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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens (voegt zich bij de zitting na de opening maar 
voor de behandeling van agendapunt 1), Jurgen Van Leuven, Aline 
Maes, Kristof Van Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:01 uur. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

De burgemeester-voorzitter vraagt de gemeenteraad om het agendapunt 6 van de agenda te 
halen en er aldus niet over te besluiten, voorstel waarmee de gemeenteraad eenparig akkoord 
gaat. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

Raadslid Peter Janssens voegt zich bij de zitting. 
De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

1. Betreft: GR/2021/019 - IOK. Algemene vergadering d.d. 18/05/2021. Goedkeuring agenda en 
vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK; 
Gelet op de uitnodiging van IOK d.d. 29 maart 2021 inzake de Algemene Vergadering die digitaal 
zal plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021 om 18.30 uur; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Vervanging bestuurder 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 
4. Resultaatsbestemming 2020 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 

2020 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2020 
7. Varia 
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Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2020; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van dhr. Karel Lenaerts uit de 
gemeenteraad en de raad van bestuur en van het voorstel tot vervanging door dhr. Frank Wilrycx 
als bestuurder van IOK; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van 
IOK. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020 , afgesloten per 31 
december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020. 
Art.5.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.6.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

2. Betreft: GR/2021/018 - IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering d.d. 18/05/2021. 
Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de statuten van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op de uitnodiging van IOK Afvalbeheer d.d. 29 maart 2021 inzake de Algemene Vergadering 
die digitaal zal plaatsvinden op dinsdag 18 mei 2021 om 19.15 uur; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende 
agendapunten bevat: 

1. Vervanging bestuurder 
2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020 
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020 
4. Resultaatsbestemming 2020 
5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 

2020 
6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de 

uitoefening van hun mandaat in 2020 
7. Varia 
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Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota ter 
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het 
boekjaar 2020 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende 
de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de 
ter zake vereiste wettelijke toelichtingen; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor; 
Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van de heer Karel Lenaerts uit de 
gemeenteraad en de raad van bestuur en het voorstel tot vervanging door de heer Frank Wilrycx 
als bestuurder van IOK Afvalbeheer; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en dhr. Kevin Druyts als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK Afvalbeheer, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van de heer Frank Wilrycx als bestuurder van 
IOK Afvalbeheer 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 
december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van 
het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen. 
Art.4.- Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de 
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020. 
Art.5- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Kevin Druyts van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.6.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

