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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
 
Verslag gemeenteraad 14.03.2016 
Gunther Hendrickx verwijst naar zijn tussenkomst bij punt 6: retributiereglement 
gemeenschapscentrum. 
Hij nuanceert en stelt dat hij bedoelde dat hij niet graag zou hebben dat er in het jeugdhuis 
activiteiten georganiseerd worden - die niets te maken hebben met jeugdwerking- waardoor het 
jeugdhuis op dat moment zou moeten gesloten worden. 
Voor alle duidelijkheid: als er activiteiten georganiseerd worden die niet met jeugdwerking te maken 
hebben en het jeugdhuis is alsdan niet open, is dat uiteraard geen probleem. 
Schepen Joke Segers beaamt dat dit inderdaad de bedoeling is. 
Voor het overige zijn er geen inhoudelijke bemerkingen bij de notulen van de gemeenteraadszitting 
van 14.03.2016. 
 
1. Machtiging tot ondertekening van briefwisseling ter kennisgeving van de administratieve 
geldboetes in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties 
Gelet op artikel 182 § 3 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat de briefwisseling van 
personeelsleden aan wie bevoegdheden werden gedelegeerd of toevertrouwd door die 
personeelsleden worden ondertekend; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Arendonk van 20 april 2009 houdende de aanwijzing 
van Philip Van Hove als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes voor de 
politiezone Kempen Noord-Oost; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Retie van 26 mei 2009 houdende de aanstelling van 
Philip Van Hove als sanctionerend ambtenaar voor het opleggen van gemeentelijke administratieve 
sancties; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Ravels van 6 juli 2009 houdende het akkoord met de 
aanduiding van Philip Van Hove, als ambtenaar belast met het opleggen van administratieve 
geldboetes voor de politiezone Kempen Noord-Oost; 
Overwegende dat het aangewezen is om Philip Van Hove, sanctionerend ambtenaar, de machtiging 
te geven om de brieven ter kennisgeving van de gemeentelijke administratieve geldboetes te 
ondertekenen; 



BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
De gemeenteraad machtigt Philip Van Hove, sanctionerend ambtenaar, om de brieven ter 
kennisgeving van de administratieve geldboetes te ondertekenen. 
 
2. Goedkeuring van agendapunten en vaststelling van het mandaat voor Algemene Vergaderingen 
van Iveka en Eandis Assets d.d. 29 april 2016 
CONTEXT EN MOTIVERING 
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka betrokken bij de fusieoperatie in ‘Eandis Assets’ waartoe de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in 
december 2015 hebben beslist. 
De gemeente werd per aangetekend schrijven van 11 maart 2016 opgeroepen om deel te nemen aan 
de algemene vergaderingen tevens jaarvergaderingen van Iveka en Eandis Assets die op 29 april 2016 
plaatshebben in De Montil, Moortelstraat 8 te 1790 Affligem.  
Overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek worden bij een fusie de 
jaarrekeningen van de gefusioneerde vennootschappen met betrekking tot het vorig boekjaar 
opgesteld door het bestuursorgaan van die (individuele) vennootschappen en onderworpen aan de 
goedkeuring van de jaarvergadering van de overnemende vennootschap (Eandis Assets). 
De financieringsverenigingen uit de elektriciteits- en gassector zijn op grond van artikel 10 van het 
voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
geïnteresseerd om toe te treden tot Eandis Assets als ‘publiekrechtelijke deelnemer’ en een 
kapitaalinbreng te realiseren, onder de opschortende voorwaarde van voormelde decreetswijziging 
en mits bekrachtiging door hun algemene vergaderingen. 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te 
hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering. 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
ARTIKEL 1 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iveka d.d. 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015  
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultaten-

rekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)  
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-

comités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015  
4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen. 

 
ARTIKEL 2 
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:  

1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas.   

2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gas-
elwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 
31 december 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten 
en waarderingsregels) overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek. 

3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale 
bestuurscomités en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas. 



4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van 
Eandis Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het 
voorliggend ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking). 

