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De gemeenteraad van Arendonk. 
 
 
Verslag gemeenteraad 14.12.2015 
Aangezien er geen opmerkingen worden geformuleerd op de redactie wordt het verslag van de 
vergadering van de gemeenteraad van 14.12.2015 als goedgekeurd beschouwd. 
 
1. DGH: Goedkeuring aanpassing grondreglement 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011 met betrekking tot de overname 
van de dienst 112 van het Rode Kruis; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 met betrekking tot de goedkeuring van 
het grondreglement van de gemeentelijke brandweer; 
Gelet op het feit dat de dienst DGH door het in voege gaan van de beslissing van 23 juni 2014 geen 
grondreglement heeft; 
Overwegende dat er geen modelreglementen voor handen zijn voor diensten DGH die als 
grondreglement kunnen worden gebruikt; 
Gelet op het feit dat het toenmalig diensthoofd DGH een grondreglement heeft opgemaakt met als 
basis het grondreglement van de gemeentelijke brandweer; 
Overwegende dat dit reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van december 2014; 
Gelet op het feit dat sinds het ontslag van diensthoofd en adjunct-diensthoofd een aantal artikelen 
van het huidige grondreglement niet meer toepasbaar zijn; 
Overwegende dat een aantal artikelen nooit toegepast werden. 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De gemeenteraad keurt het aangepaste grondreglement gemeentelijke dienst voor dringende 
geneeskundige hulpverlening goed. 
Art. 2: Het grondreglement gemeentelijke dienst voor dringende geneeskundige hulpverlening versie 
december 2014 wordt opgeheven. 
 



2. Bemiddeling Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS): Hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de PZ 
Kempen-Noord-Oost 
Gunther Hendrickx vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de aanpassing van het UGP, het uniform 
gemeentelijk politiereglement. 
De gemeentesecretaris antwoordt dat er onder meer adviezen dienden te worden ingewonnen bij de 
diverse gemeentelijke adviesraden. Het laatste advies werd overgemaakt in december 2015. Er zal 
ook nog moeten teruggekoppeld worden met de gemeentebesturen van Retie en Ravels. Bedoeling 
is om de ontwerpteksten van het UGP binnen een aantal maanden ter goedkeuring voor te leggen 
aan de gemeenteraad. 
 
Samenvatting 
De federale overheid stelt aan Stad Turnhout voor de periode 1 oktober 2015 t/m 30 september 
2016 opnieuw een subsidie van 53.600€ ter beschikking voor het begeleiden van de 
bemiddelingsprocedure. In het verlengde hiervan dienen eveneens de 
samenwerkingsovereenkomsten tussen Stad Turnhout en de partnergemeenten te worden 
hernieuwd. 
De gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de gemeenten die deel uitmaken van de 
politiezone KENO (Arendonk, Ravels, Retie). Deze overeenkomst, die de modaliteiten van de 
samenwerking voor wat betreft de GAS-bemiddeling bepaalt, neemt een aanvang op 1 januari 2016 
en eindigt op 31 december 2016. 
Aanleiding en context 
Op 28 april 2006 besliste de federale ministerraad om 33 bemiddelaars aan te stellen voor de 
begeleiding van de bemiddelingsprocedure zoals voorzien in de wetgeving betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties. 
Bij brief van 29 september 2006 werd dit aanbod herhaald.  
Bij brief van 30 november 2006 werden de verschillende steden en gemeenten gevraagd om hun 
engagement terzake voor 15 december 2006 te bevestigen. Daarbij werd voorgesteld een voltijdse 
bemiddelaar ter beschikking te stellen aan elk gerechtelijk arrondissement. Bij deze brief werd een 
ontwerpovereenkomst gevoegd tussen de federale staat en de betrokken 
arrondissementshoofdstad. Bij beslissing van 11 december 2006 ging het college van burgemeester 
en schepenen principieel akkoord met het sluiten van deze overeenkomst. Deze werd goedgekeurd 
bij gemeenteraadsbesluit van 22 januari 2007. 
Bij besluit van 9 maart 2007 kende de Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 
Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid voor de eerste maal aan Stad Turnhout een toelage toe 
voor de aanstelling van een voltijds bemiddelaar en dit voor de periode van één jaar. 
Sinds 1 oktober 2007 is Marco Netten in dienst van Stad Turnhout als voltijds 
bemiddelingsambtenaar.  
De wet tot invoering van de gemeentelijke administratieve sancties van 13 mei 1999 werd ingrijpend 
gewijzigd in 2004. Door de invoeging van art. 119ter in de Nieuwe Gemeentewet werd de 
bemiddeling een onderdeel van de GAS-procedure. Bij de wetswijziging van 24 juni 2013 werd het 
bemiddelingsinstrument versterkt. 
De federale overheid stelt bij ministerieel besluit van 10 augustus 2015 opnieuw een subsidie aan 
Stad Turnhout ter beschikking voor het begeleiden van de GAS-bemiddelingsprocedure. Art. 4 van 
deze subsidieovereenkomst bepaalt dat Stad Turnhout partnerships dient aan te gaan met de steden 
en gemeenten uit het gebied dat tot 1 april 2014 werd omschreven als het gerechtelijk 
arrondissement Turnhout.  
Juridische grond 

 Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

 KB van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en de modaliteiten voor de 
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 



 MB van 10 augustus 2015 houdende de toekenning van een toelage aan bepaalde steden en 
gemeenten in het kader van het grootstedenbeleid; 

 Besluit politiecollege d.d. 11 januari 2016. 
 
Argumentatie 
Voor een goede dienstverlening en efficiënte inzet van de bemiddelingsambtenaar bij de afhandeling 
van GAS-dossiers in het arrondissement Turnhout is een overeenkomst met de deelnemende 
gemeenten aangewezen. Art. 11 van voorliggende overeenkomst bepaalt dat de (eventuele) 
meerkost (bovenop de subsidie van 53.600€) wordt verdeeld onder alle deelnemende gemeenten en 
dit op basis van het bevolkingsaantal (gegevens N.I.S. per 1 januari 2016). 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Enig Art.: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de hernieuwing van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Turnhout en de bedoelde partnergemeenten betreffende 
de GAS-bemiddeling.  
 

3. Kennisname goedkeuringsbesluit gouverneur jaarrekening over het boekjaar 2014  

Kennis wordt genomen van het besluit van de gouverneur van de provincie Antwerpen van 30 

november 2015 houdende goedkeuring jaarrekening over het boekjaar 2014. 

 
4. Kennisname budget 2016 Welzijnszorg kempen 
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen als OCMW vereniging onderworpen is aan het OCMW 
decreet van 19 december 2008; 
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen dezelfde regelgeving volgt als haar vennoten, namelijk de 
27 OCMW’s van het arrondissement Turnhout; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 omtrent beleids- en beheerscyclus 
gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het feit dat Welzijnszorg Kempen bijgevolg eveneens een meerjarenplan volgens de regels 
van de beheers- en de beleidscyclus diende op te maken; 
Gelet op de omzendbrief van minister Bourgeois BB2013/6 die stelt dat de gemeenteraden kennis 
moeten nemen van het meerjarenplan van de publiekrechtelijke OCMW vereniging en van het 
budget indien dit past binnen het meerjarenplan; 
Gelet op artikel 17 van de statuten van Welzijnszorg Kempen dat bepaalt dat de Algemene 
Vergadering van de vereniging bevoegd is voor het goedkeuren van het budget en het 
meerjarenplan; 
Overwegende dat de Algemene Vergadering van Welzijnszorg Kempen in zitting van 9 december 
2015 het meerjarenplan volgens het stramien van de beheers- en beleidscyclus en het budget 2016 
met eenparigheid van stemmen goedkeurde; 
Overwegende dat de gemeenteraden een termijn van 50 dagen hebben om dit punt te agenderen; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het meerjarenplan en toelichting; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennis neemt van het budget 2016 en toelichting; 
BESLUIT:  
Art. 1: Kennisname van het meerjarenplan. 

