15.45-19

Vrijdag
15.15-19

Maandag Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
7.30-9.05 7.30-9.05 7.30-9.05
7.30-9.05
7.30-9.05
15.15-17 15.15-17
11.15-15
15.15-17
14.45-17
Dit besluit treedt in werking op 01.07.2016. Artikel 9 treedt in werking op 01.09.2016.
Voornoemde wijzigingen aan het arbeidsreglement worden opgenomen in de
gecoördineerde versie met als referentie AR.2009 (6).
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrije
tijdsinitiatieven Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de inschrijvingen van de dienst BKO, de jeugd- en de sportdienst vanaf 2015
verlopen via een gezamenlijk programma TicketGang;
Overwegende dat er een aantal praktische wijzigingen binnen de werking van de betrokken diensten
noodzakelijk zijn en deze moeten opgenomen worden in het gezamenlijk huishoudelijk reglement;
Gelet op de wijzigingen die in rood zijn aangeduid in de bijlage;
Gelet op de bespreking;
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren:
‘De N-VA-fractie stemt in met al de aangebrachte wijzigingen van het reglement.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het nieuwe huishoudelijk reglement voor de kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven binnen
Scherpenheuvel-Zichem wordt vanaf 30.06.2016 vastgesteld als volgt:
Huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven Scherpenheuvel
Zichem:
Hoofdstuk 1: algemene informatie
Contactgegevens
De kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven worden in Scherpenheuvel-Zichem
vertegenwoordigd door volgende diensten:
Vakantiewerking
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Tel.: 013 35 24 71
vakantiewerking@scherpenheuvel-zichem.be

Jeugddienst
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Tel.: 013 35 24 70
jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be
Sportdienst
August Nihoulstraat 72
3270 Scherpenheuvel
Tel.: 013 61 98 60
sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Baloe
August Nihoulstraat 13-15
3270 Scherpenheuvel
Tel.: 013 35 24 90 of 013 35 24 72
kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be
Fiscaal attest
Eén keer per jaar worden in het tweede kwartaal fiscale attesten aangemaakt voor alle kinderen
van minder dan 12 jaar, die in het voorafgaande jaar deelnamen aan betalende kinderopvang- of
vrijetijdsinitiatieven die georganiseerd werden door de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Deze attesten worden standaard per e-mail verstuurd of uitzonderlijk per post bezorgd aan iedere
deelnemer. Deze attesten kunnen gebruikt worden voor de jaarlijkse belastingaangifte.
Verzekering
• Alle deelnemers van Knuffel- of Grabbelpas, speelpleinwerking, sportkampen, sportcursussen
en sportlessen zijn verzekerd. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen voor de duur van de Knuffel- of Grabbelpasactiviteiten, sportkampen, sportcursussen
en sportlessen.
• Alle kinderen die gebruik maken van buitenschoolse kinderopvang Baloe zijn verzekerd. Deze
verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens hun verblijf in de
opvang en tijdens het vervoer van en naar de scholen, alsook het vervoer tijdens vakanties.
• De stad is niet verantwoordelijk voor schade aan of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
• Kinderen die gebruik maken van de vervoerdienst tussen kinderopvang Baloe en de
activiteiten van Knuffel- of Grabbelpas of sportkampen, zijn tijdens de verplaatsing ook verzekerd.
• Wanneer ouders hun kinderen brengen en/of afhalen van en naar de locatie of plaats van
samenkomst van de activiteit is dit WEL verzekerd voor sportkampen, sportcursussen en
sportlessen, maar NIET voor activiteiten van Knuffel- of Grabbelpas, speelpleinwerking of voor
kinderopvang Baloe.
• Bij een ongeval verwittigt u binnen 24 uur de betrokken dienst. Er kunnen ter plaatse
verzekeringspapieren worden verkregen.
• De aangifte gebeurt binnen de 7 dagen bij de betrokken dienst, zodat de
verzekeringsinstelling op de hoogte kan worden gebracht.
De polissen zijn ter raadpleging beschikbaar op de stedelijke website.
Medische info en medicatie
Relevante medische problemen moeten steeds op voorhand gemeld worden aan de betrokken
dienst. Bij kinderopvang Baloe wordt van ieder kind een medische fiche opgesteld bij aanmaak
van het kinddossier.
Er wordt geen medicatie toegediend. Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken. Dit kan enkel
door middel van een schriftelijk verzoek dat is vergezeld van een medisch voorschrift. Hiervan
moet een kopie bezorgd worden zowel aan de begeleiding in de opvang of de verantwoordelijken
bij een activiteit, als aan de betrokken dienst.
Op de fles, flacon, tube of andere verpakking moeten door de apotheker duidelijk volgende
vermeldingen worden aangebracht:
• Naam van de inhoud
• Naam van de dokter/apotheker
• Naam van de deelnemer
• Datum van aflevering en vervaldatum

•
•

Dosering en wijze van toediening en duur van de behandeling
Wijze van bewaren

Vervoer tijdens vakantieperiodes
Iedere vakantie is er een samenwerking tussen kinderopvang Baloe, Knuffel- en
Grabbelpasactiviteiten en bepaalde sportkampen. Dit houdt in dat kinderen die zijn ingeschreven
in kinderopvang Baloe, ook kunnen deelnemen aan activiteiten van Knuffel- en Grabbelpas en
bepaalde sportkampen. In de vakantiebrochure staat steeds bij elke activiteit of elk kamp vermeld
of er vervoer vanuit Baloe wordt voorzien of niet. Kinderen die inschrijven voor activiteiten of
sportkampen, nadat de inschrijvingen bij kinderopvang Baloe werden afgesloten, kunnen geen
gebruik meer maken van de vervoersdienst.
• De kinderen worden onder begeleiding ter plaatse gebracht. Dit gebeurt afhankelijk van de
afstand met een bus of te voet.
• Kinderen die gebruik maken van het vervoer, moeten 30 min. vóór aanvang van de activiteit
bij Baloe zijn. Indien de kinderen niet tijdig aanwezig zijn, kan er geen vervoer meer gegarandeerd
worden door de betrokken dienst.
Voor de sportcursussen en sportlessen wordt geen vervoerdienst voorzien.
Gebruik van foto’s
Bij het aanmaken van je online account vragen we toelating tot het maken van foto’s in
kinderopvang Baloe en bij activiteiten van de Knuffel- en Grabbelpas, sportkampen,
sportcursussen of sportlessen.
Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de stad (bv.
vakantiebrochure, infofolder, website, enz.)
Indien je geen toelating wil geven, kan je dit aanduiden bij aanmaak van uw online account of kan
je bij de betrokken dienst bezwaar indienen tegen het nemen van foto’s en het gebruik ervan.
De BKO vraagt een recente foto van ieder kind voor het persoonlijk dossier.
Privacy
De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking en BKO van de gemeente worden
verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de
richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en
individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig
voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan je
online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling wordt
de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
2. Door in te loggen op je account kan je uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst
aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
3. Je hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kan je steeds
bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA,
Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.
Je hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kan je steeds bezorgen
aan de desbetreffende dienst.
Hoofdstuk 2: vrijetijdsinitiatieven
Omschrijving
De vrijetijdsintiatieven omvatten:
• Knuffelpas: activiteiten voor kinderen tussen 4 en 6 jaar
• Grabbelpas: activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
• Speelpleinwerking: in de vakanties wordt er op een vaste locatie speelpleinwerking
georganiseerd.
• Sportkampen: gaan enkel door in schoolvakanties.
• Sportcursussen: zijn gespreid over een volledig schooljaar.

• Sportlessen: starten op verschillende momenten doorheen het jaar en lopen over een korte
periode.
Inschrijven en betalen
Er wordt gewerkt met een 1ste inschrijvingsdag. De exacte datum, locatie en
inschrijvingsprocedure worden bepaald door het schepencollege en gecommuniceerd via de
stadsinfo, de stedelijke website, brochures, ….
De betaling van jeugd- en sportactiviteiten gebeurt onmiddellijk bij inschrijving.
De inschrijving is steeds persoonlijk en kan dus niet worden doorgegeven aan anderen.
Bij inschrijving wordt na betaling per e-mail een bevestiging verstuurd met een overzicht.
Annulaties
Alle terugbetalingen gebeuren via storting op de bankrekening na afloop van de desbetreffende
vakantieperiode of periode waarin de cursus of les heeft plaatsgevonden.
I) Annulaties door de betrokken dienst
Bij een tekort aan inschrijvingen of in geval van overmacht (bv. ziekte begeleider, schade lokaal,
slecht weer, ...) kan een activiteit geannuleerd worden.
Bij annulatie van een volledige Knuffel- of Grabbelpasactiviteit, speelpleinwerking, een volledig
sportkamp, een volledige sportcursus of een volledige sportlessenreeks wordt dit zo snel mogelijk
gecommuniceerd.
Voor lessenreeksen die meermaals per jaar plaats vinden en waarvan één of meerdere lessen
worden geannuleerd, gebeurt de terugbetaling op het einde van het jaar indien het totale terug te
betalen bedrag niet kleiner is dan € 5.
II) Annulaties met attest met gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijvingsgeld
In volgende gevallen wordt er overgegaan tot gedeeltelijke terugbetaling:
• Ziekte van de deelnemer (binnen de 7 dagen een doktersattest binnenbrengen bij de
betrokken dienst)
• Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten van de deelnemer (doodsbrief, attest
van overlijden)
• Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging)
Ziek of ongeval
Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, zal de verantwoordelijke of begeleiding
contact met je opnemen. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal
vragen we om je kind zo snel als mogelijk op te halen. Eventuele medische kosten die de
betrokken dienst moet maken om het kind de juiste zorg te geven, vallen ten laste van de
ouders.
Zelfstandig activiteit verlaten
Wanneer je toelaat dat je kind de locatie van een activiteit zelfstandig mag verlaten om naar huis
te gaan, dan bezorg je hiervoor een schriftelijke toestemming aan de verantwoordelijke en pas je
dit aan in je account.
Inclusie
Knuffel- en Grabbelpasactiviteiten, speelpleinwerking, sportkampen, sportcursussen en
sportlessen worden opengesteld voor personen met een beperking.
Er zijn enkele aandachtpunten:
• Er wordt rekening gehouden met de haalbaarheid van de deelname.
• Personen met een beperking of ouders die hun kind met een beperking willen inschrijven,
nemen op voorhand contact op met de betrokken dienst.
Klachten
Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat ons dit weten. Spreek erover met de
begeleiding of coördinator. Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten of een
nieuwe aanpak.
Klachten kan je ook schriftelijk overmaken aan het organiserende bestuur of na mail:
klachten@scherpenheuvel-zichem.be. We garanderen je dat elke klacht discreet en efficiënt
behandeld zal worden.
Verdere info rond de klachtenprocedure is terug te vinden op de stedelijke website.

