
 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          1 

 
 

 
                          

 
 

 

 
Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen 
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, Sabine Fransen, Jeroen Ooms, Raadsleden 
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd. (aanwezig na de schorsing van 
de zitting d.d. 6 december 2021 om 20u34, te weten op 8 december 
2021)  

Verontschuldigd: Peter Janssens, Raadslid (aanwezig vóór de schorsing van de zitting op 
6 december 2021 om 20u34, verontschuldigd na deze schorsing) 
Bart Adams, Algemeen directeur (aanwezig vóór de schorsing van de 
zitting op 6 december 2021 om 20u34, verontschuldigd na deze 
schorsing) 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering op 6 december 2021 om 20:00 uur. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 13 oktober 2021, 

Raadslid Van Dun vraagt om een schorsing van de zitting en een hervatting in digitale vorm, 
gezien de actuele epidemiologische situatie met betrekking tot het coronavirus.  
De voorzitter schorst de zitting om 20u02. De schorsing wordt opgeheven om 20u32 in 
aanwezigheid van 21 raadsleden. Vervolgens stelt de voorzitter voor om vermeld verzoek in te 
willigen, voorstel waarmee de raad akkoord gaat. De voorzitter schorst derhalve de zitting 
opnieuw om 20u34 om deze op digitale wijze te hervatten op woensdag 8 december 2021. De 
raadsleden werden hiertoe uitgenodigd op de geëigende wijze. De voorzitter heft de schorsing 
van de gemeenteraad d.d. 6 december 2021 op en de zitting wordt digitaal hervat in 
aanwezigheid van 20 aanwezige leden op 8 december 2021 om 20u55. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

0. Betreft: GR/2021/162 - Politieverordening van de burgemeester inzake de vergaderingen van 
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Bekrachtiging.   

Onderhavig agendapunt wordt ambtshalve bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda, te 
behandelen vóór de initiële agenda. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in maart 2020; 
Gelet op de Wet d.d. 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie 
tijdens een epidemische noodsituatie (Pandemiewet); 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen; 
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Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de 
epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie; 
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van 
bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde 
epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te 
beperken, zoals gewijzigd; 
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn; 
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur; 
Overwegende dat de epidemiologische situatie in Rijkevorsel thans zeer ernstig is; dat het 
noodzakelijk is om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; dat het 
hiertoe aangewezen is om contacten met andere personen zoveel mogelijk te vermijden; dat het 
lokaal bestuur een voorbeeldfunctie vervult naar de bevolking toe; dat het derhalve niet 
opportuun wordt geacht om gezien de huidige situatie fysiek te vergaderen; 
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen 
van de lokale bestuursorganen; dat de burgemeester op grond van artikelen 134, §1 en 135, §2 
van de Nieuwe Gemeentewet in het kader van de openbare gezondheid en veiligheid op 7 
december 2021 heeft beslist de vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn digitaal te organiseren; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 
134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet hiervan onverwijld kennis moet geven aan de 
gemeenteraad, aan dewelke deze verordening ter bekrachtiging moet worden voorgelegd tijdens 
de eerstvolgende zitting; dat een stemming over het al dan niet behandelen van onderhavig 
agendapunt bij hoogdringendheid niet nodig is, gegeven de rechtsgrond; 
Gelet op voorliggende politieverordening van de burgemeester d.d. 7 december 2021 inzake de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit: 

Voorliggende politieverordening van de burgemeester d.d. 7 december 2021 inzake de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn te bekrachtigen. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