1. Strategische nota (prioritaire doelstellingen) 
2. Financiële nota  

• Financieel doelstellingen plan M1 
• Staat van het financiële evenwicht M2 

Art. 2: Kennisname van het budget 2016. 
1. Doelstellingennota 
2. Financiële nota  

• Exploitatiebudget 2016 
• Investeringsbudget 2016 



• Liquiditeitsbudget 2016 
Art. 3: Welzijnszorg Kempen hiervan in kennis te brengen.  
 
5. Kennisname 2de Budgetwijziging 2015 van het OCMW 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd tot op heden; 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid de bepalingen aangaande financiering, planning en financieel 
beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 houdende de beleids- en beheercyclus 
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 
gewijzigd tot op heden;  
Gelet op de bepalingen en de procedure binnen het OCMW voor het opstellen van de 
meerjarenplannen 2015-2019 en budgetten 2015 van de gemeenten en van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn van het Vlaamse gewest zoals medegedeeld bij wege van omzendbrief 
BB2014/4 van 5 september 2014; 
Gelet op artikel 29 van het BVR BBC en artikel 4/1 van het MB BBC houdende de samenstelling van 
het dossier van de budgetwijziging; 
Gelet op het samenwerkingsprotocol tussen gemeente en OCMW; 
Overwegende dat bij deze budgetwijziging de geconsolideerde gemeentelijke bijdrage behouden 
blijft waardoor het bij artikel 270 van het OCMW decreet voorziene positief advies van het College 
van Burgemeester en Schepenen alvorens de budgetwijziging en de aanpassing van het 
meerjarenplan kan worden voorgelegd aan de OCMW-raad en de gemeenteraad niet is vereist; 
Gelet op het positief advies van het managementteam van 10 december 2015; 
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 10 december 2015 houdende de budgetwijziging nr.2 
budget 2015; 
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 14 december 2015 om 
na kennisname van de voorliggende documenten (verklarende en financiële nota ) en de adviezen 
van het managementteam en het Vast Bureau de voorgestelde  2de budgetwijziging budget 2015 van 
het OCMW vast te stellen; 
Overwegende dat deze door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde 2de budgetwijziging 
budget 2015 van het OCMW ter kennisname moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad; 
Gelet op de beraadslaging onder de leden; 
BESLUIT:  
Enig art.: Kennis te nemen van de door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vastgestelde 2de 

budgetwijziging budget 2015 van het OCMW. 
 
6. Aankoop Speeltoestellen speeltuin zwembad - Referentie : 2016/02 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° 
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden); 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Speeltoestellen speeltuin zwembad” een bestek met 
nr. 2016/02 werd opgesteld door de technische dienst; 



Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of 
€ 40.000,00 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op 
budgetcode 2289000/B4/0711 (actie 2016140270/2016140756) en dat de financiering gebeurt met  
eigen middelen; 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art.1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/02 en de raming voor de opdracht 
“Speeltoestellen speeltuin zwembad”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 33.057,85 excl. btw of 
€ 40.000,00 incl. 21% btw. 
Art.2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
Art.3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op budgetcode 
2289000/B4/0711 (actie 2016140270/2016140756). 
 
