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BESLUITENLIJST VAN HET SCHEPENCOLLEGE VAN  
15 JANUARI 2020 

 
Aanwezig:   De heer Philippe Willequet, Burgemeester-Voorzitter 
   

Heren en mevrouw,  Lode Dekimpe,  José Lacres,  Frank De Backer en             
Linda Van den Abeele, schepenen 

    
  en de mevrouw Lotje Demedts, algemeen directeur  
  _______________________________________________________ 
 
Verontschuldigd: schepen Lode Dekimpe  
 

1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING 
 

 Goedkeuren notulen van de zitting van 8 januari 2020 

  
De notulen van de vergadering van 8 januari 2020 worden goedgekeurd. 
 
2. BESLISSINGEN 
 
 

 Afdeling Interne Zaken –  Financiën  - Goedkeuren bevelschriften tot betaling, bestelbons, 
betaalaanvragen en vastgestelde rechten 

 

 Het college keurt de collectieve betalingsbevelen goed. 

 De lijst met bestelbons wordt door het college aangenomen. 

 De lijst met betaalaanvragen wordt door het college aangenomen. 
 
 

 
            Afdeling Grondgebiedzaken - Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en milieu - 

Omgevingsvergunning  
 

 

 Aanvraag advies voor uitbreiding Drukkerij gelegen te Meulesaevel 1: er wordt 
voorwaardelijk gunstig advies gegeven 

 Aanvraag bouwen van een ééngezinswoning te Vuntestraat 20 (lot 16): een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd aan de aanvrager 

 Aanvraag voor het bouwen van een tuinhuis te Buissestraat 37: een omgevingsvergunning 
wordt afgeleverd aan de aanvrager 

 Aanvraag voor het slopen van een bestaande en oprichten van een nieuwe cabine te 
Heylbroek: een voorwaardelijke omgevingsvergunning wordt afgeleverd 
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 Afdeling Grondgebiedzaken – Gemeentewerken – Goedkeuren proces-verbaal van definitieve 

oplevering van het verkavelingsproject Oudenaardebaan (Lindekouter) 
 

 
Het proces-verbaal van definitieve oplevering wordt goedgekeurd.   
 
 

Afdeling Burgerzaken – Hernieuwen van een 30-jarige grafconcessie voor twee personen in 
volle grond  

 

 
Er wordt een hernieuwing toegestaan van een 30-jarige concessie in volle grond voor twee personen op 
de gemeentelijke begraafplaats van Berchem. 
 

Afdeling Burgerzaken – Toestaan van een 30-jarige concessie voor het begraven van een asurne 

 
Er wordt voor een termijn van 30 jaar, op een door de burgemeester of zijn afgevaardigde aan te duiden 
plaats, een concessie toegestaan voor het begraven van een asurne op de gemeentelijke begraafplaats 
van Berchem.  

 

Afdeling Grondgebiedzaken – Ruimtelijke Ordening, stedenbouw en Milieu – Toestaan afwijking 
geluidsnormen en andere bepalingen naar aanleiding van Berchem Bruist op 3, 4 en 5 juli 2020 

 
Volgende afwijking op de geluidsnormen wordt toegestaan: 
 

Vrijdag 3 juli 2020: 
Vanaf 16u00 tot 22u30 – max. 100 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 22u30 tot 00u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 00u00 tot 01u00 – afbouwen naar max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de 
bastonen 
om 01u00 stil;  

Zaterdag 4 juli 2020: 
vanaf 20u30 tot 01u00 – max. 100 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 01u00 tot 02u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 
vanaf 02u00 tot 03u00 – afbouwen naar max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de 
bastonen 
vanaf 03u00 tot 04u00 – afbouwen naar max. 85 db(A)LAeq, 15 min en verlagen van de 
bastonen 
om 04u00 stil;  

 Zondag 5 juli 2020: 
         vanaf 18u30 tot 23u30 – max. 100 dB(A)LAeq, 15 min 
          vanaf 23u30 tot 01u00 – max. 95 dB(A)LAeq, 15 min 

vanaf 01u00 tot 02u00 – afbouwen naar max. 90 dB(A)LAeq, 15 min en verlagen van de 
bastonen 

          om 02u00 stil.  
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- Er dient een verantwoordelijke te worden aangeduid. Deze verantwoordelijke dient bij het 
gebeuren bestendig aanwezig te zijn. 

 
- De voorwaarden opgenomen in paragraaf 3 van artikel 6.7.3. van het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
(VLAREM II), en wijzigingen (o.a. verplichting tot visuele indicatie van het geluidsniveau of 
gebruik van een geluidsbegrenzer, het gratis ter beschikking stellen van oordopjes).  
 

- Na afloop dient een kopie van de geluidsmetingen bezorgd te worden aan het 
gemeentebestuur, uiterlijk 14 dagen na de festiviteit. Deze geluidsmetingen moeten 
afgeleverd worden in LAeq, 15 min. 