5. Statutaire benoemingen. 
6. Statutaire mededelingen. 

 
ARTIKEL 3 
de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Iveka en Eandis Assets op 29 april 2016, op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;  

 
ARTIKEL 4 
het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslis-
singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het 
secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be. 
 
3. Verkoop eigendom Vrijheid  56 
Gunther Hendrickx vraagt of de geraamde prijs overeenstemt met het bedrag ingeschreven in het 
budget en of er interesse is.  
 
De burgemeester antwoordt dat er een schattingsverslag is. Tijdens de openbare verkoop zal blijken 
welk het bod zal zijn. Er is inderdaad interesse van verschillende potentiële kopers. 
 
Overwegende dat het pand, gelegen Vrijheid 56 recent niet meer bewoond wordt; 
Overwegende dat het opportuun is om het eigendom, Vrijheid 56, in zijn geheel te verkopen; 
Gelet op het opmetingsplan; 
Overwegende dat de tuin behorende bij het eigendom slechts mee wordt verkocht tot 5 meter 
achter de bestaande achtergevel; 
Gelet op het schattingsverslag; 
Overwegende dat het eigendom openbaar dient te worden verkocht;  
Overwegende dat de openbare verkoop zal geschieden door tussenkomst van notaris van 
Gansewinkel met kantoor te Arendonk, Van Eycklaan 33; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art.1:  De gemeenteraad beslist het eigendom, Vrijheid 56 openbaar te verkopen door tussenkomst 
van notaris van Gansewinkel met kantoor te Arendonk, Van Eycklaan 33, en dit conform het 
opmetingsplan en het schattingsverslag. 
Art.2:  De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de verdere 
uitvoering. 
 
4. RUP biesputten goedkeuring grondverwerving en gebruiksovereenkomst 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.02.2012 houdende de definitieve goedkeuring 
van het RUP Biesputten; 
Overwegende dat het noodzakelijk is om voor de realisatie van het RUP een perceel grond gelegen 
Biesputten, thans kadastraal bekend onder sectie A, nummers 1455/P0000 en 1458/P000, met een 
totale  oppervlakte van 42 a 20 ca te verwerven; 
Gelet op het ontwerp van notariële akte opgemaakt door notaris Van Gansewinkel met kantoor te 
Arendonk, Van Eycklaan 33; 
Gelet op de gebruiksovereenkomst en de modaliteiten betreffende een perceel grond gelegen 
Biesputten, thans kadastraal bekend onder sectie A, nummer 1449/B/P0000;      
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; 
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BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art.1: Goedkeuring wordt gehecht aan de akte van aankoop van onroerend goed betreffende het 
hiernavermeld perceel grond en koopsom in RUP Biesputten: een perceel grond, kadastraal bekend 
onder sectie A, nummers 1455/P0000 en  1458/P000, met een totale oppervlakte van 42 a 20 ca voor 
21.100 EUR. 
Art.2: De aankoop geschiedt voor openbaar nut. 
Art.3: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst en de modaliteiten 
betreffende een perceel grond gelegen Biesputten, thans kadastraal bekend onder sectie A, nummer 
1449/B/P0000; 
Art.4: De burgemeester Kristof Hendrickx en de gemeentesecretaris Kris Wouters worden 
gemachtigd de akte te ondertekenen namens de gemeente. 
 