7. Aankoop milieuvriendelijke voertuigen - Goedkeuring contracten 
Gunther Hendrickx vraagt of het elektrisch voertuig zal opgeladen worden in de Brandstraat en of er 
ook gedacht is aan oplaadpalen voor openbaar gebruik. Hij verwijst naar privé initiatieven, 
bepaaldelijk cafés, waar fietsen kunnen opgeladen worden. Hij vraagt of dit al besproken is geweest 
met Eandis.  
 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat er via Eandis een aantal formules beschikbaar zijn.  
Er is nog geen concreet voorstel, noch voor auto's, noch voor fietsen. Deze elektrische auto's worden 
inderdaad opgeladen in de Brandstraat met een gewoon laadstation.  
Er zijn twee systemen. Er zijn vooreerst de “gewone stopcontacten”.  
Daarnaast zijn er de zogenaamde “snelladers” met speciale laadstations.  
Op dat vlak zijn er aanbiedingen via Eandis. Misschien moet dat inderdaad eens overwogen worden..  
 
Gunther Hendrickx vraagt of deze problematiek van laadpalen op het openbaar domein ook eens kan 
opgenomen worden met de bedrijven die reeds windmolens geplaatst hebben of nog zullen 
plaatsen. En hij vraagt om het zeker ook eens aan te kaarten bij Eandis. 
 
Gelet op de brief van Eandis Energiediensten voor lokale besturen, Brusselsesteenweg 199 te 9090 
Melle, dd. 10/06/2015 betreffende het aanbod van een gebundelde aankoop van milieuvriendelijke 
voertuigen voor lokale besturen; 
Gelet op het SC van 30/12/2015, betreffende de intentieverklaring voor de aankoop van 
milieuvriendelijke voertuigen; 
Gelet op de GR van 14/12/2015, gemeentebegroting, aankoop voertuigen technische dienst artikel 
2016/2430000/b1/0119/03; 
Gelet op de aangeboden contracten van Eandis Energiediensten voor lokale besturen, 
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen als volgt: 

1. Lichte bestelwagen ( mini. monovomlume ) met elektrische aandrijving voor 2 pers. met 4 
deuren en 2 achterdeuren - Contractnummer:   AREN-V/LC/15/14-1833 
Basisprijs: € 24.639,28 + Extra opties: € 2.534,62  
Totaal incl. btw: 29.813,53 

2. Grote personenwagen op CNG voor 5 pers. met 4 deuren en achterklep  
Contractnummer: AREN-V/LC/15/14-1834 
Basisprijs: € 17.384,63 + Extra opties: € 728,25 
Totaal incl. btw: € 21.916,50 



3. Kleine lichte bestelwagen lange versie op CNG met 1 schuifdeur zonder raam en 2 kleine 
achterdeuren zonder ramen - Contractnummer: AREN-V/LC/15/14-1835 
Basisprijs: € 13.758,38 + Extra opties: € 2.090,24 
Totaal incl. btw: € 19.176,82 

4. Vulstation - Contractnummer: AREN-V/LC/16/14-1843 
Inbegrepen in de tijdelijke promotiecampagne 2015: 
- CNG vulinfrastructuur - type CN5 " slowfill" 
- keuring 
- leveren en plaatsen aanrijbeveiliging 
- as built dossier 
Totaal: € 0,00 
Niet inbegrepen: plaatsing 
- boren gaten in baksteen, beton 
- aansluiten afblaasveiligheden 
Totaal incl. btw: € 494,41 
Optie bij vulstation: 
- tweede vulslang 
Totaal: € 834,07 
Totaal incl. btw: € 1.009,2 

BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art.1: Goedkeuring wordt gehecht aan de contracten van Eandis Energiediensten voor lokale 
besturen, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor de aankoop van milieuvriendelijke voertuigen 
met kenmerk: AREN-V/LC/15/14-1833, AREN-V/LC/15/14-1834, AREN-V/LC/15/14-1835 en AREN-
V/LC/16/14-1843. 
Art.2: Bovenvermelde contracten worden onderschreven. 
 