3. Betreft: GR/2021/010 - Aanstelling sanctionerend (GAS) ambtenaar door de gemeenteraad. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en 
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de 
administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties; 
Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Turnhout op 5 september 2016 goedkeuring 
hechtte aan het protocol aangaande gemeentelijke administratieve sancties afgesloten tussen de 
gemeenten van de politiezone Regio Turnhout; dat dit protocol het oorspronkelijke protocol 
vervangt dat op 26 mei 2005 door de gemeenteraad werd goedgekeurd en haar latere 
wijzigingen; 
Overwegende dat respectievelijk de stad Hoogstraten, en de gemeenten Rijkevorsel en 
Merksplas (samen de politiezone Noorderkempen vormend) gebruik maken van de 
dienstverlening van de Dienst Gemeentelijke Administratieve Sancties van Stad Turnhout sinds 1 
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april 2014, 1 januari 2012 en 1 juni 2012 ingevolge het afsluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Turnhout en de respectieve stad/gemeenten; 
Overwegende dat mevr. Kim Schiepers, beleidsadviseur gemeentelijke administratieve sancties 
(GAS), begin oktober mondeling aangaf dat ze haar ontslag indient omwille van een nieuwe 
uitdaging bij het openbaar ministerie; 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de stad Turnhout het ontslag 
met wederzijds akkoord van mevr. Kim Schiepers goedkeurde op 5 november 2020; 
Overwegende dat er een verschuiving in taken plaats binnen het team als gevolg van het ontslag 
van Kim Schiepers; dat mevr. Dorien Bols, beleidsadviseur gemeentelijke administratieve 
sancties, haar taken overneemt; dat een aanwerving van een beleidsadviseur gemeentelijke 
administratieve sancties nodig is om de werking binnen de dienst te kunnen garanderen; 
Overwegende dat het schepencollege van de stad Turnhout stelde Lisa Lambeets op 19 
november 2020 aan als voltijds beleidsadviseur gemeentelijke administratieve sancties (Av) in 
contractueel verband voor bepaalde duur met indiensttreding op 23 november 2020; 
Gelet op het gunstig advies d.d. 24 maart 2021 van het Parket van de procureur des Konings 
Antwerpen-Afdeling Turnhout voor de aanwijzing van mevr. Lisa Lambeets, geboren op 28 juli 
1994, als sanctionerend (GAS)ambtenaar; 
Overwegende dat mevr. Lisa Lambeets beschikt over een masterdiploma en juriste is; dat zij van 
17 tot 25 februari 2021 de vereiste opleidingsmodule volgde; dat mevr. Lisa Lambeets voldoet 
aan alle wettelijke voorwaarden; 
Overwegende dat de sanctionerend ambtenaar zijn bevoegdheden op onafhankelijke wijze dient 
uit te oefenen in het kader van de beslissingen om een administratieve sanctie op te leggen 
zoals bedoeld in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
en dat hij/zij autonoom moet kunnen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeenteraad wijst mevrouw Lisa Lambeets aan als ambtenaar belast met het opleggen van 
de administratieve geldboetes (sanctionerend ambtenaar). 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

4. Betreft: GR/2021/028 - Personeel. Arbeidsreglement. Goedkeuring.   
Gelet op de Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen d.d. 18 december 2002; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de geldende rechtspositieregeling, zoals gewijzigd; 
Gelet op de integratie van OCMW en gemeente Rijkevorsel; 
Overwegende dat de huidige arbeidsreglementen verouderd zijn en niet meer voldoen aan de 
verplichte vormvereisten; dat het gezien de integratie wenselijk is om één arbeidsreglement op 
te maken voor alle personeelsleden ressorterend onder zowel RPR 1, 2 als 3; dat de 
ontwerptekst voorgelegd werd in het onderhandelingscomité; 
Gelet op het protocol van akkoord d.d. 3 maart 2021;  
Gelet op de bespreking; 
Met 20 stemmen voor (Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl Geens, 
Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, 
Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut 
Backx, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van Hoye), 1 niet gestemd (Peter 
Janssens) 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het arbeidsreglement, zoals weergegeven in bijlage, wordt goedgekeurd. 
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De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

5. Betreft: GR/2021/023 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan 
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 te 
pandemie te versterken tot verderzetting van de engagementen. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 
pandemie te versterken; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2021 waarbij de 
samenwerkingsovereenkomst van gemeenten die zich verenigen in het kader van het besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te 
versterken - optie 2 - werd goedgekeurd en waarbij akkoord werd gegaan met de aanduiding van 
de gemeente Merksplas als pen-voerende gemeente; 
Gelet op de huidige stand van zaken in de coronacrisis; dat nog steeds een cruciale rol is 
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing: 

 Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft 
gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. 
Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen 
nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van 
het aantal patiënten. 

 Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 
opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar 
de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 
maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving) kunnen nemen; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 19 maart 2021 waarbij een verlenging van 
de subsidiëring tot 31 mei 2021 wordt voorzien tegen dezelfde voorwaarden, nl. € 0,125 per 
inwoner vast/€ 40 per indexpatiënt en € 20 per hoogrisicopatiënt, met een max. van € 60 per 
indexpatiënt; 
  
Overwegende dat de lokale besturen, in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering, 
kunnen kiezen tussen de volgende opties: 

 Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 

 Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching 
én  aanvullend lokaal contactonderzoek; 