1. Betreft: GR/2021/155 - Pidpa. Basishemelwaterplan Rijkevorsel. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
Gelet op het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 
15 juni 2018 (Waterwetboek); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd; 
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de 
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting 
en de vaststelling van de zoneringsplannen; 
Overwegende dat Pidpa als rioolbeheerder van de gemeente Rijkevorsel het initiatief heeft 
genomen om voor het grondgebied een basishemelwaterplan op te maken en zich hierin liet 
ondersteunen door studiebureau Antea; 
Overwegende dat door de klimaatverandering het neerslagpatroon gewijzigd wordt en dat dit 
voor Vlaanderen meer regen in de winter en minder neerslag in de zomer betekent; dat de 
intensiteit van de buien toeneemt waardoor buien met korte en intense neerslag zullen 
afgewisseld worden door langere, drogere periodes; 
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Overwegende dat het belangrijk zal zijn om ruimte te geven aan water; dat de bestaande riolen 
grotendeels nog van het gemengde type zijn en dat afval- en regenwater van bestaande 
gebouwen nog grotendeels gemengd wordt afgevoerd; dat deze buizen niet voorzien zijn op de 
gewijzigde neerslaghoeveelheden; dat het risico op wateroverlast, ook vanuit het 
rioleringsstelsel, daarom zal toenemen in de volgende jaren; 
Overwegende dat het duidelijk is dat vermenging van vervuild afvalwater met niet verontreinigd 
water (= hemelwater, drainagewater, bemalingswater,...) niet gewenst is; 
Overwegende dat waar de vermenging wel optreedt er dient gewerkt te worden aan de verdere 
scheiding van de stromen; dat het "ontvlechten" van de beide waterstromen zowel particulier als 
op het openbaar domein dient te gebeuren; 
Overwegende dat dit een gebiedsdekkende visie vraagt op het omgaan met hemelwater; dat elk 
gebied uniek is met eigen ondergrond, bestaan stelsel, reliëf, verstedelijking, type bebouwing, 
mogelijkheden, noden en knelpunten; dat gemeente Rijkevorsel werd onderverdeeld in 18 
deelzones; 
Overwegende dat het hemelwaterplan een kader schept voor een integrale ruimtelijke visie over 
waar en hoe het hemelwater van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde 
oppervlakken moet opgevangen, ter plaatse gehouden of vertraagd afgevoerd worden zonder 
daarbij een negatieve impact op het watersysteem en de omgeving teweeg te brengen; 
Overwegende dat bij de opmaak van het basishemelwaterplan aandacht werd gegeven aan het 
beperken van risico's op wateroverlast in de meest ruime zin van het woord; dat er werd ingezet 
op bronmaatregelen om het water ter plaatse te houden en afvoer te vermijden, het creëren 
van ruimte voor water; het beperken van interactie tussen afvalwater enerzijds en hemel- en 
oppervlaktewater anderzijds, het aanvullen van het grondwater door infiltratie,..; dat het 
inzetten op al deze sporen niet altijd op elke locatie mogelijk was; 
Overwegende dat een periodieke herziening van het plan in functie van een gewijzigd klimaat, 
wijzigend waterverbruik en variabele doelstellingen nodig zal zijn; 
Overwegende dat door de opmaak van een basishemelwaterplan de economische, 
maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon ingedijkt kunnen 
worden; dat het basishemelwaterplan voor gemeente Rijkevorsel werd opgemaakt door Antea in 
opdracht van Pidpa; dat eerst een volledige inventarisatie werd opgemaakt van alle mogelijke 
aspecten rond hemelwater, zoals infiltratie, buffering en afvoer vandaag de dag; dat de 
bestaande toestand van het watersysteem werd bekeken over het volledige grondgebied; dat in 
basishemelwaterplan maatregelen worden voorgesteld om de hydraulische problemen op te 
lossen en dat deze verschillende voorstellen werden opgelijst; 
Overwegende dat de opgesomde bevindingen in het hemelwaterplan belangrijk zijn om de 
nodige maatregelen te kunnen voorzien bij het het ontwerpen van rioleringswerken; dat het 
basishemelwaterplan als leidraad moet worden meegegeven aan studiebureaus bij de opmaak 
van rioleringsontwerpen voor de gemeente Rijkevorsel; 
Overwegende dat bij de opmaak van het basishemelwaterplan volgende maatregelen voorgesteld 
worden om de hydraulische problemen op te lossen: 

• openleggen van de beken (buffercapaciteit verhogen) 

• schotten plaatsen in grachten (vertraagde lozing) 