8. RUP Biesputten – goedkeuring ontwerp van notariële akte recht van opstal -  vzw “Landelijke 
Rijvereniging Kempenzonen Arendonk ” 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 13 februari 2012 houdende de definitieve 
goedkeuring van het RUP Biesputten; 
Gelet op de verwerving in eigendom door de gemeente van een perceel, kadastraal bekend onder 
sectie A, nummer 1448/G/P0000 met een totale oppervlakte van één hectare eenentintig aren 
zevenentachtig centiaren ( 1ha 21 a 87 ca ),  met het oog op de verdere ontwikkeling van RUP 
Biesputten;  
Overwegende dat “vzw Landelijke Rijvereniging Kempenzonen Arendonk ”, in het kort L.R.V., met 
zetel gevestigd te Arendonk, Hogepedestraat23, voornoemde  percelen wenst in te richten voor het 
plaatsen van 10 verlichtingspalen en het aanleggen van  4 rijpistes (oefenterrein L.R.V. );    
Gelet op het ontwerp van notariële akte - recht  van opstal opgemaakt door notaris Van Gansewinkel 
met kantoor te Arendonk, Van Eycklaan 33;  
Gelet op de voorgestelde modaliteiten betrekkelijk dit zakelijk recht; 
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet; 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 
Art. 1: De gemeenteraad hecht goedkeuring aan voornoemd ontwerp van notariële akte - recht van 
opstal opgemaakt door notaris Van Gansewinkel.  
Art.2 : Notaris Van Gansewinkel, voornoemd, wordt gelast met de verdere uitvoering.  
Art.3 : De burgemeester Kristof Hendrickx en de gemeentesecretaris Kris Wouters worden 
gemachtigd de notariële akte te ondertekenen namens de gemeente. 
 
9. Ruimtelijke ordening - aanvraag stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/00173 – 
gemeentebestuur Arendonk – Hoge Mauw zn - goedkeuring en vaststelling wegtracé 
Marinus Van Rooij vraagt welk gevolg werd verleend aan de klacht. 
 



Schepen Ann Hermans antwoordt dat de klacht  kon weerlegd worden. De voorbespreking is gebeurd 
met ANB. Er zijn door ANB voorwaarden opgelegd. 
 
Marinus van Rooij stelt dat schepen Luc Bouwen ergens zou gezegd hebben dat het zeer uitzonderlijk 
is dat dit tracé er komt en dat het elders waarschijnlijk niet zou gelukt zijn. 
 
Schepen Luc Bouwen bevestigt dit.  
Hij verduidelijkt dat dit zo is omwille van de bijzondere situatie in Arendonk.  
Toen de snelweg in de jaren ‘70 werd aangelegd, werden er twee parallelwegen aangelegd en die 
parallelwegen maken eigenlijk geen deel uit van de snelweg. Een oprit of afrit creëren rechtstreeks 
aan de snelweg zou waarschijnlijk niet toegestaan geweest zijn. 
De grootste verkeersstroom is ten andere richting Antwerpen en niet richting Nederland. 
  
Gunther Hendrickx vraagt of het de bedoeling is dat het verkeer richting Nederland ook die beweging 
maakt.  
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat het alleszins niet de bedoeling is dat dit via signalisatie wordt 
aangemoedigd. 
 
Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/00173 opgemaakt door Evolta 
Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel, voor het aanleggen van een nieuwe oprit voor de 
autosnelweg E34 richting Antwerpen vanaf het bedrijventerrein Hoge Mauw op de percelen Hoge 
Mauw zn te 2370 Arendonk, kadastraal gekend als afd. 2, sectie C, nrs. 40 2C10, 40 2D10 en 40 2B10; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder art. 2 en 42 betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, dat stelt dat indien de 
vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid 
heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden 
verleend, de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen neemt, alvorens het 
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Als de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak van de 
wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur. 
Overwegende dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de aanleg van een nieuwe 
gemeentelijke verkeersweg omvat; dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over het tracé van 
de wegen en de weguitrusting vaststelt. 
Gelet, in het bijzonder, op het grondplan wegenis en riolering plannr. 2/6 van 19 oktober 2015, zoals 
opgemaakt door Evolta Engineers nv, met de ontworpen wegenis, zijnde een nieuwe oprit voor de 
autosnelweg E34 richting Antwerpen vanaf het bedrijventerrein Hoge Mauw; 
Gelet op artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000, later gewijzigd, 
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen en latere wijzigingen, dat stelt dat indien het een vergunningsaanvraag 
betreft die wegeniswerken omvat als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, de gemeenteraad een gemotiveerd besluit over de zaak van de wegen neemt;  
De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen. 
Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
van 4 januari 2016, waaruit blijkt dat de aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek 
van 2 december 2015 tot en met 31 december 2015 en dat naar aanleiding van dit openbaar 
onderzoek één bezwaarschrift werd ingediend; 
Op voorstel van het schepencollege; 
BESLUIT: Met eenparigheid van stemmen 