Gelet op het voorliggend addendum bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering d.d. 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te 
versterken tot verderzetting van de engagementen; 
Gelet op het voorstel om akkoord te gaan met de verlenging van deze overeenkomst en te 
opteren voor optie 2; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de verlenging van de opdracht en opteert 
voor optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én 
aanvullend lokaal contactonderzoek. 
Art. 2.- De raad neemt kennis van het voorgelegde addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst en keurt deze goed. 
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Art. 3.- De gemeente Merksplas ondertekent dit addendum als pen-voerende gemeente en zal de 
nodige administratieve formaliteiten vervullen. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

6. Betreft: GR/2021/024 - Bufferbekken Hoeveweg. Bijkomende grondverwerving. Goedkeuring 
ontwerpakte.   

Dit agendapunt werd van de agenda gehaald; er wordt over dit agendapunt geen besluit 
genomen. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

7. Betreft: GR/2021/026 - Onderhoud Stevennekens. Aanleg fietspad Berkenrijs. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021159.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Onderhoud Stevennekens - Aanleg 
fietspad Berkenrijs” werd gegund aan Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 
Malle; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2021159 werd opgesteld 
door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.560,00 excl. btw of 
€ 102.317,60 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 947 en MJP 988 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021159 en de raming voor de 
opdracht “Onderhoud Stevennekens - Aanleg fietspad Berkenrijs”, opgesteld door de ontwerper, 
Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 84.560,00 excl. btw of € 102.317,60 incl. 21% 
btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP 947 en MJP 988. 
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De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

8. Betreft: GR/2021/027 - Heraanleg zijstraat Heesbeekweg. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021160.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en 
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten en concessies, en latere wijzigingen; 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a) 
(de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Heraanleg zijstraat Heesbeekweg” 
werd gegund aan Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 2021160 werd opgesteld 
door de ontwerper, Studieburo Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 109.670,00 excl. btw of 
€ 132.700,70 incl. 21% btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 1262; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021160 en de raming voor de 
opdracht “Heraanleg zijstraat Heesbeekweg”, opgesteld door de ontwerper, Studieburo 
Schillebeeckx bvba, Lange Ossegoor 36 te 2390 Malle. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 109.670,00 excl. btw of € 132.700,70 incl. 21% btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP 1262. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

9. Betreft: GR/2021/029 - Permanent aanvullend politiereglement. Wijzigingen 
verkeerssignalisatie te Kruispad, Prinsenpad, Helhoekweg. Goedkeuring.   

Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 57 §2 en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          8 

 
 

Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat Kruispad een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 22 maart 2021 houdende de te wijzigen verkeerssituatie te 
Kruispad, Prinsenpad en Helhoekweg; 
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Instellen van een fietsstraat en parkeerverbod te Kruispad vanaf kruising Kruispad met 
Torendries tot aan kruising Kruispad met Oostmalsesteenweg. Dit wordt gesignaleerd aan de 
hand van plaatsing verkeersbord F111 voor instellen fietsstraat en verkeersbord E3 met 
opwaartse pijl ter hoogte van: 
-       Kruising Oostmalsesteenweg X Kruispad (richting Torendries) 
-       Kruising Kruispad X Helhoekweg (richting Torendries) 
-       Kruising Kruispad X Prinsenpad (richting Torendries) 
-       Kruising Torendries X Kruispad (richting Oostmalsesteenweg) 
-       Kruising Kruispad X Prinsenpad (richting Oostmalsesteenweg) 
-       Kruising Kruispad X Helhoekweg (richting Oostmalsesteenweg) 
Einde van de fietsstraat wordt gesignaleerd door middel van plaatsing verkeersbord F113 ter 
hoogte van: 
-       Kruising Kruispad X Torendries (richting Torendries) 
-       Kruising Kruispad X Oostmalsesteenweg (richting Oostmalsesteenweg) 
Tevens wordt er een tonnagebeperking (3.5T) uitgezonderd plaatselijk verkeer ingesteld te 
Kruispad tussen kruising met Torendries tot aan kruising met Helhoek/Helhoekweg.  Dit wordt 
gesignaleerd aan de hand van verkeersbord C21 (3.5T) met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk 
verkeer’ ter hoogte van: 
-       Kruising Kruispad X Helhoekweg (richting Torendries) 
-       Kruising Kruispad X Prinsenpad (richting Torendries) 
-       Kruising Torendries X Kruispad (richting Oostmalsesteenweg) 
-       Kruising Kruispad X Prinsenpad (richting Oostmalsesteenweg 
Prinsenpad wordt gedeeltelijk ingericht met snelheidsbeperking 30 km/u tussen einde bebouwde 
kom en Kruispad. Dit wordt gesignaleerd aan de hand van verkeersbord C43 (30 km/u) ter hoogte 
van: 
-       Kruising Prinsenpad X bord einde bebouwde kom (richting Kruispad) 
-       Kruising Prinsenpad X Mispelweg (richting Kruispad) 
-       Kruisng Prinsenpad X Kruispad (richting Prinsenpad) 
-       Kruising Prinsenpad X Mispelweg (richting Prinsenpad) – na deze komt men in de bebouwde 
kom 
Helhoek en Helhoekweg wordt gedeeltelijk ingericht met snelheidsbeperking 30 km/u vanaf 
einde bebouwde kom.  Dit wordt gesignaleerd aan de hand van verkeersbord C43 (30 km/u) ter 
hoogte van: 
-       Kruising Helhoekweg X bord einde bebouwde kom (richting Helhoek) 
-       Kruising Kruispad X Helhoek 
-       Helhoek (ca 20 meter voor kruising met Kruispad richting Helhoekweg) 
-       Kruising Helhoekweg X Kruispad (richting Helhoekweg) 
Alle reeds geldende, tegenstrijdige signalisatie wordt opgeheven door middel van dit 
politiereglement. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

10. Betreft: GR/2021/030 - Permanent aanvullend politiereglement. Onderborden enkelrichting 
Koekhoven. Goedkeuring.   

Gelet op artikels 119, 130 bis en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
Gelet op artikels 57 §2 en 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; 
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 houdende het signaleren van werken of 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening, opgemaakt door de politiediensten; 
Overwegende dat Koekhoven een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 21 oktober 2019 houdende het instellen van enkelrichting te 
Koekhoven; 
Overwegende dat de enkelrichting te Koekhoven reeds werd ingesteld door het plaatsen van 
verkeersborden C1 en F19; dat er geen onderborden voorzien zijn t.b.v. het eventuele 
tweerichtingsverkeer van fietsen, bromfietsen klasse A en speed pedelecs;  
Overwegende dat het aan een goed bestuur hoort om de veiligheid van de weggebruikers in 
algemene zin te verzekeren en om een vlotte doorstroming van het verkeer te behouden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Op Koekhoven van kruispunt Koekhoven - N14 Hoogstraatsesteenweg tot kruispunt 
Koekhoven - Koekhoven in de richting van Koekhoven werd volgende maatregel ingevoerd: 
verboden rijrichting voor iedere bestuurder.  
Op Koekhoven vanaf kruispunt Koekhoven-Koekhoven in de richting van N14 
Hoogstraatsesteenweg werd volgende maatregel ingevoerd: toegelaten rijrichting op de 
openbare weg met eenrichtingsverkeer. Dit werd gesignaleerd door verkeersborden C1 en F19. 
Deze maatregelen gelden niet voor fietsers, bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A 
en speed pedelecs.  
Dit te signaleren door verkeersbord C1 aan te vullen met onderbord M12, en verkeersbord F19 
aan te vullen met onderbord M18. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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Art.3.- Dit reglement wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Graaf de Ferraris-gebouw, 
11e verdieping, Koning Albert II-laan nr. 20 bus 2, 1000 Brussel. 
Art.4.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.5.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen; 
-      Dhr. Griffier der Rechtbank van 1e Aanleg te  Turnhout; 
-      Dhr. Griffier der Politierechtbank van Turnhout; 
-      Dhr. Griffier van het Vredegerecht van  Hoogstraten; 
-      Dhr. Hoofdcommissaris van politie van de lokale politiezone Noorderkempen; 
-      Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, 
cel verkeer en signalisatie, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 41 te 2018 
Antwerpen. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