• ontharden van pleinen 

• scheiden van vuilwater en hemelwater riolering 
Overwegende dat voor de opmaak van dit basishemelwaterplan de methodologie opgemaakt 
door CIW voor het opstellen van een hemelwaterplan (Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid, 2017) is toegepast; dat samenvattend de doelstelling van het opstellen van een 
hemelwaterplan als volgt kan omschreven worden: Het uitwerken van een integrale ruimtelijke 
visie over waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen 
en (on)verharde oppervlakken kan worden ter plaatse gehouden, opgevangen en hergebruikt, 
geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water moet gecreëerd worden; 
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Overwegende dat Pidpa de principes en bevindingen van het basishemelwaterplan zal hanteren 
bij de uitvoering van toekomstige riolerings- en wegenwerken alsook bij de beoordeling van 
plannen en ontwikkelingen van derden; dat Antea, die het basishemelwaterplan voor Rijkevorsel 
heeft gemaakt, toelichting gaf in de zitting van 29 november 2021; dat het plan het resultaat is 
van overleg tussen verschillende instanties; dat volgende actoren het traject gevolgd hebben: 
Pidpa, Vlaamse milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Vlaamse landmaatschappij, 
Agentschap natuur en bos, Vlaamse Waterweg, Aquafin, gemeente Beerse, gemeente Merksplas, 
stad Hoogstraten.  
Overwegende dat Rijkevorsel werd ingedeeld in 18 deelzones die in grote lijnen de 
stroomgebieden volgen, echter begrensd op perceelsniveau; dat de knelpunten in kaart werden 
gebracht, evenals de individuele en collectieve oplossingen, de quick wins en de lange termijn 
oplossingen; dat de deelzones een prioriteitscategorie krijgen; dat het belangrijk is om op te 
merken dat het hemelwaterplan geen statisch gegeven is; 
Overwegende dat dit plan op zich geen financiële gevolgen heeft; dat bij de uitwerking van 
wegenisprojecten rekening dient gehouden te worden met het basishemelwaterplan en dat dit 
wel financiële gevolgen kan hebben voor riolerings- en wegenisprojecten; dat dit 
basishemelwaterplan in de toekomst een essentiële voorwaarde kan zijn voor het bekomen van 
watergebonden subsidies; 
Gelet op de vergadering van de gecoro d.d. 23 november 2021 waarbij goedkeuring werd 
verleend aan het voorstel van hemelwaterplan; 
Gelet op bijgevoegd verslag van de gecoro d.d. 23 november 2021; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Het basishemelwaterplan voor Rijkevorsel, opgemaakt in opdracht van Pidpa, wordt 
goedgekeurd. 
Art.2.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische uitwerking 
van het basishemelwaterplan en om de maatregelen te realiseren ter gelegenheid van de 
uitvoering van toekomstige riolerings- en wegenwerken alsook bij de beoordeling van plannen en 
ontwikkelingen van derden. 
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen zal onverwijld een afschrift van deze 
beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en de betrokken actoren. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

2. Betreft: GR/2021/137 - Dotatie HVZ Taxandria 2022. Goedkeuring.   
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening 
van de hulpverleningszones, hetwelk bepaalt dat de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, 
Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, 
Vosselaar deel uitmaken van de HVZ Taxandria; 
Gelet op artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, aangevuld en 
gewijzigd door een wet van 19 april 2014 houdende de gemeentelijke dotaties aan de 
hulpverleningszones;  
Gelet op de goedkeuring van de begroting 2022 in de zoneraad van HVZ Taxandria die een 
dotatie van de gemeente Rijkevorsel bevat, bestaande uit € 478.673 voor de gewone dienst en € 
125.531 voor de buitengewone dienst; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1- De dotatie 2022 aan de HVZ Taxandria ten bedrage van € 478.673  voor de gewone dienst 
en € 125.531 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd. 
Art.2.- De gewone en de buitengewone dotatie 2022 aan de HVZ Taxandria zal worden 
opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Rijkevorsel. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 
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3. Betreft: GR/2021/138 - Dotatie politiezone 2022. Goedkeuring.   
Gelet op de wet van 7 december 1998 en latere wijzigingen tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in bijzonder artikelen 40, 71, 75 en 
76; 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
Overwegende dat bij de vaststelling van de politiebegroting 2022 rekening werd gehouden met 
de verdeelsleutel zoals bepaald in het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere 
regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een 
meergemeentenpolitiezone; dat deze begroting 2022 voorziet in een toelage vanwege de 
gemeente Rijkevorsel voor een bedrag van € 704.094,00 in de gewone dienst en € 82.182,00 in 
de buitengewone dienst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De bijdrage van de gemeente  Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van 
politiebegroting 2022, zijnde € 704.094,00  in de gewone dienst en  €82.182,00  in de 
buitengewone dienst, goed te keuren en toe te kennen aan de politiezone Noorderkempen nr. 
012519 Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel, Vrijheid 19 te 2320 Hoogstraten. 
Art.2.- Deze bedragen zullen voorzien worden in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. 
Art.3.- Afschrift van dit besluit zal aangetekend ter goedkeuring overgemaakt worden aan de 
Gouverneur der Provincie Antwerpen en ter kennisgeving aan de Politiezone Noorderkempen te 
Hoogstraten. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