Hoofdstuk 3: Baloe
ALGEMENE INFORMATIE
Organisator
Buitenschoolse kinderopvang Baloe is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en voldoet
aan de eisen die de overheid stelt. De kinderopvang bestaat uit:
• 2 erkende IBO-locaties Scherpenheuvel en Averbode.
• 1 2 gemelde opvangen in Testelt en Zichem
• 1 zelfstandig kinderdagverblijf voor buitenschoolse kinderopvang in Zichem
(attest van toezicht).
Baloe is in handen van het organiserend bestuur:
Adres:
Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem
Straat:
August Nihoulstraat 13-15
Gemeente: 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Telefoon: 013/35 24 00
De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn
Mevr. Liesbeth Verdeyen, secretaris en Dhr. Manu Claes, burgemeester
Kinderopvanglocaties en verantwoordelijke
I) Kinderopvanglocaties
Baloe wordt georganiseerd op volgende locaties:
• Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 76 A, 3270 Scherpenheuvel
Tel. 013/77 60 69 of 0499/77 09 26
• Testelt, Hoeve 11 A, 3272 Testelt
Tel. 0499/77 09 25
• Averbode, Westelsebaan 104, 3271 Averbode
Tel. 0492/73 24 51
• Zichem, Ter Elzen z/n, 3271 Zichem
Tel. 0499/77 08 31
• Messelbroek, Testeltsebaan 10, 3272 Messelbroek
Tel. 0499/77 08 33
II) Verantwoordelijke
De dagelijkse leiding is in handen van de lokale coördinator. Hij/zij coördineert de activiteiten,
heeft de leiding over het personeel en onderhoudt contacten met de ouders, het ruime publiek en
de externe instanties.
De coördinator is telefonisch te bereiken, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u, ook
op maandagavond van 17u tot 20u. Je kan steeds een afspraak maken tijdens de openingsuren
op de administratieve dienst van Baloe in het stadhuis.
De dienst is gelegen op het volgende adres:
Adres:
Stadhuis Scherpenheuvel-Zichem
Straat:
August Nihoulstraat 13-15
Gemeente: 3270 Scherpenheuvel
Telefoon: 013/35 24 90
Tussen 7u en 9u en tussen 16u en 19u kan je de begeleiding bereiken op de telefoonnummers
van de desbetreffende locaties. In noodgevallen kunnen de officiële hulpinstanties gecontacteerd
worden.
Kind en Gezin
Naam:
Kind en Gezin
Adres:
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Telefoon: 078 150 100
E-mail:
info@kindengezin.be
Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/
HET BELEID
De aangeboden kinderopvang

I) Doelgroep
Baloe staat open voor alle inwonende en/of schoolgaande kinderen van de stad ScherpenheuvelZichem, van het lager- en kleuteronderwijs.
Ook kinderen, van het lager- en kleuteronderwijs, van nieuw samengestelde gezinnen, die tijdens
de vakanties bij een ouder verblijven die in Scherpenheuvel-Zichem woont, kunnen van de
kinderopvang gebruik maken.
Baloe wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst,
nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.
II) Opvang van een kind met specifieke zorgen
Ook kinderen met specifieke zorgen kunnen terecht bij Baloe. De ouders melden specifieke
problemen/zorgen/medische achtergrond bij een eerste gesprek en inschrijving. Ze worden
daarna uitgenodigd op teamvergadering om de situatie, samen met de begeleiding en coördinator,
grondig te bespreken.
Er wordt een proefperiode voorzien. Hierna wordt de haalbaarheid van deze specifieke opvang
geëvalueerd. Als blijkt dat kwalitatieve opvang niet kan gegarandeerd worden dan wordt de
opvang stop gezet. De ouders wordt dan gevraagd andere, gespecialiseerde voorzieningen te
raadplegen.
III) Openingsdagen en –uren
Tijdens de schooldagen is Baloe geopend van 7u tot het begin van de schooltijd en vanaf het
einde van de schooltijd tot 19u stipt.
Voor schoolvrije en vakantiedagen is er doorlopend opvang voorzien van 7u tot 19u stipt.
Op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes wordt de opvang gecentraliseerd in Baloe
Scherpenheuvel.
Voor kinderen die te laat worden afgehaald, wordt er, boven op de ouderbijdrage, een boete
aangerekend van € 15 per kind.
IV) Sluitingsdagen
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is Baloe gesloten. Andere sluitingsdagen worden steeds tijdig
doorgegeven.
V) Het pedagogisch beleid
Principes met betrekking tot pedagogische beleid
Baloe wil optimale ontplooiingskansen bieden aan elk kind in de opvang. Dit betekent dat we
rekening houden met wat je kind aankan. We beschikken over medewerkers die hiervoor
professioneel zijn opgeleid. De begeleiding gaat informeel en persoonlijk met de kinderen om.
Waar nodig worden duidelijke en consequente grenzen getrokken en afspraken gemaakt.
Je kind moet zich in de groep (psychisch) en in de opvangruimtes (fysiek) veilig kunnen voelen.
We proberen de kinderen te stimuleren in hun zelfvertrouwen. Dit doen we door ze aan te spreken
op wat ze al kennen en kunnen. In de mate van het mogelijke houden we rekening met hun
voorkeuren. We moedigen de kinderen aan om zelf initiatief te nemen.
Er is spelmateriaal aanwezig in de opvang, zowel voor kleuters als voor de kinderen uit de lagere
school.
Kinderen kunnen vrij kiezen en initiatieven nemen hoe ze zich willen uitleven in de buitenschoolse
opvang.
Tijdens vakantiedagen en op woensdagnamiddag is er een spelaanbod: sport, knutselactiviteiten,
uitstappen,…. We zorgen dat dit gevarieerd is en zich richt naar de verschillende leeftijdsgroepen.
Kinderen kunnen er vrij aan deelnemen. Tijdens vakantieperiodes worden de kinderen opgedeeld
in subgroepen.
Meer informatie kan je verkrijgen bij de coördinator of bij de begeleiding.
Principes met betrekking de samenwerking met externen
Baloe is geen eiland op zich. We vinden het belangrijk om contacten te leggen met andere
partners, bijvoorbeeld met het lokale overleg in de gemeente en met andere opvanginitiatieven
zoals de kinderdagverblijven, de onthaalouders, de scholen, de gemeentelijke diensten,... Voor
meer informatie over de samenwerking met derden kan je terecht bij de coördinator.
VI) Afspraken over voeding
In Baloe worden geen warme maaltijden, koeken of drank aangeboden. Elk kind kan een
lunchpakket, koek en drank meebrengen.

Ontbijt
Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de begeleiding kan je kind ook een ontbijt
meebrengen en in de opvang opeten.
Tussendoortjes
We vragen om geen koeken met chocolade, snoep of chips mee te geven aan je kind.
Kinderen krijgen de hele opvangperiode water om te drinken.
Middageten
Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen (in een
boterhammendoos) mee om te eten. Een drinkbeker, bij voorkeur gevuld met water, mag ook. We
vragen om geen frisdrank mee te brengen. Kinderen krijgen de hele opvangperiode water om te
drinken.
VII) Afspraken in verband met kleding en verzorging
Trek je kind gemakkelijke, lichte kledij en stevig schoeisel aan. Bij sommige activiteiten kan vooraf
gevraagd worden om reservekledij te voorzien. Om verloren voorwerpen te vermijden, voorzie je
de jassen, boekentassen, brooddozen en andere van een naam. Waardevolle voorwerpen zoals
bv. computergames, gsm e.d. worden best niet meegebracht naar de opvang. De opvang is niet
verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies.
Inschrijven voor de opvang
Wanneer je kind 2 jaar is en is ingeschreven in een school, kan je hem/haar inschrijven voor de
buitenschoolse kinderopvang Baloe.
I) Registratie in TicketGang
Ouders die gebruik willen maken van voorschoolse, naschoolse of vakantie-opvang, moeten zich
vooraf registreren in het online inschrijvingsprogramma. Registreren kan eenvoudig via
scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu. Je maakt een account aan en koppelt hieraan elk kind. Let
op: wanneer er apart gefactureerd moet worden aan vader en moeder, dienen er 2 aparte
accounts aangemaakt te worden.
Na het aanmaken van je gezinsaccount wordt deze nagekeken door de administratieve dienst van
Baloe. Wanneer je dossier volledig is, wordt je account actief en kan je gebruik maken van Baloe.
Ouders beheren zelf hun persoonlijke opvangpagina. Gelieve alle relevante en noodzakelijke
informatie in te vullen en bepaalde bijzonderheden, o.a. van medische aard, zeker te vermelden.
Alle wijzigingen met betrekking tot je dossier dienen aangepast te worden in je gezinsaccount,
zodat dit op elk moment up-to-date is.
Let op: er zijn locaties waar er een inschrijvingsstop geldt. Indien u uw kind wenst in te schrijven
op de wachtlijst, dient u telefonisch contact op te nemen met de administratieve dienst van Baloe.
Wanneer je gebruik maakt van deze locatie, ontvang je na het aanmaken van je account een mail.
Hierin wordt vermeld op welke opvangmomenten je hier terecht kan en op welke plaats je
kind(eren) staat/staan op de wachtlijst voor de andere opvangmomenten.
Zonder een actieve account kan je geen gebruik maken van Baloe. Ouders die niet beschikken
over een computer met internetverbinding kunnen steeds terecht op de administratieve dienst in
het stadhuis.
Hou er rekening mee dat je dossier moet worden nagekeken en geactiveerd door de
administratieve dienst van de opvang. Dit kan enkele dagen in beslag nemen. Maak je dossier dus
minstens een week voordat je kind(eren) zullen deelnemen aan de opvang in orde.
Wanneer je account geactiveerd is, ontvang je een registratiepasje. Hierop staat een unieke
barcode, de naam van het kind en de naam van de ouder(s). Dit pasje moet aan de boekentas
bevestigd worden, telkens wanneer je kind gebruik maakt van de opvang. Dit pasje heb je steeds
nodig wanneer je je kind brengt en afhaalt, zodat de begeleiding het pasje kan scannen. Op die
manier wordt de tijd dat je kind gebruikt maakt van de opvang geregistreerd.
II) Reserveringen voor vakanties
Inschrijven is verplicht tijdens de vakantieperiode. Voor elke vakantie worden de brochures via de
plaatselijke scholen verspreid. Ouders delen mee op welke dagen zij hun kinderen aan de opvang
willen toevertrouwen. De inschrijving gebeurt online en dient te gebeuren vóór de uiterste
inschrijvingsdatum vermeld in de vakantiebrochure. Wanneer de plaatsen volzet zijn, kan je niet
meer inschrijven. Tot de uiterste inschrijvingsdag kan je via het inschrijvingsprogramma steeds
nakijken of er plaatsen zijn vrijgekomen. Nadien kan je hiervoor terecht bij de administratieve
dienst.