Art. 1: Kennis te nemen van het proces-verbaal van bekendmaking van de aanvraag 
stedenbouwkundige vergunning van 4 januari 2016, waaruit blijkt dat de aanvraag werd 
onderworpen aan een openbaar onderzoek van 2 december 2015 tot en met 31 december 2015 en 
dat naar aanleiding van dit openbaar onderzoek één bezwaarschrift werd ingediend. 
Art. 2: Kennis te nemen van het ingekomen bezwaarschrift dat naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek omtrent deze aanvraag werd ingediend. 
Art. 3: Goedkeuring te hechten aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/00173 
opgemaakt door Evolta Engineers nv, Koningsstraat 270 te 1210 Brussel, voor het aanleggen van een 
nieuwe oprit voor de autosnelweg E34 richting Antwerpen vanaf het bedrijventerrein Hoge Mauw op 
de percelen Hoge Mauw zn te 2370 Arendonk, kadastraal gekend als afd. 2, sectie C, nrs. 40 2C10, 40 
2D10 en 40 2B10. 
Art. 4: Goedkeuring te hechten aan het wegtracé, zoals voorgesteld op het grondplan wegenis en 
riolering plannr. 2/6 van 19 oktober 2015, opgemaakt door Evolta Engineers nv en opgenomen in de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/00173, voor het aanleggen van een nieuwe 
oprit voor de autosnelweg E34 richting Antwerpen vanaf het bedrijventerrein Hoge Mauw op de 
percelen Hoge Mauw zn te 2370 Arendonk, kadastraal gekend als afd. 2, sectie C, nrs. 40 2C10, 40 
2D10 en 40 2B10. 
 
Varia 
*Benny Maes vraagt wat de stand van zaken is in het dossier RUP Biesputten, bepaaldelijk met 
betrekking tot de verkoop van het resterend perceel.  
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat er een akkoord is tussen partijen dat nog notarieel dient 
bekrachtigd te worden. Dat zal nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
 
*Gunther Hendrickx stelt dat hij in de pers heeft vernomen dat door de gemeenteraad in  januari niet 
te laten doorgaan er 2 200 EUR wordt uitgespaard. Hij vindt dat de gemeenteraad niet moet 
doorgaan als er geen agendapunten zijn maar hij vindt dat het weinig respectvol is dat aan de 
gemeenteraadsleden niet werd gevraagd of er eventueel agendapunten waren.  
Hij vindt dat jammer.  
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat er door de diensten slechts twee punten voorbereid waren 
voor de gemeenteraad in januari. Die punten waren niet dringend, laat staan hoogdringend. De 
voorzitter van de gemeenteraad en het college hebben dan geoordeeld dat het niet opportuun was 
om een gemeenteraad te organiseren, temeer gelet op de kosten van een gemeenteraadszitting.  
De gemeentesecretaris verwijst naar artikel 1 §3 van het huishoudelijk reglement van de 
gemeenteraad. Volgens dat artikel moet de voorzitter van de gemeenteraad de gemeenteraad 
samenroepen op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden. Met andere woorden: als de 
oppositie het opportuun vond om toch een gemeenteraadszitting te laten doorgaan, dan had dat 
perfect gekund. 
 