11. Betreft: GR/2021/031 - Extra punt. Uitbreiding bebouwde kom Sint-Lenaartsesteenweg.   
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur werd onderhavig punt toegevoegd 
door raadslid Lut Backx. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Naar aanleiding van de veiligheid voor onze zwakke weggebruikers vragen wij om het bord 
“einde/begin bebouwde kom” op de Sint Lenaartsesteenweg te verplaatsen. 
Dit om de veiligheid in onze gemeente te garanderen. 
Hierover moet eerst advies worden gevraagd aan de bevoegde instanties. 
We geven hier een opsomming mee van verschillende punten die door uitbreiding van bebouwde 
kom een stuk veiliger worden : 

 Bezoekers Kerkhof en B-Post die veiliger kunnen oversteken. 

 Oversteken van de Sint Lenaartsesteenweg om gebruik te maken van de trage weg : 
Dikke Berthapad wat door veel schoolkinderen wordt gebruikt om de wijk “Oude Braak” 
te bereiken. 

 Ook de oversteek aan Torendries – Merret wordt veiliger. 

 Momenteel is er geen snelheidsbeperking in Torendries d.w.z. dat men daar 70 km/u 
mag rijden. Wanneer men dan vanuit de fietsstraat Kruispad (waar zone 30 geldt) op de 
Torendries draait, dan is dit ronduit gevaarlijk wanneer men op een landelijke weg 
terecht komt waar men 70 km/u mag rijden. 

 Hetzelfde geldt voor voertuigen die vanuit de wijk Oude Braak, zijnde woonerf, (waar 
een snelheid van 20 km/u geldt), op de Torendries terecht komen waar zij ook 70 km/u 
mogen rijden. 

Indien het bord bebouwde kom verplaatst wordt, valt een gedeelte van de Torendries in de 
zone 50 km/u wat toch een stuk veiliger wordt 
Eveneens in de landelijke weg Merret zou het veiliger worden omdat die dan ook in de zone 
bebouwde kom ligt. 
Wij dringen hierbij aan op de veiligheid van vele mensen en vooral ook van kinderen met hun 
ouders die via deze weg naar sportzone Sonsheide fietsen alwaar er verschillende sportclubs en 
later ook de chiro gevestigd zijn. 
Om al deze redenen vragen wij ter stemming : 
Als de bevoegde instanties hiervoor gunstig advies geven, wordt het bord  “einde/begin 
bebouwde kom” langs de Sint Lenaartsesteenweg verplaatst als volgt : 
komende vanuit Rijkevorsel voorbij Merret, komende vanuit Sint Lenaarts voor Torendries.' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 14 neen stemmen, 2 onthoudingen en 
5 ja-stemmen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
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den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Kristof Van Hoye, Jurgen Van Leuven, Zoë Wouters, Lieven Van Nyen, 
Stefan Maes; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; ja-stemmen: Bart Van De Mierop, Danny 
Eelen, Lut Backx, Jack Jacobs, Eric Vermeiren); 
 Besluit met 14 neen-stemmen bij 2 onthoudingen en 5 ja-
stemmen: 
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel dat luidt ‘Als de bevoegde instanties hiervoor 
gunstig advies geven, wordt het bord  “einde/begin bebouwde kom” langs de Sint 
Lenaartsesteenweg verplaatst als volgt : komende vanuit Rijkevorsel voorbij Merret, komende 
vanuit Sint Lenaarts voor Torendries.'  

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 

De gemeenteraad, wegens de corona-crisis vergaderend via 
videoconferentie in openbare zitting conform het 
burgemeestersbesluit d.d. 22 oktober 2020 ter zake, 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:41 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
   

 