III) Reserveringen voor schoolvrije dagen
Er wordt enkel opvang georganiseerd op schoolvrije dagen voor scholen uit ScherpenheuvelZichem. Ook dan is inschrijven verplicht. De inschrijving kan online of via de administratieve dienst
en dit ten laatste voor de schoolvrije dag en dit zolang er plaats vrij is. Je dient de uren door te
geven dat je gebruik wenst te maken van de kinderopvang, tussen 7u en 19u. Op schoolvrije
dagen is er begeleiding aanwezig vanaf het uur dat het eerste kind werd ingeschreven tot het
laatste einduur dat werd opgegeven. Indien meerdere scholen tegelijk vrij zijn, bestaat de
mogelijkheid dat De opvang wordt op schoolvrije dagen in één locatie gecentraliseerd (Baloe
Scherpenheuvel). Deze kan verschillen van de locatie waarvan je normaal gebruik maakt, hiervan
word je tijdig verwittigd. Op schoolvrije dagen van scholen buiten Scherpenheuvel-Zichem wordt
geen opvang gegarandeerd georganiseerd. Ouders informeren best vooraf bij de coördinator.
IV) Laattijdige annulatie van reserveringen tijdens vakanties en schoolvrije dagen
Inschrijven voor vakanties en schoolvrije dagen kan tot de uiterste inschrijvingsdatum. Nadien
inschrijven kan, maar enkel als er nog plaats is.
Annuleren schoolvrije dagen:
Kosteloos annuleren kan tot 7 kalenderdagen voor de schoolvrije dag.
Annuleren vakantiedagen:
Kosteloos annuleren kan tot de uiterste datum zoals vermeld in de brochure, nadien wordt er een
boete aangerekend.
De boete vervalt in volgende specifieke gevallen:
• Ziekte (binnen de 7 dagen een doktersattest binnenbrengen bij de betrokken dienst)
• Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten (doodsbrief, attest van overlijden)
• Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging.
V) Voorrangsregels
Bij locaties waar we werken met een wachtlijst, geven we voorrang aan de broertjes en zusjes van
de kinderen die reeds gebruik maken van de opvang. Deze kinderen komen op een aparte
wachtlijst.
Wanneer breng en haal je jouw kind
Je kan je kind(eren), binnen de openingsuren, op elk moment brengen of afhalen. Let op: tijdens
schooldagen kan je enkel gebruik maken van de opvang wanneer dit aansluitend is op de
schooluren. Wie het kind brengt of haalt, dient het persoonlijk pasje te laten scannen door de
begeleiding en moet toegevoegd zijn aan de lijst van wie de kind(eren) mag afhalen.
We vragen (nogal vrijblijvend) om jouw kind voor sluitingstijd af te halen. Bij laattijdig afhalen krijg
je een boete. Deze bedraagt € 15 per kind. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen, vragen we om een
andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij je behoefte. Indien dit blijft aanslepen, kan dit
leiden tot het beëindigen van de opvang.
Bij het brengen en halen is er tijd om een praatje te maken met de begeleidsters en om vragen te
stellen.
We vragen om je kind(eren) steeds te begeleiden tot in Baloe, waar je het kan toevertrouwen aan
de aanwezige begeleiding.
Het is niet toegelaten om dieren mee te brengen in de opvang.
I) Personen die je kind kunnen afhalen
Baloe vertrouwt kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in je
inschrijvingsaccount. Je verwittigt – vooraf en schriftelijk – de coördinator of de begeleiding
wanneer derden je kind uitzonderlijk afhalen. Treedt er een wijziging op in het ouderlijk gezag of
het verblijfs- of bezoekrecht, dan pas je dit aan in je inschrijvingsaccount en bezorg je een officieel
vonnis van de rechtbank aan de administratieve dienst.
II) Zelfstandig de opvang verlaten of toekomen op de opvang
Wanneer je kind zelfstandig naar de opvanglocatie komt, bezorg je hiervoor een schriftelijk
toestemming aan de coördinator.
Wanneer je toelaat dat je kind de opvanglocatie zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te
nemen aan activiteiten buitenshuis, dan pas je dit minstens aan in je account en bezorg je
hiervoor, indien mogelijk, een schriftelijke toestemming aan de coördinator.

Medisch
I) Vaccinaties
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter
sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en Gezin. Een
onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking door Haemophilus
influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode
hond en hepatitis B kan immers ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben.
II) Opvang van een ziek kind
Om zowel jouw kind als de andere kinderen en de begeleiding te beschermen, vragen we aan
elke ouder om ons te informeren over alle - ook niet onmiddellijke zichtbare - medische
problemen. Zo kunnen we beter de mogelijke gevaren inschatten en met de nodige
waakzaamheid handelen.
Te zieke kinderen kunnen niet in Baloe terecht. Voorzie best een alternatief. Dit is zowel in het
belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de opvang.
Kinderen die volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten in Baloe:
• diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlasting aanwezig is
(losse stoelgang is geen reden tot weigering)
• braken: met algemeen ziek zijn; oppassen voor uitdroging
• zeer zware hoest (etterige neusloop en hoest zonder algemeen ziek zijn is geen reden tot
weigering)
• koorts (>38,5°) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of
rode uitslag
• elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de kinderopvang wegens
ziektetoestand.
Daarnaast baseren we ons op de infectieklapper van Kind en Gezin om te bepalen of een kind dat
aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten. Indien je dit wenst
kan je deze lijst verkrijgen bij de coördinator.
Indien nodig wordt een arts opgeroepen die snel bereikbaar is en in de buurt van de opvang een
praktijk heeft.
III) Regeling als je kind ziek wordt of een ongeval krijgt
Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, zal de coördinator of de begeleiding contact met je
opnemen. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind
zo snel als mogelijk op te halen. Eventuele medische kosten die Baloe moet maken om het kind
de juiste zorgen te geven, vallen ten laste van de ouders.
Indien je niet bereikbaar bent of in geval van nood doen we een beroep op een dokter. Bij zeer
ernstige noodsituaties verwittigen we de hulpdiensten of brengen we het kind naar het ziekenhuis.
In de meeste gevallen is dit het ziekenhuis te Diest.
Baloe heeft volgende afspraken ingeval van ongeval: de begeleiding neemt de eerste zorgen op
zich. In ernstige gevallen wordt het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en worden de
ouders zo snel mogelijk verwittigd. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn
ten laste van de verzekering van de opvang.
De veiligheid
Baloe zorgt voor een veilige opvang. Met een risico-analyse schat de kinderopvang risico’s in en
tracht deze te voorkomen en weg te werken. De kinderopvang volgt de regels over
brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen en speelterreinen, enz.
De opvang is voorbereid op gevaar. Een procedure legt de stappen en de manier van
communiceren vast in geval van crisis. De crisis wordt zo snel mogelijk aan Kind en Gezin
gemeld.
Als voorziening voeren wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van
grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij “elk bedreigend of gewelddadig gedrag met
zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/of seksuele
aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwens- en/of gezagsrelatie staat waardoor
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind. Elk signaal en/of vermoeden
van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de kinderopvang kan je steeds melden aan de
coördinator. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd.
I)

Veilige toegang

We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt
binnenkomen. Meld je steeds aan de parlofoon. Sluit altijd de deur als je binnenkomt en weggaat.
II) Afspraken over verplaatsing
Op schooldagen worden de verplaatsingen tussen Baloe en de scholen verzorgd door de stad
Scherpenheuvel-Zichem. Deze verplaatsingen kunnen zowel te voet als met de bus plaatsvinden.
Op schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes zorgen de ouders voor de verplaatsingen van en
naar de opvang.
De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste
begeleiding. Er wordt enkel vervoer georganiseerd voor kinderen die school lopen in
Scherpenheuvel-Zichem.
Hou rekening met de tijd die nodig is om de verplaatsingen uit te voeren en breng je kind dus tijdig
naar de opvang. De eerste bussen vertrekken reeds omstreeks 8u15. De verplaatsingen nemen
ook na schooltijd enige tijd in beslag. Je kind wordt pas uitgeschreven in de opvang bij aankomst
van de bus.
Om de veiligheid van de kinderen tijdens het busvervoer te garanderen, kunnen wij geen bagage,
behalve boekentas en turnzak, toelaten op de bus. Ouders moeten zelf zorgen voor eventueel
transport van fietsjes, skateboards, steps, sleeën,…
Het vervoer is enkel bestemd voor kinderen die effectief gebruik maken van de opvang.
PRIJS
Hoeveel betaal je?
I) Ouderbijdragen
De ouderbijdrage dekt alle verblijfkosten. Ze wordt gerekend conform de bepalingen van Kind &
Gezin.
De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van je kind, de facturatie is
per opvangmoment, de aanwezigheidsduur op schooldagen worden apart verrekend voor voor- en
namiddag. Voorschools, naschools en op woensdagnamiddag wordt er gerekend per begonnen
half uur. De bijdrage bedraagt € 1,20 per begonnen half uur.
Bij laattijdig afhalen (na 19u stipt) wordt een boete van € 15 per kind aangerekend.
Op schoolvrije dagen en vakanties hanteren we de volgende 3 tarieven:
• € 4: voor een periode van minder dan 3 uren
• € 6: voor een periode tussen 3 en 6 uren
• € 10: voor een periode van 6 of meer uren
Ook voor gezinnen die gebruik maken van de combinatie met grabbelpas, knuffelpas en sport zijn
deze tarieven ook van toepassing. De aanwezigheidsduur op vakantiedagen wordt voor voor- en
namiddag samen verrekend.
Wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig ingeschreven zijn op dezelfde dag in
eenzelfde maand wordt een korting van 25% toegestaan op de ouderbijdragen. De korting is niet
van toepassing op boetes en andere extra aanrekeningen.
Met betrekking tot de vakantiewerking en schoolvrije dagen wordt, bij niet-tijdige annulatie, de
gemeentelijke retributie, verschuldigd voor het gebruik van Baloe verhoogd met € 3 voor een
halve dag en met € 6 voor een volledige dag.
Tijdens de vakantieperiodes start een voormiddag om 7u en eindigt om 14u stipt. Een namiddag
start om 12u en eindigt om 19u stipt. Binnen deze 2 periodes bepaal je zelf wanneer je jouw
kind(eren) brengt en/of afhaalt. Dit met een minimum van 2 uren aaneensluitende opvang, met
uitzondering van activiteiten voor grabbelpas, knuffelpas en sport. Wanneer bovenstaande
voorwaarden niet worden gerespecteerd wordt een boete aangerekend van € 3 voor een halve
dag en € 6 voor een hele dag.
Aanpassing van de ouderbijdragen
De overheid heeft minimum- en maximumbedragen vastgelegd waarbinnen een opvang haar
tarieven kan bepalen. De ouderbijdragen worden aangepast aan de index overeenkomstig
richtlijnen van Kind & Gezin.
Als de door ons gehanteerde tarieven niet langer tussen de nieuw vastgestelde minimum- en
maximumbedragen vallen, worden deze aangepast.
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee

Volgende zaken breng je best zelf mee:
• Reservekledij: boven en onderkledij. Geef genoeg onderbroekjes, hemdjes en extra
reservekledij mee als je kind leert het potje te gebruiken
• Zonnebescherming (vb. een hoedje, zonnecrème, enz.) in de zomer
Zet duidelijk de naam van je kind in alle persoonlijke spullen. Zo vermijd je we dat we spullen
verliezen of verwisselen.
Hoe betaal je?
Indien u akkoord gaat met het huishoudelijk reglement stemt u ermee in dat de facturen
maandelijks via mail worden verzonden. Je kan deze ook altijd raadplegen in je account.
De aanrekening van de ouderbijdragen gebeurt via facturatie en dit in de maand volgend op de
maand waarin je gebruik maakte van de opvang. De factuur wordt opgemaakt op naam van het
gezin dat zich geregistreerd heeft. Wanneer er apart gefactureerd moet worden voor vader en
moeder dienen er in Ticketgang 2 aparte accounts aangemaakt te worden. De betaling gebeurt
ten laatste twintig dagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier.
Je kan ook kiezen voor een domiciliëring. Domiciliëring is een handige manier om te betalen. Je
betaalt altijd juist en op tijd want je bank regelt je betaling automatisch. Zo voorkom je
achterstallige betalingen en kosten bij te laat betalen. Je krijgt nog altijd je factuur via e-mail of
post zodat je kunt nakijken welk bedrag er van je rekening wordt gehouden. Je kunt betaalde
bedragen tot 8 weken nadien terugvragen bij je bank als blijkt dat de afhouding onterecht was.
Een domiciliëring aanvragen of aanpassen kun je aan de hand van een formulier dat je aanvraagt
via guy.lemmens@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 28. De aanvraag tot domiciliëring
verloopt niet meer via je bank, maar rechtstreeks via de stad. Ook de stopzetting achteraf vraag je
aan via guy.lemmens@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 28.
Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zal de aanmaningsprocedure die van toepassing is op
facturatie toegepast worden.
Bij de laatste aanmaning wordt er vanuit Baloe een aangetekende brief meegestuurd waarin er
een laatste kans geboden wordt om alle openstaande facturen met eventuele aanmaningkosten te
betalen.
Indien er binnen de gestelde termijn die in deze brief vermeld wordt de volledige som niet is
betaald, wordt het kind geschorst van de opvang.
In dit geval wordt er vanuit Baloe een brief gestuurd naar het gezin met de melding dat het kind de
toegang tot de opvang ontzegd zal worden tot alle openstaande facturen, samen met de
aanmaningskosten, betaald zijn. Na de betaling kan het gezin eventueel terug gebruik maken van
Baloe indien er geen wachtlijst is. Indien er een wachtlijst is komt dit gezin terug onderaan de
wachtlijst terecht.
Indien het gezin 3 maal een brief gekregen heeft dat het kind geschorst is, wordt men definitief
geschorst en wordt dit gezin definitief geweigerd in de opvang.
RECHT VAN HET GEZIN
Baloe wil kinderen zo ruim mogelijk betrekken bij de opvang. De leefregels, de afspraken over wat
kan en mag in de opvang, worden in overleg met de kinderen opgesteld. Ze kunnen een inbreng
doen in het activiteitenaanbod en de inrichting van de ruimtes. De inspraak van alle kinderen is
een uitgangspunt in de werking. Er worden regelmatig kringgesprekken gedaan.
Baloe wil alle ouders zoveel mogelijk informeren over en betrekken bij de opvang. Inspraak van
ouders is een uitgangspunt in de werking. Ouders worden via de begeleiding, de coördinator of
schriftelijk geïnformeerd over het activiteitenaanbod in de vakanties, de sluitingsdagen, de
leefregels en afspraken. Suggesties over de werking en het beleid van Baloe zijn steeds welkom.
Meer informatie hieromtrent kan je bekomen bij de coördinator.
Elke ouder kan vooraf samen met zijn/haar kind(eren) kennismaken met Baloe. Je kan dan een
praatje slaan met de begeleid(st)ers, hen vragen stellen over de aanpak en je krijgt een
rondleiding door de lokalen.
Ook tijdens de dagelijkse breng- en afhaalmomenten staan onze begeleid(st)ers open voor al je
vragen, suggesties, bedenkingen. Neem hiervoor gerust de tijd.
Ouders mogen altijd binnen
Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden
opgevangen.

Klachtenbehandeling
Als je met vragen, opmerkingen of klachten zit, laat dit ons weten. Spreek erover met de
begeleid(st)er of coördinator. De opvang is er in allereerste plaats voor je kind en jezelf. We willen
onze werking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en noden. Neem gerust de tijd voor een
babbel met de begeleid(st)ers. Zij zullen je graag informeren over de opvang en de kinderen.
Waar nodig, zoeken zij naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak.
Klachten kan je ook schriftelijk overmaken aan het organiserende bestuur of na mail:
klachten@scherpenheuvel-zichem.be. We garanderen je dat elke klacht discreet en efficiënt
behandeld zal worden.
Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw vraag of klacht behandeld werd, dan kan je je
steeds wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel. Tel.
02/533.14.14 of e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de
erkennings- en subsidiëringvoorwaarden kan Baloe persoonsgebonden gegevens opvragen. Het
betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, eventueel financiële
gegevens en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan Baloe
ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren. Medische
gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder de verantwoordelijkheid van een arts.
Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd onder de verantwoordelijkheid van de
coördinator. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of
je gezin betreffen en kan je verbetering ervan vragen.
Onze medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij
nemen de nodige discretie in acht.
ANDERE DOCUMENTEN
Aanwezigheidsregister
De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van
aankomst en vertrek per dag. Deze registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig.
Ga je niet akkoord met de aanwezigheden, dan kan je dit melden aan de coördinator.
Kwaliteitshandboek
Baloe heeft een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er
onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders,
klachtenprocedure, onze werkwijzen, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je
kan het kwaliteitshandboek inkijken, vraag ernaar.
WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN OPZEGMODALITEITEN
Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement
Aan het begin van elk nieuw schooljaar en bij elke verandering aan het huishoudelijk reglement
wordt via Ticketgang verwezen naar de laatste versie van het huishoudelijk reglement.
Nieuwigheden of veranderingen worden duidelijk aangegeven. Bij elke nieuwe uitgave wordt in
Ticketgang aan alle ouders gevraagd het huishoudelijk reglement door te nemen en ter
kennisname te bevestigen. Zo verklaar je dat je op de hoogte bent van de huidige werkwijze en
afspraken.
Opzegmodaliteiten voor het gezin
Je kind is ingeschreven in Baloe tot en met de zomervakantie na het zesde leerjaar.
Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken? Meld dit dan aan de coördinator.
Opzegmodaliteiten voor de organisator
Baloe kan de opvang eenzijdig beëindigen als je als ouder de bepalingen van het huishoudelijk
reglement niet naleeft en je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen
van de kinderopvang en/of het bestuur.
De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de ingangsdatum van
de schorsing.
TOT SLOT

Dit huishoudelijk reglement voor Baloe is opgesteld op 29 januari 2015 en laatstgewijzigd op
30/06/2016 volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle
regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.
Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van Baloe? Praat dan met de
coördinator.
Art. 2.
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Het gezamenlijk huishoudelijk reglement dat werd goedgekeurd op 29.01.2015 wordt
opgeheven.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Laakdal, Tessenderlo en het
Vlaams Gewest.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de gemeente Laakdal trekker is om langs de gewestweg N165 fietspaden te
voorzien;
Overwegende dat een samenwerkingsovereenkomst moet worden afgesloten tussen de betrokken
gemeenten en het Vlaamse Gewest om deze werken tegen 2018 in uitvoering te kunnen laten gaan;
Overwegende dat bij goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst X10/N165/2 de
aanbestedingsprocedure kan opgestart worden;
Overwegende dat onder artikel 28 van deze overeenkomst bovendien vermeld wordt dat de
gewestweg na afloop van de werken zal overgedragen worden aan de betrokken gemeenten;
Overwegende dat de toestand van de rijbaan wordt bekeken bij het einde van de werken, zodat
eventuele afspraken omtrent herstellingen nog kunnen gemaakt worden, overeenkomstig de
dienstorder MOW/AWV/2009 die het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert voor de overdracht en
overname van wegen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De samenwerkingsovereenkomst X10/N165/2 tussen de gemeenten Laakdal, Tessenderlo,
Scherpenheuvel-Zichem en het Vlaams Gewest voor de aanleg van een fietspad langs de
gewestweg N165 wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Na afloop van de werken wordt de gewestweg N165 overgedragen aan de betrokken
gemeenten. Overeenkomstig de dienstorder MOW/AWV/2009 die het Agentschap Wegen en
Verkeer hanteert voor de overdracht en overname van wegen wordt bij het beëindigen van
de werken de toestand van de weg bekeken, zodat eventuele afspraken omtrent
herstellingen nog kunnen gemaakt worden.
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Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de stad en Proximus nv van een perceel
grond in het kader van de bouw van een zendstation in de omgeving van de sporthal
Averbode.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de heer Jan Heiremans, namens Proximus nv, op zoek is naar een geschikte
locatie in de omgeving Galgenberg – Molenvijver voor het plaatsen van een nieuwe zendmast;
Overwegende dat een nieuw zendstation noodzakelijk is om hun dienstverlening en de bereikbaarheid
te verbeteren in deze regio;
Overwegende dat het terrein van de sporthal Averbode een geschikte locatie blijkt te zijn;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15.02.2016 waarbij
principieel akkoord gegaan werd met het voorstel tot het plaatsen van een zendstation op het terrein
van de sporthal Averbode;
Overwegende dat Proximus nv een perceeltje grond met een oppervlakte van 43m², eigendom van de
stad, wenst te huren voor het plaatsen van een nieuw zendstation;
Gelet op de huurovereenkomst met kenmerk 13AVZ, opgemaakt door Proximus nv, waarin alle
voorwaarden staan opgesomd en de bijhorende plannen;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 jaar, welke automatisch
kan verlengd worden voor telkens een periode van 6 jaar;
Overwegende dat de jaarlijkse huurprijs 4.000,- EUR bedraagt;
Overwegende dat het ontwerp van huurovereenkomst geen indexatieformule bevat;
Overwegende dat het wenselijk is om dit mee op te nemen in de huurovereenkomst;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende het uitstellen van het agendapunt naar de eerstvolgende
zitting;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verdaagt agendapunt ‘Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de
stad en Proximus nv van een perceel grond in het kader van de bouw van een zendstation in
de omgeving van de sporthal Averbode.’ naar de eerstvolgende zitting.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan Proximus nv.