Gunther Hendrickx vindt dat een democratie nu eenmaal geld kost en dat een  kostenbesparing niet 
mag gebruikt worden als argument.  
 
Joan Wijnen doet opmerken dat in Oud-Turnhout de fractievoorzitters voorafgaandelijk wel op de 
hoogte zouden zijn gebracht. 
 
De gemeentesecretaris doet opmerken dat het college op 30.12.2015 vergaderd heeft en dat 
aansluitend aan de collegezitting waarop beslist werd om dus geen gemeenteraad te organiseren in 
januari er een e-mail werd uitgestuurd naar alle gemeenteraadsleden. 



Alle gemeenteraadsleden waren dus zeer snel op de hoogte. Er was geen agenda, dus konden er 
logischerwijs ook geen toegevoegde agendapunten zijn. Het is ten andere een zuiver theoretische 
discussie want er waren geen agendapunten. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar het dossier van het fietspad naar Oud-Turnhout.  
Hij doet opmerken dat niet een Sp.a-schepen maar de huidige burgemeester van Oud-Turnhout vorig 
jaar bevoegd was voor openbare werken.  
Hij stelt dat hij van het gemeentebestuur van Oud -Turnhout te horen heeft gekregen dat dit dossier 
een prioritair dossier is. Hij vraagt om contact op te nemen en te kijken wat er mogelijk is.  
 
De burgemeester antwoordt dat hij tijdens de vorige zitting heeft gezegd  dat het dossier lopende is. 
Het  onteigeningsplan is opgemaakt. Volgens hem is het dossier voor Oud - Turnhout geen prioriteit. 
Ze hebben hiervoor geen budget voorzien. Zij geven prioriteit aan een ander fietspad. Dat is 
bevestigd door AWV. 
 
Schepen Luc Bouwen vult aan dat er een coördinatievergadering voorzien is in Oud-Turnhout, waar 
de plannen naast elkaar zullen gelegd worden. Er is geen sprake van vertraging. 
 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar het college van 17 december 2015, bepaaldelijk naar de beslissing 
tot aankoop van een aantal pc's voor een totaal bedrag van 7.176 EUR.  
Hij vraagt of het enkel om hardware gaat, dan wel ook om software en eventuele kosten voor 
installatie. Het totaalbedrag lijkt hem nogal hoog te zijn.  
 
De gemeentesecretaris vraagt of het  raadslid wat meer details kan geven over het besluit waarnaar 
hij verwijst en of hij dat besluit eventueel bij zich heeft. Hij vraagt of het om pc's gaat bestemd voor 
de academie dan wel voor het gemeentehuis.  
 
Gunther Hendrickx antwoordt dat te zullen nakijken. 
 
*Gunther Hendrickx vraagt of het een toeval is dat in het college kennis werd genomen van een 
aantal Pv’s betrekkelijk de Rode Del uit 1976 met verwijzing naar een arrest van de Raad van state 
van 1981.  
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat er op die manier wordt gestuit. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de collegezitting van 30 december 2015, bepaaldelijk naar het  
besluit tot installatie van wifi in de bibliotheek. Hij vraagt of wifi gratis is voor de bezoekers van de 
bibliotheek.  
 
Schepen Joke Segers antwoordt dat dit het geval is.  
 
Gunther Hendrickx stelt de vraag of er al overwogen werd om wifi te voorzien voor bezoekers in nog 
andere gemeentelijke gebouwen. 
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat zij die het gemeentehuis bezoeken in het kader van een 
vergadering, gebruik kunnen maken van het wifi wachtwoord. 
Daarnaast werd er ook  een offerte aangevraagd om eens vrijblijvend te bekijken of er wifi ter 
beschikking zou kunnen worden gesteld met het oog op dekking op Deroissart en aan de andere zijde 
van het gemeentehuis. 
 