5. Bergen 86-88 – Verkoop perceel wegoverschot. 
Gelet op de brief van Dhr. Peter Van Genechten, Rekkerstraat 17, 3900 Overpelt, dd. 04.06.2013, 
houdende de vraag tot verkoop van het perceel wegoverschot, met kadastrale gegevens: 2de afdeling 
Sectie D zonder nummer, gelegen t.h.v. Bergen 86 – 88 te Arendonk; 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Debloudts te Gierle dd. 03.01.2012, waaruit 
blijkt dat het te verkopen perceel een oppervlakte heeft van 203m²; 
Gelet op het KB van 18.07.1960, houdende de vaststelling van de rooilijn in Bergen, Schutterstraat en 
Hokken; 
Gelet op het decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 08.05.2009 en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §1 en §2; 
Overwegende dat het te verkopen perceel wegoverschot gelegen is tussen de rooilijn volgens het KB 
van 18.07.1960 en de woning Bergen 86-88, en dat deze woning eigendom is van Dhr. Peter Van 
Genechten, Rekkerstraat 17, 3900 Overpelt; 
Gelet op het schattingsverslag betreffende dit perceel, opgemaakt door de Afdeling 
Vastgoedtransacties dd. 08.05.2015, waarin de minimale verkoopwaarde wordt geraamd op € 
10.000,00; 
Overwegende dat dit perceel geen nut heeft voor het gemeentebestuur; 
Gelet op de beslissing van het schepencollege, dd. 03.03.2016, om het dossier ter goedkeuring voor 
te leggen aan de gemeenteraad, op voorwaarde dat Dhr. Peter Van Genechten, akkoord gaat met de 
verkoopprijs van € 10.000,00; 
Gelet op de verklaring, dd. 14.03.2016, van Dhr. Peter Van Genechten dat hij akkoord gaat met de 
verkoopprijs van € 10.000,00 , voor het perceel gelegen voor de woning Bergen 86-88, volgens 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Debloudts te Gierle, dd. 03.01.2012; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Goedkeuring wordt gegeven voor de verkoop van het perceel wegoverschot, met kadastrale 
gegevens: 2de afdeling Sectie D zonder nummer, gelegen t.h.v. Bergen 86 – 88 te Arendonk, volgens 
opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Debloudts te Gierle, dd. 03.01.2012; 
Art. 2: De akte van verkoop zal verleden worden voor notaris Van Gansewinkel, Van Eycklaan 33, 
2370 Arendonk. 
Art. 3: De burgemeester  Kristof Hendrickx en de gemeentesecretaris Kris Wouters worden 
gemachtigd de overdrachtsakte voor de gemeente Arendonk te ondertekenen. 
 
6. Samenwerkingsovereenkomst tussen de lokale besturen van ILV Noorderkempen Werkt en 
VDAB 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, en latere wijzigingen, houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op het gemeentelijk meerjarenplan 2014-2019, inzonderheid de acties “Samenwerking met 
subregio inzake projecten zoals bijvoorbeeld regierol sociale economie. Gemeente Hoogstraten 



neemt de trekkersrol van deze subregionale werking op zich” en “OCMW fungeert als actor inzake 
subregiowerking”; 
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van 22.09.2014 betreffende toetreding van OCMW 
Arendonk tot de ILV Noorderkempen Werkt; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13.10.2014 betreffende toetreding van gemeente 
Arendonk tot de ILV Noorderkempen Werkt; 
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Hoogstraten, gemeente 
Rijkevorsel, gemeente Merksplas, gemeente Arendonk, gemeente Ravels, gemeente Baarle-Hertog, 
OCMW Hoogstraten, OCMW Rijkevorsel, OCMW Merksplas, OCMW Arendonk, OCMW Ravels, 
OCMW Baarle-Hertog en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, 
onderwijs- en welzijnsbeleid; 
Overwegende dat de OCMW-raad van Arendonk op 21.03.2016 goedkeuring hechtte aan de 
samenwerkingsovereenkomst; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Het voorstel van samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Hoogstraten, gemeente 
Rijkevorsel, gemeente Merksplas, gemeente Arendonk, gemeente Ravels, gemeente Baarle-Hertog, 
OCMW Hoogstraten, OCMW Rijkevorsel, OCMW Merksplas, OCMW Arendonk, OCMW Ravels, 
OCMW Baarle-Hertog en VDAB voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, 
onderwijs- en welzijnsbeleid wordt goedgekeurd. 
Art. 2: Volgende vertegenwoordiging wordt voorzien vanuit gemeente Arendonk: 

- Strategisch beleidsoverleg: schepen An Hermans 
- Stuurgroep samenwerkingsovereenkomst: stafmedewerker Kristine Nijs 
- Beleidsgroep Onderwijs en Ondernemen: schepen An Hermans 

Art. 3: De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd de 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
Art. 4: Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan Stad Hoogstraten. 
 