 
Volgende voorwaarden worden opgelegd: 
 

- Berchem Bruist is verplicht zich te houden aan de nieuwe VLAREMA wetgeving betr. 
cateringmaterialen en wegwerpmaterialen (vanaf 01/01/2020): 
 
Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig 
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat 
garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig 
gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat 
garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld 
voor recyclage. 

 
- Er is een verbod op het gebruik van glazen recipiënten m.u.v. het eetfestijn. Tijdens het eetfestijn 

mogen wel glazen recipiënten gebruikt worden 
- Er dient een fietsersdoorgang voorzien te worden met een minimumbreedte van 250cm (met 

een aanbevolen breedte van 250-350cm) in de Parklaan in combinatie met het afsluiten van de 
F45. 

- De omwonenden dienen door de organisatie verwittigd te worden voorafgaand aan het event. 
 

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling voor bepaalde duur van een 

deeltijds contractueel technisch beambte (E1-E3) – schoonmaakster voor de GBS De Start 
(19/38)  

 

 
Er wordt een tijdelijke contractuele deeltijdse (19/38) technisch beambte – schoonmaakster (niveau E) 
(vervangingscontract) aangesteld in de gemeentelijke basisschool De Start, met ingang van 16.01.2020 
tot en met 31.01.2020. 
  

 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Kennisname ontslag op eigen verzoek van 
een voltijds technisch assistent (D1-D3)  

 
Het college neemt kennis van het ontslag op eigen verzoek van een technisch assistent (D1-D3). 
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 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstellen van een monitor (vrijwilligers) 

voor het toezicht GBS De Start  
 

 
Het college stelt een toezichter aan (onder het vrijwilligersstatuut) voor het avondtoezicht van GBS De 
Start, Berchem op 19.01.2020 
   

 
 Afdeling Interne Zaken – Secretariaat & personeel – Aanstelling van een deeltijds contractueel 

technisch beambte (E1-E3) – toezichtster voor de GBS De Start (23u30/38)  
   

 
Het college stelt een tijdelijke contractuele deeltijdse (23u30/38) technisch beambte – toezichtster 
(niveau E) aan in de gemeentelijke basisschool De Start, met ingang van 20.01.2020 tot en met 
30.04.2020. 
  
 
 
3. BEPALEN  VAN STANDPUNT 
 
 Het college neemt kennis van het advies van de lokale politie Berchem Bruist 2020. Het college 
volgt dit advies m.u.v. het advies m.b.t. de private bewaking.  Hieromtrent zal eerst nog overleg gepleegd 
worden met de lokale politie.  Het college volgt ook het advies i.v.m. het verbod op het gebruik van glazen 
recipiënten te volgen, m.u.v. het eetfestijn.  Tijdens het eetfestijn mogen wel glazen recipiënten gebruikt 
worden. 
 
 Het college keurt de gewenste aanpassingen aan het riolerings- en wegenisdossier in de 
Berchemstraat en Pontstraat goed. 
 
 Het college keurt de nieuwe kadereenoverkomst met Gaselwest goed vanaf 1.1.2020.  Deze  
nieuwe kaderovereenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
 Het college verleent een standplaatsvergoedering voor het dienstjaar 2020 voor het verkopen van 
ijs en roomijs aan de Toren en de Oude Zandgroeve tussen 16.2.2020 en 16.11.2020. 
  
 Het college gaat akkoord met het voorbehouden van een dubbele parkeerplaats t.h.v. het G.O.C. 
Kwaremont op 8.2.2020. 
 
 Het college neemt kennis van de klacht wegens overlast in de Hotondstraat t.g.v. evenementen 
en beslist dat aan de organisatoren van de Hotondcross een schrijven dient gericht te worden i.v.m. 
deze problematiek, met de vraag om de komende edities van de Hotondcross terdege rekening te 
houden met de omwonenden alsook om een schrijven te richten aan de eigenaar van het Hotond  
Sporthotel met de vraag om ook rekening te houden met de omwonenden bij het organiseren van 
activiteiten in en rond het sporthotel.   
 
 Het college neemt kennis van het schrijven van  ACOD i.v.m. een stakingsaanzegging op 
28.1.2020.  
 
 
 



 
5 

  Besluitenlijst schepencollege 15 januari 2020 

 Het college keurt het gunningsverslag voor de wegeniswerken in de Kapellestraat, zoals 
opgemaakt door Farys, goed.  De opdracht zal door Farys gegund worden aan Wannijn nv, Buissestraat 
36 te 9690 Kluisbergen voor een bedrag van 737.980,26 EUR (excl. BTW), waarvan 183.332,91 EUR (excl. 
BTW) ten laste van de gemeente.   

 
 Het college neemt kennis van de melding via de website i.v.m. het kapotgereden pad dat deel  
uitmaakt van de panoramaroute, achter de kerk te Zulzeke en beslist dat aan de melder dient 
meegedeeld te worden dat het herstel van deze voetweg opgenomen is in de planning van 2020.   
 