Schepen Luc Bouwen antwoordt dat er een offerte werd aangevraagd bij Eandis. Hij maakt  de 
bedenking of dit een kerntaak is van de gemeente dan wel  een taak voor de privé operatoren. Er is al 
3G of 4G. 
Gunther Hendrickx doet opmerken dat 3G en 4G niet voor iedereen weggelegd zijn en dat er ook nog 
de problematiek speelt van de grens met Nederland. 
 
*Marinus van Rooij verwijst naar de eerder gestelde schriftelijke vraag van zijn fractie omtrent de al 
dan  niet aankoop van Postelboerhof waarop nog schriftelijk zou geantwoord worden.  
 
De gemeentesecretaris antwoordt dat er reeds antwoord werd gegeven tijdens de 
gemeenteraadszitting en dat de motivering alsdan werd toegelicht. Het besluit en de motivering zijn 
terug te vinden in de notulen van de gemeenteraad. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar de collegezitting van 28 januari 2016 waar beslist werd tot 
goedkeuring van de omvorming van een handelspand in de Koeistraat tot een woongelegenheid. Hij 
vraagt of dit niet indruist tegen de versterking van het kernwinkelgebied.  
 
Schepen Ann Hermans antwoordt dat de optie werd genomen om het gelijkvloers te behouden voor 
handel en dat beslist werd tot beperking van het kerngebied tot De Vrijheid.  
Daarnaast moet uiteraard voldaan worden aan de stedenbouwkundige verplichtingen.  
 
Schepen Luc Bouwen vult aan dat de detailhandelscoaches van de provincie Antwerpen gesteld 
hebben dat men beter niet te ambitieus start en dat de kern best zo klein mogelijk gehouden wordt. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst opnieuw naar de collegezitting van 28 januari 2016 waarin kennis werd 
genomen van een PV lastens een projectontwikkelaar die meer garages heeft gebouwd dan vergund 
door het college. Hij stelt de vraag of dit nog kan geregulariseerd worden.  
 
Schepen Ann Hermans stelt dat regularisatie inderdaad kan aangevraagd worden. 
 
*Gunther Hendrickx verwijst naar het initiatief om deel te nemen aan “dikke truien dag”. 
Hij vindt dat de verwarming één graad lager draaien gedurende één week wat mager is en te weinig 
ambitieus.  
 
De burgemeester antwoordt dat deelname aan deze actie een primeur is voor  de gemeente. Het 
betreft een symbolische actie. Er zijn nog andere acties in het kader van 
van “2020”.  
 
Schepen Ann Hermans vult aan dat ergens dient te worden gestart en dat het inderdaad de eerste 
keer is dat meegedaan wordt aan deze actie.   
 
Schepen Luc Bouwen vraagt of het raadslid zelf voorstellen ter zake heeft. 
 
Gunther Hendrickx antwoordt dat er nogal wat mogelijkheden zijn. Híj verwijst naar het gebruik van 
verlichting en hergebruik van energie.   
 
Schepen Luc Bouwen  stelt dat  energiescans werden uitgevoerd door Eandis in het zwembad en in 
de GBS Voorheide.  
Deze actie is niet meer dan een sensibiliseringsactie en zeker geen besparingsoperatie. 
 
*Joan Wijnen doet opmerken dat de nieuwe airco nog niet geïnstalleerd werd in de veegwagen. Hij 
vraagt waarom dit zo lang duurt. 



 
Schepen Luc Bouwen antwoordt dat de technische dienst ervan uitging dat gedurende de 
winterperiode de airco zou kunnen geïnstalleerd. De veegwagen zou normaliter tijdens de winter 
immers niet altijd ingezet kunnen worden. Evenwel, omwille van een zachte winter werd dit 
vooruitgeschoven en is men  er nog niet toe gekomen om de airco te installeren.  
Er is zeker geen kwade wil mee gemoeid. Integendeel. De airco zal kortelings geïnstalleerd worden in 
de veegwagen. 
 
 