7. Intergemeentelijke vereniging PONTES – aanduiding vertegenwoordiger buitengewone 
algemene vergadering 15 juni 2016, vaststelling mandaat en voordracht kandidaat 
bestuursorganen 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder op de artikelen 39,44, 46, 47 en 48; 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor 
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende de 
wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking houdende dat de statutenwijziging 
van een intergemeentelijke vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de toezichthoudende 
overheid. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13.11.1989 houdende de toetreding van de gemeente 
Arendonk tot de intergemeentelijke vereniging PONTES; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16.12.2013 waarbij Leo Aerts, gemeenteraadslid, en 
Rob Blockx, gemeenteraadslid, werden aangesteld als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Arendonk voor de algemene vergaderingen van PONTES voor 
de resterende duur van deze legislatuur; 
Gelet op de uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering van PONTES op 15 juni 2016; 
Gelet op het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen; 
Overwegende dat deze algemene vergadering zal plaatsvinden op 15 juni 2016; 
Overwegende dat voor deze algemene vergadering een gemeentelijke afgevaardigde moet 
aangeduid worden om de gemeente te vertegenwoordigen op deze algemene vergadering; dat deze 
aanstelling mag gebeuren voor de volledige duur van deze legislatuur; 



Overwegende dat evenwel het mandaat van deze gemeentelijke afgevaardigde moet vastgesteld 
worden voorafgaand aan elke algemene vergadering; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1:  Er wordt akte genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 
PONTES van 15 juni 2016, die bestaat uit de volgende agendapunten: 
1. Buitengewone algemene vergadering: verslag van 16 december 2015 – goedkeuring 
2. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie – goedkeuring 
Art. 2: De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de 
gemeente wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de 
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid. 
Art. 3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke 
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2. 
 
8. Wijziging Interbibliothecair Leenverkeer 
Overwegende dat de Provincie Antwerpen vanaf 30 november 2015 niet langer het IBL verkeer 
(Interbibliothecair Leenverkeer) tussen bibliotheken onderling subsidieert; 
Overwegende dat via deze IBL dienst de lezers van onze bibliotheek ook kunnen beschikken over 
boeken die niet in onze bib maar wel in andere bibliotheken aanwezig zijn; 
Overwegende dat hiermede echter kosten gepaard gaan die voor een stuk zouden moeten gedragen 
worden door de lezers die deze boeken aanvragen; 
Overwegende dat het huidige tarief voor een aanvraag (1,50 EUR) reeds jarenlang hetzelfde is 
gebleven; 
Overwegende dat het beheersorgaan van de bibliotheek deze problematiek in haar vergadering van 
dinsdag 1 maart 2016 heeft besproken en onderstaand besluit gunstig heeft geadviseerd; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: In het retributiereglement wordt de bijdrage van de lezer die een boek wil aanvragen bij een 
andere bibliotheek van 1,50 EUR naar 3,00 EUR gebracht. 
Art. 2: De bijdrage die een andere bibliotheek aan ons dient te betalen om een boek uit onze 
collectie te lenen wordt gelijk gesteld aan de kost die deze bibliotheek vraagt wanneer wij bij hen een 
boek uitlenen.  
 