9

Goedkeuring van een voorlopige erfpachtovereenkomst voor een lokaal voor een MSdistributiecabine in zaal De Hemmekes.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat Eandis een lokaal van zaal De Hemmekes in erfpacht wenst te nemen waarin een
MS-distributiecabine werd ingericht;
Overwegende dat de distributiecabine werd geplaatst door Eandis en deze hun eigendom blijft;
Overwegende dat het lokaal werd ingericht als hoogspanningscabine voor de voeding van het gebouw
en voor de openbare netten;
Gelet op het opmetingsplan met referentie evin30025521 van 01.05.2016, opgemaakt door
landmeter-expert Jean-Luc Smolders voor bvba Smolders-Stevens met kantoren te Tienen, J.
Geensstraat 30 waarop het in erfpacht te nemen lokaal staat afgebeeld;
Overwegende dat voor het plaatsen van de MS-distributiecabine in het lokaal een
erfpachtovereenkomst dient te worden afgesloten met Eandis;
Gelet op het ontwerp van voorlopige erfpachtovereenkomst, opgemaakt door Eandis;
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst zal worden aangegaan voor een termijn van 99 jaar;
Overwegende dat Eandis aan de stad een éénmalige vergoeding van 650,- EUR per m²zal betalen bij
het verlijden van de notariële akte;
Overwegende dat de notariële akte, die later wordt opgemaakt, normaal binnen de vier maanden na
het ondertekenen van de voorlopige erfpachtovereenkomst zal worden verleden en dat deze termijn,
mits gegronde reden, verlengd kan worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De voorlopige erfpachtovereenkomst, opgemaakt door Eandis, voor het plaatsen van een
MS-distributiecabine in een lokaal van zaal De Hemmekes, zoals afgebeeld op het
opmetingsplan van landmeter-expert Jean-Luc Smolders met referentie evin30025521 van
01.05.2016, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 2.
De erfpacht zal worden aangegaan voor een termijn van 99 jaar.
Art. 3.
Als enige vergoeding en ter erkenning van het eigendomsrecht van de stad zal Eandis
650,- EUR per m² betalen bij het verlijden van de notariële akte.
Art. 4.
De notariële akte zal worden verleden door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes
binnen de vier maanden na onderteken van de hierbij goedgekeurde voorlopige
erfpachtovereenkomst; deze termijn kan mits gegronde reden verlengd worden.

10 Goedkeuring van een verkoopbelofte met betrekking tot de aankoop van een perceeltje
grond, nodig voor de realisatie van het voorplein in het kader van het project "Poort
Averbode".
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende 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 van 23.10.2008 houdende de oprichting van de
planbegeleidingsgroep voor landinrichtingsproject “De Merode, prinsheerlijk platteland”;
Gelet op het advies uitgebracht door de gemeenteraad van 24.10.2011 met betrekking tot het
ontwerp-inrichtingsplan “Poort Averbode”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16.02.2012 houdende de goedkeuring van het
inrichtingsplan “Poort Averbode”;
Gelet op het koninklijk besluit van 19.10.2012 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan
“Poort Averbode – fase 1”;
Gelet op het koninklijk besluit van 27.02.2013 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan
“Poort Averbode – fase 2”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.11.2015 houdende de wijziging van het
inrichtingsplan “Poort Averbode” van het landinrichtingsproject “De Merode, prinsheerlijk platteland”;
Overwegende dat er voor de realisatie van het voorplein aan de abdij in het kader van het
inrichtingsplan “Poort Averbode” grondverwervingen dienen gerealiseerd te worden als volgt:
e
- 82m² in volle eigendom van het perceel kadastraal gekend als 5 afdeling sectie D nr.
646b/deel (nieuw perceelsnr. 646c);
Gelet op de opmetingsplannen van 05.09.2015, opgemaakt in opdracht van de VLM door de heer Guy
Gillissen, landmeter-expert, waarop de in te nemen gronden staan afgebeeld;
Gelet op de schattingsverslagen van 14.01.2016, opgemaakt door Intertopo landmetersbureau,
Halensebaan 68b te 3290 Diest waaruit blijkt dat de verkoopprijs werd vastgesteld op 350,- EUR;
Overwegende dat beide percelen eigendom zijn van De Vijvers;
Overwegende dat een verkoopbelofte werd afgesloten met de verkoper waarin de voorwaarden
vermeld werden waaronder de verkoop zal plaatsvinden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget 2016;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

De verkoopbelofte waarin de voorwaarden tot verkoop werden opgenomen met betrekking
e
tot de aankoop van een perceeltje grond, kadastraal gekend als 5 afdeling sectie D nr.
646b/deel, zoals afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Guy Gillissen,
landmeter-expert, in het kader van het project “Poort Averbode” en afgesloten tussen de
stad Scherpenheuvel-Zichem en De Vijvers worden goedgekeurd.
De verkoopbelofte maakt integraal deel uit van deze beslissing.

M1 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de wateroverlast.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
'Ik had graag een aantal vragen willen stellen aan de schepen van infrastructuur en aan de schepen
van landbouw.
Wij hebben het daarnet al gehad over de moeilijke weersomstandigheden met heel onaangename
toestanden tot gevolg, wij hebben een heel speciale toestand gehad. Gelukkig zijn wij tot hiertoe
gespaard gebleven van rampen zoals in Rillaar of zoals in de Limburgse gemeenten.
De gemeentediensten en de brandweer hebben de afgelopen weken vaak veel werk verzet en het is
vooral de alertheid in het kwetsbare Zichem waardoor men gelukkig geen herhaling heeft gehad van
de toestand van een aantal jaren geleden.
Nu we moeten toch vaststellen dat er op het vlak van beleid toch nog wel wat werk op de planken ligt.
Voor de schepen van landbouw denk ik aan haar bevoegdheid voor erosiebestrijding en voor de
schepen van infrastructuur denk ik aan de bevoegdheid of het domein van de afwatering en alles wat
daar mee te maken heeft.
Ik heb de laatste weken of de afgelopen weken, ergens vanaf eind mei heel veel telefoontjes
gekregen van ongeruste maar ook van boze inwoners. Het zijn heel veel kleine en grote zaken maar ik
zou hier 2 voorbeelden willen uitnemen.
Nog niet zolang geleden zijn er de uitgebreide werken geweest aan de Hoornblaas waar mensen, heel
veel mensen toch redelijk grote investeringen hebben gedaan om te voldoen aan de verplichtingen
van de gescheiden afvoer van regenwater en het water van de riolering.
Er was een man met ergens een probleem, dat verschillende mensen ook hun afvalwater loosden
zodat de w.c.’s redelijk vol bleven staan, dit heeft dagen aangehouden.
De eerste telefoontjes richting stadhuis waren eigenlijk van ‘oké, het zal wel van zelf overgaan’.
De mensen worden dan met een kluitje in het riet gestuurd maar nadien kwam er dan wel een
antwoord en blijkbaar was er toch wel ergens een fout in een bepaalde klep zodanig dat het water in
het systeem kwam op een manier dat het niet hoefde te komen of mocht komen.
Nu, wat leren wij hieruit, dat bepaalde dure werken die onder leiding van Aquafin maar ook onder
verantwoordelijkheid van onze gemeente plaats vinden, dat die toch wel misschien wel beter zouden
opgevolgd worden. De mensen investeren zelf veel geld voor het gescheiden afvalwater terwijl je dan
moet tegen komen dat je dagen na elkaar je afwatering niet kan gebruiken, dan is dat heel heel
frustrerend.
De recente werken moeten beter opgevolgd worden, denk ik. En ik denk ook dat men uit andere
gevallen al heeft geleerd dat ook aannemers, hetgeen aannemers ook doen, moeten geëvalueerd en
opgevolgd worden want ik denk dat op dat vlak toch nog wel wat werk aan de winkel is. Ik had
daarstraks misschien wat aanvullingen of antwoorden of een aantal stappen die de gemeente verder
gaat doen op dat vlak kunnen krijgen. Dat is de eerste casus.
Een tweede geval dat mijn aandacht heeft getrokken, is nog veel ernstiger.
Terwijl de meeste bewoners toch wel de waterstand van onze waterlopen in de gaten moeten houden
zijn er mensen die dagelijks de weerberichten moeten volgen.
Bij elke regen- of elke grote stortbui, dan moeten zij zorgen dat zij thuis zijn, dat hun pompen aan
staan want anders dan dreigt het water binnen te stromen.
Men spreekt in dit geval over een bepaalde zone in de Diestsestraat waar een grote afwatering vanuit
een hoog stuk van onze gemeente naar beneden komt nl. van de Eggersberg, dat stopt daar plots en
dat gaat daar in een put en dan gaat dat door in 2 kleinere buizen en dat zou dan zijn weg moeten
vinden naar de Gewestweg, de riolering die daar zou moeten liggen.
Nu, wat gebeurt er bij de minste stortbui die langer dan een kwartier duurt? Dan komt het water langs
het riooldeksel naar boven, niet alleen water maar ook modderstromen.
Dan zou men eens moeten kijken vanwaar komt dat water juist en wat kan men doen om te vermijden
dat zoveel water ook de gele- en de vruchtbare grond van de akkers meeneemt.