 Het college neemt kennis van het emailbericht dd. 8.1.2020 van VVSG i.v.m. de lopende 
sectorale onderhandelingen.  
 
 Het college beslist in te stappen in de quick-scan van het RLVA i.k.v. onderzoek naar potentieel  
aan houtige biomassa. 
 
 Het college verleent toelating voor de doortocht van de veldtoertocht Biking@Ronse MTB 
Classic Tour 2020 op 19.9.2020. 

 
 Het college neemt kennis van het emailbericht van de koersdirecteur van Dwars door 
Vlaanderen en beslist hieromtrent het volgende: 

- De wielerwedstrijd Dwars door Vlaanderen mag niet in tegengestelde richting door de 
Kapellestraat rijden.  Het parcours dient derhalve aangepast te worden en verlegd te 
worden naar de Hazestraat. 

- De werken in de Kapellestraat zullen niet uitgesteld worden omwille van de doortocht van 
een wielerwedstrijd. 

 
 Het college neemt kennis van het schrijven dd. 08.1.2020 van Minister Bart Somers i.v.m. het 
organiseren van burgerbevraging gemeente- en stadsmonitor door Agentschap Binnenlands Bestuur. 
 
 Het college neemt kennis van het schrijven z.d. (ontvangen 2.1.2020) van De Lijn i.v.m. de 
nieuwe mogelijkheden van de derdebetalersregeling van De Lijn.  
 
 Het college beslist dat de gemeente het cameratoezicht op het Kwaremontplein t.g.v. RvV op 
7.4.2020 ten laste zal nemen.   

 
 Het college neemt kennis van het emailbericht dd. 9.1.2020 van Jacques Vander Schelden i.v.m. 
de stand van zaken in het vereffeningsdossier vzw Recreatieoord Kluisbos. 

 
 Het college neemt kennis van het beroepschrift van Milieufront Omer Wattez tegen de 
omgevingsvergunning van NV. Mimmo/Vergalle.  
 
 Het college neemt kennis van de werkplanning van de technische dienst. 
 
 Het college neemt kennis van het ziekteattest van een administratief medewerker. 
 
 Het college neemt kennis van het emailbericht van Farys, i.v.m. het dossier Poletsestraat en gaat 
akkoord met de lijst van aan te schrijven ontwerpers. 

 
 Het college keurt de technische bepalingen en de raming voor het herstel van het wegdek hoek 
Lamontstraat-Kalkhovenstraat en Kalkhovenstraat goed en gaat akkoord met de aan te schrijven 
aannemers.    
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 Het college keurt de technische bepalingen en de raming voor het herstel van het wegdek 
(kasseien) in de Schilderstraat goed en gaat akkoord met de aan te schrijven aannemers.    
 
4. VARIA EN MEDEDELINGEN 
 
 Het college beslist dat dient nagegaan te worden of de signalisatie in de Grote Herreweg en de 

Buissestraat (verkeersborden en wegmarkeringen) voldoende de voorrangsregeling aanduidt.   
 

 Het college neemt kennis van de vraag van de Scouts (via de jeugdraad) of zij een drie- tot viertal 
keer per jaar gebruik mogen maken van de tuin van het gemeentehuis voor hun 
zondagactiviteiten en beslist hieromtrent het volgende: 
- De scouts krijgt de toelating om een drie- tot viertal keer per jaar de tuin van het 

gemeentehuis te gebruiken. 
- Men dient de gemeente vooraf te verwittigen indien men de tuin wenst te gebruiken. 
- Achteraf dient de tuin volledig opgeruimd te worden 

 
 Het college neemt kennis van de vraag van KLJ Zulzeke (via de jeugdraad) of zij bij regenweer 

een aantal keer per jaar gebruik mogen maken van feestzaal Brugzavel en beslist hieromtrent 
het volgende: 
- KLJ Zulzeke krijgt de toelating om, bij regenweer, gebruik te maken van feestzaal Brugzavel 

(indien deze nog vrij is).   
- Men dient de gemeente op voorhand te verwittigen indien men gebruik wenst te maken van 

de feestzaal.  Dit dient tijdig te gebeuren zodanig dat de sleutel nog tijdig kan overhandigd 
worden.   

- Na gebruik dient de sleutel steeds opnieuw afgegeven te worden aan de gemeente. 
- Na gebruik dient de zaal volledig opgeruimd te worden. 

 
 Het college beslist dat dient nagegaan te worden of de bomen naast de bibliotheek te Berchem  

  kunnen vervangen worden door een meer onderhoudsvriendelijke groensoort.   
 

De zitting wordt geheven te 17u15. 
 
 

Aldus gedaan in zitting van 15 januari 2020 en goedgekeurd in zitting van 22 januari 2020 
 
 
 
 
Algemeen directeur       De Burgemeester en Schepenen 
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