9. Retributie gemeentelijke openbare bibliotheek 
Gelet op het retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek, goedgekeurd in zitting van de 
gemeenteraad van 18.11.2013; 
Gelet op de grondwet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het advies van het beheersorgaan voor de bibliotheek van 01.10.2013 en van 01.03.2016; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11.04.2016 betreffende wijziging Interbibliothecair 
Leenverkeer; 
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31.12.2019 wordt een retributie 
gevestigd voor navolgende prestaties van de gemeentelijke openbare bibliotheek. 
Art. 2: De retributie wordt vastgesteld als volgt: 
- lidgeld: 5,00 EUR per jaar voor leden ouder dan 18 jaar (gratis voor leden onder de 18 jaar); 
- boete bij laattijdige inlevering: 0,25 EUR per stuk per week (een begonnen week wordt bij de 

berekening hiervan beschouwd als een volledige week); 
- aanmaningsbrief bij laattijdige inlevering: verzendingskosten voor een gewone brief; 
- reserveren van materialen: 0,50 EUR per stuk; 
- lenen van materialen van andere bibliotheken (IBL): 3,00 EUR per aangevraagd item; 
- raadplegen van internet: gratis; 
- kopieën en prints: 

- kopie: 0,10 EUR per vel; 



- zwart-wit print: 0,10 EUR per vel 
- kleurenprint: 0,20 EUR per vel; 

- vervanging lidkaart bij verlies of beschadiging: 3,00 EUR; 
- De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken en materialen. Bij verlies of totale 

beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de 
bindkosten. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de 
schadevergoeding. 

Art. 3: De retributie moet contant betaald worden tegen afgifte van een ontvangstbewijs. 
Art. 4: Dit besluit vervangt retributiereglement gemeentelijke openbare bibliotheek, goedgekeurd in 
zitting van de gemeenteraad van 18.11.2013. 
Art. 5: Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
 
Varia 
*Joan Wijnen vraagt naar de uitkomst van het overleg waarvan sprake tijdens de vorige 
gemeenteraadszitting in verband met de huisvesting van de dienst DGH.  
 
De burgemeester antwoordt dat het de bedoeling zou zijn dat het huidige lokaal van DGH geruild 
wordt met een lokaal met daglicht van Jeugd Rode Kruis. Dit wordt verder intern bekeken en 
voorbereid door DGH en Rode Kruis. 
 
Joan Wijnen vraagt naar de stand van zaken i.v.m. de bespreking van de verloning. 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat het reeds ingepland overleg daaromtrent, omwille van de 
onbeschikbaarheid van een van de deelnemers van dat overleg wegens bijzondere familiale 
omstandigheden, verschoven werd naar een latere datum. 
 
*Gunther Hendrickx heeft een vraag bij het verslag van het mobiliteitsoverleg van eind 2015, 
bepaaldelijk in verband met het plaatsen van verkeerslichten aan de nieuwe in- en uitrit aan de 
nieuwe KMO - zone. Hij vraagt of er intussen verkeerstellingen werden uitgevoerd door AWV. 
 
De burgemeester antwoordt dat het punt geagendeerd is op de provinciale 
verkeersveiligheidscommissie van 11 mei 2016. Het is de bedoeling dat de tellingen voorafgaandelijk 
zullen gebeurd zijn. 
 
Gunther Hendrickx doet opmerken dat hij verneemt dat het ter plaatse erg druk kan zijn, met files tot 
gevolg. 

 
De burgemeester stelt dat de tellingen door AWV gebruikt worden om te oordelen over vooreerst de 
noodzaak tot het plaatsen van verkeerslichten en dienvolgens over het afstellen van de 
verkeerslichten. 
 
Op de provinciale verkeersveiligheidscommissie zal het standpunt verdedigd worden dat doorgaand 
verkeer mogelijk is maar dat op drukke momenten de verkeerslichten wel in werking zullen zijn. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de knipperlichten die bij de oprit richting Nederland zijn geplaatst. 
Op de afrit vanuit Nederland zou een ribbelstrook aangebracht worden. Hij vraagt of dat nog  
ingepland is. 
 
De burgemeester antwoordt dat deze opdracht  twee jaar geleden aan AWV Vosselaar werd 
gegeven. 
 



Gunther Hendrickx vraagt hoe die knipperlichten functioneren en of ze effectief ook werken. 
 
De burgemeester antwoordt dat ze inderdaad een tijdje niet gewerkt hebben. Als een fietser aan 
komt gereden, springt het verkeerslicht op voor de autobestuurders. 