Maar hoe komt het dat er daar juist steeds een probleem optreedt en dat mensen verschillende keren
per jaar water in huis krijgen.
Dat is dus geen situatie om mee te lachen, als u dat zou meemaken om telkens ongerust naar het
weerbericht te kijken van zodra dat er dus ergens stormen zijn of onweersbuien.
Dat is geen situatie die men weken en ook geen maanden kan volhouden en deze mensen ondergaan
dat dus meer dan 10 jaar.
Natuurlijk dat gebeurt bij pieken maar als je dat 3, 4, 5 keren per jaar voor hebt dan is de lol er wel af.
Wat gebeurt er, het water komt naar boven, het deksel komt naar boven, het zoekt zijn weg over de
weg, over de tuinen, door de huizen, er zijn mensen die water binnen krijgen.
Nu, wat zegt dan de technische dienst, dan stelt men voor om het deksel dicht te lassen en dan komt
er geen water meer naar boven.
Maar dan vergeet men dat het water natuurlijk via de huizen naar boven komt en dat de mensen het
water binnen krijgen, niet via de voor- of de achterdeur maar via hun eigen w.c.
Dat is toch niet een oplossing die men had kunnen voorzien.
Nu de technische dienst doet dan hun best; die gaat dan modder ruimen of gaat steenslag brengen
om die uitspoeling dan weg te krijgen.
Nu, het grote probleem is dat daar blijkbaar in het verleden een verbinding tussen een redelijk grote
riolering en de aansluiting om het verder af te voeren richting Diest, dat die niet gebeurd is of op een
slechte manier is gebeurd.
Nu, ik vraag mij af waar de verantwoordelijkheden juist liggen, ik denk dat die verantwoordelijkheden
waarschijnlijk gedeeld zijn. Is daar in het verleden een fout gebeurd door Aquafin of door
voorgangers? Er is daar zeker een fout gebeurd bij het verhogen van de gewestweg zodanig dat het
water recht in de huizen loopt. Er zijn dus een aantal huizen die steeds worden geraakt en die de
afgelopen jaren, om de zoveel jaren verkocht moeten worden, de volgende eigenaar kent de situatie
niet en krijgt weer water binnen enz.
Ik denk dat je daar toch wel een voldoende dik dossier van hebt, uw voorganger is spijtig genoeg
reeds naar huis of naar het café, dat kan ook, maar het dossier is ondertussen dik genoeg.
Ik zou graag vragen aan de schepen dat men kan zeggen ‘wat is het probleem?’, ‘waar liggen de
verantwoordelijkheden?’ en ‘wat wil de gemeente doen?’. Of wil men zelf initiatieven nemen of andere
diensten ertoe aanzetten tot de nodige initiatieven en dit mag echt waar niet veel langer duren.
Ik zou algemeen gesteld vragen vanuit de gemeenteraad of zich er toch achter te scharen.
Wij hebben nu een uitzonderlijke toestand, maar die uitzonderlijke toestand die gaat zich meer en
meer voordoen en dan hadden we toch misschien wel graag geweten waar in deze gemeente de
gevoelige punten zijn.
Er zijn er zo verschillende, de Westelsebaan staat ook altijd onder water.
Er zijn een aantal gevoelige punten in de gemeente.
Misschien is het wel raadzaam dat het college naar de gemeenteraad komt met een lijst van de
gevoelige punten en aan de andere kant hoe men die zaken gaat oplossen, al was het maar door het
aanschrijven of het initiatief nemen met andere diensten of toch op een andere manier een zaak te
kunnen bekomen.
Ik denk ook aan het heractiveren van het laat ons zeggen het uitgestelde erosieplan.
Dat is na deze 2 casussen dus een concreet voorstel.
Nu nog een andere opmerking, dat is van een meer praktisch gerichte aard, we moeten voorts
vaststellen dat heel veel duikers verstopt zijn en evenveel kokers verstopt zijn en dat daar eigenlijk
ook geen voorzorg werd gedaan en dat daar ook niet heel snel op gereageerd wordt en als er op
gereageerd wordt dat dat toch misschien iets sneller en iets beter kan.
Dus ik zou vragen op het vlak van waterbeleid in hoeverre dat de gemeente haar voorzorgsbeleid gaat
opstarten en gaat stoppen met achter de feiten aan te lopen en eindelijk eens de koe bij de horens te
vatten.
Ik kijk uit naar uw antwoord.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Mag ik eerst algemeen iets zeggen.
Over de feiten van de laatste maanden. Dus we zijn wel wat gewoon qua wateroverlast in onze
gemeente. We hebben dat in 1998 gehad, waarom vermeld ik dat, de toestand in 1998 was totaal
anders dan nu. Sinds 1998 is er zeer veel gebeurd in onze gemeente. 1998 was een zware regenbui,
een dag regen, een nacht regen en alles stond onder, 14 dagen hard werken en oké.
Ondertussen hebben wij heel veel maatregelen genomen, wij zijn bijna 20 jaar verder.

Wij, maar ook Aquafin, de mensen van de Zeeschelde die de Demer beheren. Er is zeer hard gewerkt
in onze gemeente. De kleppen in Zichem, die hebben gewerkt. Van het moment dat de Demer zijn peil
bereikt dan sluiten die kleppen, wij hebben dat ook opgevolgd, dat heeft gewerkt.
Het rioleringswater wordt dan in de Demer gepompt.
Ik geef je een voorbeeld, de Hoornblaas, de Zwarte Beek treedt buiten haar oevers. Dat is met de
aanleg van de Hoornblaas opgelost geweest. Dat heeft dus ook gewerkt. Wat dat betreft hebben wij
dat allemaal redelijk onder controle.
Maar wat dat wij nu gezien hebben, dat is een totaal ander gegeven. Ik bedoel, dat is een toestand
van een lange periode van regen waarbij de grond volledig verzadigd is en dat dan inderdaad het
water volledig de wei over gaat, de akker over gaat en dan terecht komt in de beek ofwel in de tuin
ofwel in de woning.
Er zijn een aantal gevallen, dat geef ik toe, maar er zijn ook een aantal nieuwe gevallen die wij nog
nooit gekregen hebben.
Ik geef het voorbeeld van Reyndersveld in Zichem, er zijn er nog.
We zijn die lijst aan het aanvullen, die inventaris gaat er uiteraard komen.
We gaan ook zien hoe wij dat moeten aanpakken, wij zitten met verschillende problemen die wij
vroeger nooit tegen gekomen zijn.
Ik ben daar eigenlijk eerlijk gezegd van verschoten. Het is een totaal nieuw fenomeen dat trouwens nu
nog altijd bezig is. Inderdaad het is nog altijd aan het regenen, niet meer zo veel maar de grond is
totaal verzadigd en wat krijg je dan? Dat komt van de akkers. Plus ook het is juist een periode dat de
boeren hun akkers aan het doen zijn, de grond is omgewoeld, ze zijn aan het zaaien, aan het planten,
de modder komt natuurlijk allemaal mee naar beneden dus het is niet alleen water maar ook modder.
Het is niet alleen een kwestie van beken die toe zijn of waterlopen die te hoog staan.
Het gaat over akkers die een privé-eigendom zijn. Er zijn veel gevallen bij waar de gemeente geen
enkele gracht beheert, die volledig in privé-eigendom zijn en volledig dichtgeslibd zijn.
We moeten nu een inventaris maken en zien hoe we dit moeten aanpakken, daar is dus heel wat werk
aan de winkel.
We gaan daar nog jaren werk mee hebben, ik zou dit echt willen oplossen, ik spreek dan alleen over
de nieuwe gevallen nog maar, dat wou ik als algemene inleiding zeggen.
Het is toch wel belangrijk dat wij dit moeten weten.
Ik geef u gelijk, we gaan naar een ander klimaat en dat kan inderdaad, we moeten daar rekening mee
houden, dat dit niet om de 15 jaar zal zijn maar dat dit misschien volgend jaar terug gebeurt en binnen
2 jaar misschien nog eens gebeurt.
Dit is een totaal nieuw gegeven en onze ruimtelijke ordening en inrichting is daar niet op afgesteld.
Ik denk zelfs als alles goed zou werken en als elke privé-gracht zou open gemaakt zijn of wat dan ook
of onterecht ingebuisd, dan zal dat nog moeilijk zijn om dat bij te houden.
We mogen dat niet onderschatten.
U haalt terecht een problematiek aan waar wij jaren werk mee hebben.
Ik denk met een goede inventaris en een goede planning dat wij dat kunnen oplossen maar wij gaan
dat niet binnen de kortste keren kunnen oplossen, dat kunnen wij dus niet.
Je zit op privé-gronden. Ja dan kunnen wij met eigenaars gaan onderhandelen en spreken daarover
maar wij hebben dit alleen niet in handen.
Wij kunnen wel initiatief nemen maar zonder de medewerking van de eigenaars gaan wij dit niet
kunnen oplossen, zo simpel is dat, tot die constatatie ben ik ook al gekomen.
Wij krijgen ook mensen over de vloer die daar over klagen en terecht.’
Antwoord van schepen Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het rampbeheer, dat is iets dat al jaren bestaat voor de boeren.
Dat was er niet alleen voor erosie maar ook voor de biodiversiteit en om de kwaliteit te behouden. Dat
ging over sproeien en bijvoorbeeld over het laten liggen van stroken.
Er zijn hier in Scherpenheuvel-Zichem al veel landbouwers die dat doen maar als er huizen zijn die
zelf achter hun huis een gazon liggen hebben, dan moet die, dit al tegen houden.
Veel van die huizen hebben dan ook gebouwd tegen hellingen, die zelf het water niet naar voor laten
lopen.
Wij zijn die huizen gaan bezoeken, er waren maar 2 huizen die een geultje hadden en voor de rest
niks. Zij hadden ook van achter allemaal gazon.
Als je spreekt van het erosieplan, het erosieplan is er al van 2011.
Wij hebben al die boeren toen laten komen en particulieren konden daar aan deelnemen om dat plan
op te stellen.

Maar de boeren zijn nog altijd niet verplicht om die stroken aan te leggen, alleen de percelen die rood
en paars gekleurd zijn, kunnen ze dat wel opleggen. Maar als zij dit niet doen en geen gevolg daar
aan geven, kunnen ze alleen hun vergoeding terug intrekken. Zij worden daar wel voor vergoed en dat
kan alleen terug ingetrokken worden.
Ik moet zeggen, hier in Scherpenheuvel-Zichem bestaat er een landbouwraad en die mensen doen
daar allemaal uiterst hun best voor.
Mij is wel opgevallen, ik zal daar straks, ik weet hier met een voorbeeld in de straat, het is geen boer
van hier, geen landbouwer van hier want die mag het wel weten van al die andere landbouwers.
Wat die daar uitzet, dat kan dus niet, die moet zich houden aan randvoorwaarden, dat kan dus niet.
Die heeft die bomen weg gedaan maar die heeft daar dus ook nog een keer gesproeid, dus dat kan
allemaal niet.
Wij kunnen ook niet instaan voor al die mensen.
Ik weet veel voorbeelden van boeren die gedeeltelijke akkers laten liggen.
De mensen hebben het wel allemaal voor het zeggen maar water loopt niet omhoog, water moet
omlaag lopen en moet ook plaats krijgen om onderaf te lopen en dat gebeurt dus spijtig genoeg ook
niet.
Er zijn bepaalde, zoals de burgemeester zegt, percelen bij gekomen maar daar hadden wij geen weet
van toen in 2011. Moet dat plan nu terug herzien worden? Wat er wel is, wij hebben al veel acties
ondernomen.
Morgen komt er iemand van de VLM, wij gaan al die akkers bezoeken, wij gaan naar die boeren gaan
en bij die mensen aanbellen en zeggen dat zij het water moeten doorlaten.
Want hier heeft het geen zin dat die boer een strook laat, dat is niet, want je hebt hier al gras rond de
akker staan, dat pakt niet, je moet het water naar voor laten lopen.
Dat gaat er ook gaan gebeuren, het gaat niet allen die boer zijn die iets moet doen.
Ze gaan vragen om een houtberm op te zetten, dat zijn ijzeren netten, zoals je ziet waar ze stenen en
hakselhout in leggen. Dat zijn bedrijfsplanners, die zijn hier al jaren bezig die mensen, die werken hier
voor al de landbouwers hier in de streek, dus ik ga met hen daar naartoe wandelen morgen, dus zover
zitten we al.
Ook de boeren hebben veel schade. Ik heb een heel dik pak liggen, ik heb maar 2 dagen gekregen
om met die mensen van de belastingen en landbouwers rond te gaan, ik kom niet toe met die 2
dagen.
Ik moet zeggen, Marleen en ik, wij hebben al die huizen gedaan, alleen in de Koning Boudewijnstraat
moeten wij nog gaan en dat is een rood perceel dat daar achter ligt, dat is waar.
Het is iemand van op een ander die dat labeurt, want hier op de landbouwraad wordt dat dikwijls
genoeg gezegd. En dat is iemand van ergens anders maar gisteren heeft ook de meneer van de VLM
gezegd dat het goed kan zijn dat die wel iets doet maar dat je het niet ziet.
Ze hebben papieren moeten invullen voor hun subsidies maar het kan wel zijn dat die wel al iets doet,
je ziet dat niet. Wat ik wel kan vragen aan de boeren is van ook vruchten in de andere richting te
zetten.
Maar de Kwalijkstraat, dat is zo één van die voorbeelden, die mens had het zo gedaan maar dat is
allemaal in bressen gegaan, dus het heeft zo lelijk gedaan dat er een bres is geslagen.
Hoe komt het dat de Kwalijkstraat pas in 2019 stond?
Hoe komt het met al die percelen, omdat wij toen rekening hebben gehouden met modderstromen die
naar de huizen kwamen.
Zoals je ziet in de Rootstraat is het opgelost. Maar toen was dat niet in de Kwalijkstraat dat die modder
binnen kwam op dat moment. We gaan dat herstellen, wij zijn daarmee bezig.
Maar wij moeten ook nog afwachten voor de subsidies van Albon want daar hangt van veel af.’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘We moeten ook nog een onderscheid maken tussen wat is een erosieprobleem en wat is een ander
probleem. Je hebt ook erosie in de strikte zin van het woord maar je hebt ook andere problemen die je
kunt oplossen.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Het verschil is, erosie is met modder maar je hebt water in de Koestraat, dan moeten wij samen gaan
nemen dus. Daar aan de achterkant, die mens zegt dat die boer dat niet goed gedaan heeft, jawel die
heeft ook een strook laten liggen. We gaan daar ook zien om dat met hakselhout in schanskorven op
te lossen. Maar natuurlijk als die dat gaat doen, dan heb je wel geen modder meer maar wel water en
voor water komt men niet tussen. We moeten daar dus een heel pakket voor maken, dat gaat ons dus
enorm veel geld kosten. We moeten het dus in zijn totaliteit nemen voor subsidies.’

Antwoord van de burgemeester Claes:
‘Ik kan er hier aan toe voegen dat we met die inventaris bezig zijn, over 14 dagen, nog voor de laatste
regenvloed hadden we al een samenkomst met de mensen van de brandweer, de technische dienst,
de secretaris, ik zelf, de schepen van openbare werken en de schepen van landbouw. We hebben
toen al een inventaris opgemaakt, maar wij zullen die nu al moeten aanvullen met de gebeurtenissen
van de laatste weken en de laatste 10 dagen.
We gaan die maken en zien wat kunnen wij op korte termijn en wat misschien meer structureel op
langere termijn.
Maar ik zeg, dit moet allemaal opgelost worden.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Ik moet zeggen, de erosie dat hebben wij nog maar pas allemaal gedaan, nog niet allemaal.
De wetgeving hieromtrent is ook nog maar pas gewijzigd.
Antwoord van raadslid Joris Devriendt:
‘Ik wou toch nog wel een repliek doen, ik heb geen antwoord gekregen op mijn voornaamste vraag,
het concreet probleem aan de Diestsestraat.’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Wel dat zit ook in de inventaris, zoals andere problemen. Jij noemt er hier nu een paar maar er zijn er
wel 30, 40 of 50.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Ik zou eigenlijk wel heel graag willen weten, dit is gekend en verder wil je daar geen commentaar op
geven?’
Antwoord van de burgemeester:
‘Ja’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Er zijn mensen die daar dagelijks mee geconfronteerd worden. Ik zou willen weten wat dat daar is.’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Het is gekend. We zullen zien wat wij daaraan moeten doen.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Er is daar in de buurt een overstromingsbekken geplaatst.’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Als het dat dossier is. Ze hebben ooit gevraagd om een opvangbekken te voorzien en dat is toen
afgekeurd. Wij kennen dat dossier maar je kan aan ons toch niet vragen dat wij die 30, 40, 50
problemen, dat van de Diestsestraat zomaar allemaal hier gaan oplossen. Ik voel mij daar niet voor
geroepen. Dat gaat zo maar niet. sorry.’
Antwoord van raadslid Joris Devriendt:
‘Je kent dat dossier, maar op dit moment kan je dat dus nog niet zeggen dat je het Gewest gaat
contacteren.’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Ik ken dat dossier sinds vorige week’
Antwoord van raadslid Joris Devriendt:
‘Er zijn veel mensen die daar al veel langer iets over weten’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen’:
‘Wij hebben 20 van die gevallen’.
Antwoord van raadslid Joris Devriendt:

‘Mevrouw de schepen, ik heb u vandaag nog niet veel gehoord. Ik zou graag van u een beter
antwoord hebben dan dat u tegen die mensen zegt ‘Wij weten dit al 10 jaar dat u 3, 4 keer per jaar
water binnen krijgt maar ga vanachter in de rij aanschuiven want we gaan er eindelijk eens iets aan
doen maar we weten nog niet goed wat.’.
Wel mevrouw de schepen met alle respect maar dit is gewoon beneden alle peil.
Ik nodig u uit om nu eens rond dat probleem eens 5 minuten uw gedacht te zeggen, dat kan geen
probleem zijn.
Hoe ga je dat aanpakken?’
Antwoord van schepen Marleen van Meeuwen:
‘Er zijn heel veel problemen, we gaan dat in zijn geheel bekijken en zien wat de eerste prioriteiten zijn.’
Antwoord van raadslid Joris Devriendt:
‘Er is dus geen prioriteit voor het probleem daar in de Diestsestraat.
Mevrouw de schepen, ik stel vast dat u in de eerste plaats uw dossier niet kent.’
Antwoord van voorzitter Arlette Sannen:
‘Mijnheer De Vriendt, we gaan dit punt afsluiten.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Ik nodig al de raadsleden uit om hun gedacht hierover eens te zeggen. Ik ben heel blij dat het college
hierover een inventaris maakt en dat het erosiebeleid wordt geactualiseerd. En ik ben ook heel blij met
het feit dat rioleringswerken beter zouden worden opgevolgd.
Ik heb dus geen enkel antwoord gekregen van de schepen van infrastructuur en u mevrouw de
schepen bent hoofdverantwoordelijke. U laat hier mensen in de steek.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Ik heb niet gezegd dat zij achteraan in de rij moeten aanschuiven’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Neen, maar daar komt het toch wel op neer. U hebt geen antwoord.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Er zijn 20 problemen, wij gaan eerst bekijken, wat gaan wij nu eerst doen.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Wat, communiceren met de bevolking?
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Dat doen wij toch.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Ah ja.’
Antwoord van voorzitter Arlette Sannen:
‘Nog vragen?’
Vraag van raadslid Marc Van Torre:
‘Ik zou willen aanvullen naar de schepen toe maar toch in positieve zin. Ook in mijn geburen weet
iedereen dat er zich een serieus probleem heeft voor gedaan en dat wij dit nog nooit hebben gezien in
de 23 jaar dat wij er wonen.
Maar het werd een beetje te gortig, dus heb ik mij gepermitteerd om een schriftelijke vraag via email te
stellen aan de schepen van infrastructuur met een paar voorstellen.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Jij hebt dat goed gedaan.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘De redenering moet gebaseerd zijn op het idee, voor noodtoestanden moeten er noodoplossingen
zijn.

De noodtoestand, en de burgemeester heeft het goed verwoord, ze zijn erg onregelbaar, het is
historisch, het heeft 6 maanden geregend, bijna dagelijks, maar het is zo voor de maand juni.
Het inventariseren is natuurlijk een goeie zaak maar dat is eigenlijk inventariseren op papier.
Het betekent ook dat als u inventariseert dat u prioriteiten moet gaan stellen, prioriteiten die absolute
voorrang krijgen waarbij er een win-win situatie gecreëerd wordt en anderzijds natuurlijk andere zaken
die langer werk vragen, die zouden te voorschijn komen bij de VLM als u dat gaat onderzoeken en
gaat bekijken, die meer tijd zullen in beslag gaan nemen.
Maar om eventjes meer te typeren wat wij voor hebben op de Groenhoef.
De Groenhoef is in feite een pracht van een holleweg. Ik vind dat een beetje historisch, dat is van het
natuurlijk patrimonium en cultureel patrimonium. Maar wat zien wij daar. Er zijn 3 eiken die enkel
mogen gesnoeid worden, maar de eigenaar heeft deze afgezaagd.
De reden waarom hij ze heeft afgezaagd is dat hij niet tot tegen de rand van de weg kon komen.
We hebben hier de resultaten al van gezien.
Het eerste resultaat is dat er bomen geplant werden, die nu al dood zijn.
Eén van de voorstellen die ik lanceer naar de schepen, dat zal misschien wel een beetje raar klinken
is dat wij van oordeel zijn dat het college zich burgerlijke partij moet stellen; waarom? Omdat als er
gewoon een P.V. zal opgemaakt worden via de politie dan zal volgens het veldwetboek de boer
veroordeeld worden voor misschien 50 euro extra. Daarentegen zal de rechter veel sneller optreden
als de holleweg beschermd zal worden.
Vandaag is die holleweg geamputeerd.
Na de zware regenval heb je nu een tweede verschijnsel, u kent het, uw diensten zijn er naar mijn
weten al 2 maal geweest met zware middelen om alles op te ruimen maar de holleweg kalft helemaal
in en ze blijft verder inkalven.’
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Dat is omdat de bomen weg zijn.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Men moet eisen dat daar zo snel mogelijk terug bomen gepland worden. Dat kan en met 1000 euro is
dat mogelijk.
Er zijn andere zaken die naar voren komen en die ook interessant zijn. De toestellen die gebruikt
worden voor op de velden, je ziet die ieder jaar, mooi en zwaar van uitrusting. Je weet dus niet wat dat
geeft aan gewicht. Ik ga er voor uit de weg. Maar diegenen die over dit materieel beschikken die
nemen dan ook de gemakkelijkste weg om op het veld te gaan.
Aan de Groenstraat is de hoek van de Groenhoef en de Oude Tiensebaan, op het laatste stuk en
waar dat vroeger een berm was, daar moest je vroeger klimmen, is daar nu alles plat gereden. Dat
wordt daar geen riool maar een kleine middelgrote beek.
En als je dan met al die zware regen, wat mevrouw de schepen van landbouw heeft gezegd, de
bressen worden door geslagen en al dat water kwam nu terecht op de Oude Tiensebaan.
Het verkeer dat er door kwam, die konden dus niet meer op het linker- of rechterrijvak rijden, die
moesten gewoon in het midden van de baan rijden.
Al het slijk wordt meegenomen en al de rioolputjes die zitten vol, de grond wordt meegesleurd.
Ik weet niet dat het u opgevallen is, de macadam, op vele plaatsen is die teer daaruit, er komt water in
tijdens de winter en alles gaat kapot.
De stad gaat daar weer kosten mee hebben omdat de landbouwer zich niets aantrekt van de gevolgen
van zijn handelswijze?
De technische diensten, het kost u veel centen.
Het resultaat is dat het u veel geld gaat kosten.
Wat ook interessant is dat u eens terug gaat kijken naar de Rootstraat.
Herinnert u dat wij samen hebben gezeten, mijnheer de burgemeester en schepenen dat er een plan
B moest komen.
Tot vandaag heeft gelukkig de riool het gehouden, er zijn massa’s water, daar blijft nog altijd dat
probleem.
Maar bij het probleem van de riolering daar krijgen de mensen bij de technische dienst en de
ingenieur steeds het antwoord, we gaan dit dicht lassen.
Dat is hetzelfde effect als zoals mijn collega raadslid gezegd heeft dat dichtlassen is geen oplossing
want op een bepaalde moment ga je daar zo’n druk op krijgen dat het een katapult wordt die gaat
wegvliegen en wie weet waar.
Het komt binnen langs de huizen, dat is daar blijkbaar gesloten, dat moet bekeken worden, dat is over
een afstand van 2 tot 3 km.’

Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Maar daar zijn toch geen woningen ondergelopen, het is een hele verbetering tegenover vroeger, je
haalt het zelf aan..’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Nee, er zijn geen huizen ondergelopen. Je hebt dus een riool, een gracht die gemaakt geweest is, je
zou dat eens moeten bekijken.’
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Maar dat hebben wij bekeken.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Een laatste punt dat ik wil aanhalen dat is de veiligheid bij een overstroming.
Er passeren enorm veel fietsen, mevrouw de schepen heeft ervoor gezorgd dat de dag voor dat de
actie heeft plaats gevonden dat het gepoetst werd.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen Van Meeuwen:
‘Er is 3 keer gepoetst toen.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Dat kan dus ongelukken brengen.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘De mensen hebben ook alles gedaan wat ze konden’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Ja, maar er komt een dag dat daar iets gebeurt. Daarom is het goed dat je iets onderneemt door die
inventaris te maken. Dat is niet het einde van het werk. Prioriteiten zijn belangrijk.
Dan heb ik nog 1 vraag, dat gaat over de andere kant van Schoonderbuken, daar is ook veel miserie,
dan spreek ik over de Houwaartstraat en terug die fameuze wandelweg en het stukje grond van het
OCMW, dat door een boer bewerkt wordt.
De mensen zijn mij komen aanspreken om te zeggen dat zij de Burgemeester hebben gesproken en
het komt op het schepencollege. Ik weet niet of het al op het college geweest is en of men van plan is
om er iets aan te doen.
Ik weet dat de situatie daar heel moeilijk ligt.
Er zijn daar trouwens 3 nieuwe huizen die aangesloten zijn in de Houwaartstraat, als je daar eens
binnen gaat dan zie je aan de onderkant, dat is echt een ramp.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik heb de foto’s gezien’.
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Wij hadden 2 jaar geleden wel een oplossing gezocht samen met de boer die de OCMW grond
bewerkt.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Maar door de vele regen in september heeft men gevraagd aan de boeren om te gaan ploegen, het
was zo nat dat hij het niet heeft kunnen bewerken. Die sleuf die is er wel getrokken.
Maar daar is het dan misschien ook interessant om te gaan werken met schanskorven.
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Er is daar ook een ander probleem. Er zijn mensen die zelf een dam, een muurtje gebouwd hebben
waardoor dan al het water bij de buren binnengaat. Dat zien we ook op andere plaatsen. Mensen die
voor hun huis een oplossing gezocht hebben waardoor andere mensen problemen krijgen.
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Ja, dat is een individuele actie die mensen ondernemen omdat ze telkenmale die overlast krijgen.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:

‘Andere jaren dan regent het ook fel maar dan meer in de zomer, ook onweer, maar dan houden de
planten meer vast’.
Vraag van raadslid Paul Boschmans:
‘Ik had hier nog iets aan toe te voegen. Men blijft met de waterproblemen bezig en ik hoop dat dat
zeer snel achter ons gaat liggen maar de weerberichten voorspellen weinig goeds.
Ik had graag aan de opgestelde lijst nog graag de Slangenberg toegevoegd.
Dus, als je de Slangenberg indraait, de mensen die daar aan de rechterkant wonen, toch alleszins een
aantal onder hen die hebben daar problemen met water sinds de gescheiden riolering is aangelegd.
Dus achter die hun stok grond waar er ook een gracht was, dat is niet aangesloten geweest op de
gescheiden riolering.
Die gracht is dus ondertussen dicht gemaakt door weet ik veel wie en dat zorgt ervoor dat dat water
langs daar naar beneden moet komen en zo komt dat bij de mensen in de tuin.
Als die geen pomp zetten, zij moeten ook altijd het weerbericht in de gaten houden en zorgen dat ze
thuis zijn bij 1 of andere regenbui want anders loopt de regen wel binnen daar.’
Dit heeft niet meer met de wateroverlast te maken, dit is een vraag voor schepen Van Meeuwen.
In Messelbroek ligt het dus terug open maar wat is daar nu juist de bedoeling van. Ik heb gezien dat
ze terug bezig zijn. Ze hebben de klinkers er uit gehaald en ze zijn volop aan het werk.
Gaan ze daar nu eindelijk stabilisé onder leggen?
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Ze zijn vandaag begonnen en ik hoop dat het deze keer opgelost wordt
We hebben dezelfde plaats waar heel veel verkeer over gekomen is, ik weet ook niet meer wat er aan
de hand is.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Voor de gescheiden riolering lagen die klinkers daar ook.
Nu komt de gescheiden riolering er, ze maken dat identiek hetzelfde en nu moeten ze dat er 3 keer
uithalen.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Het zal nu wel de laatste keer zijn’.
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Het schijnt dat dat een levenswerk van die aannemer is omdat hij kort bij zijn werk zit.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij dat wij rond dit thema discussie hebben gehouden. En dat zou meer
moeten kunnen gebeuren denk ik, dat er inbreng is van verschillende fracties en ik heb dus even
redelijk hard gesproken…’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘ Dat vond ik ook’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘…Ik vind het spijtig dat er geen antwoord komt op mijn vragen maar laten wij voortgaan op dat wat
Paul hier aanhaalt.
Mevrouw de schepen, misschien kan u mij wel een genoegdoening doen als u mij vertelt op welke
termijn u met uw prioriteitenlijst naar buiten zal komen.
Zoals de burgemeester heeft gezegd, kijk de lijst is lang en de oplossingen zullen heel lang duren,
terecht, maar ik denk dat iedereen dat begrijpt. Wat de mensen niet begrijpen is dat de problemen die
verschillende keren per jaar voorvallen dat die zonder oplossing blijven, zonder aanpak, zonder begin
van aanpak, zonder plan van aanpak en dat is heel frustrerend.
Op welke moment kan u komen, de gemeenteraad zal wel begin september zijn, dat u toch in de loop
van de zomer naar die mensen toestapt, naar die verschillende punten, het zijn er 5 of het zijn er 10
maar dat u er toch werk van maakt deze zomer van het prioriteitenplan en zaken die acuut zijn en die
niet uitzonderlijk 1 keer om de 5 jaar voorkomen maar mensen die bij elke regenbui langer dan 15
minuten moeten vrezen voor hun hebben en houden dat u daar toch al met een antwoord zou kunnen
komen ‘kijk dat is de situatie, dat zijn de verantwoordelijkheden, dat zijn de mogelijkheden, dat gaan
we proberen doen, dat zou ook moeten kunnen’.’

Antwoord van schepen van Meeuwen:
‘U verwacht dat ik daar een tijd op zet?’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Neen, als u al een selectie kan maken van een aantal acute problemen, dat u tegen september komt
met een lijst van de 5 of 10 acute problemen die u gaat aanpakken.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Een datum ga ik daar niet opplakken.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Kijk, u blijft nog steeds het antwoord schuldig’.
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘We gaan die lijst maken, maar niet tegen september.’
Antwoord van de Voorzitter, Arlette Sannen:
‘Kijk mijnheer De Vriendt, het zijn mondelinge vragen en wij gaan hier niet debatteren.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Kijk, het zou de gemeenteraad eens interessant kunnen maken.
Dank u wel’.

De vergadering wordt gesloten om 21.51 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris
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