4. Betreft: GR/2021/139 - Verdeling subsidies 2022. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur, 
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is inzake het toekennen van subsidies en toelagen 
aan verenigingen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

 Enig artikel.-De verdeling van de subsidies voor het jaar 2022 wordt goedgekeurd als volgt: 
 

begunstigde 2022 2021 2020 

Ferm dienst opvanggezinnen € 250 € 250 € 250 

adviesraad cultuur werkingskosten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

adviesraad jeugd werkingskosten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

adviesraad sport werkingskosten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

                        kampioenenviering € 750 € 750 € 750 

beheersorgaan bibliotheek werkinggskosten € 600 € 600 € 600 

verenigde rijkevorselse molenaars € 1.300 € 1.300 € 1.300 

de Singer € 10 000 €10 000 €10 000 

heemkundige kring € 1.200 € 1.200 € 1.200 

ondernemend rijkevorsel € 250 € 250 € 250 

        

bond beter leefmilieu € 100 € 100 € 100 

gecoro werkingskosten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

landbouwprijs-milieuprijs € 1.000 € 1.000 € 1.000 

natuurpunt markvallei € 75 € 75 € 75 
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oudercomité De Wegwijzer € 620 € 620 € 620 

oudercomité Het Kompas € 620 € 620 € 620 

oudercomité Het Moleke-St. Lucia € 620 € 620 € 620 

        

sportevenementen:       

wielerwedstrijden juniors-aspiranten € 40 € 40 € 40 

wielerwedstrijden elite m contract € 40 € 100 € 100 

wielerwedstrijden elite z contract € 50 € 50 € 50 

sportwedstrijden € 75 € 75 € 75 

           incl G-sport plus € 50 plus €50 plus €50 

           incl jeugd plus € 50 plus €50 plus €50 

        

VVV toerisme € 7.300 € 7.300 € 7.300 

        

Akwadraat € 1.120 € 1.120 € 1.120 

centrum ganspoel € 50 € 50   

clara fey € 75 € 100 € 25 

consultatie vt het jonge kind € 700 € 700 € 700 

de 3master kasterlee € 125 € 100 € 225 

de schakel € 500 € 500 € 500 

Go Nautica € 225     

giblo beerse € 900 € 950   

heder € 100 € 50   

het raster € 350 € 450 € 350 

ispahan € 575 € 550 € 450 

Katholieke Vereniging Gehandicapten 
Rijkevorsel 

€ 620 € 620 € 620 

boemerang vakantiewerking € 1.850     

mekanders € 300 € 350 € 350 

mpi oosterlo € 25 € 25 € 25 

muco vereniging € 75 € 75 € 75 

Oscare € 50 € 50   

oudercomité vibo scholen € 650 € 575 € 625 

oudercomité Muylenberg € 225 € 200 € 175 

revalidatiecentrum Noorderkempen € 250 € 150 € 150 

Rode Kruis Vlaanderen/afdeling Rijkevorsel € 700 € 700 € 700 

samana centrum Rijkevorsel € 850 € 558 € 1.115 

samana ST Jozef € 265 € 558   

vogelrevalidatiecentrum   € 25   

zevenbergen € 75 € 25 € 25 

        

vormselcatechese centrum € 75 € 75 € 75 

vormselcatechese st jozef € 75 € 75 € 75 
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werkgroep 1e communie centrum € 75 € 75 € 75 

werkgroep 1e communie st jozef € 75 € 75 € 75 

werkgroep gezinsvieringen St Willibrordus € 75 € 75 € 75 

ijzerbedevaart € 50 € 50 € 50 

        

lokaal overleg werkingskosten € 1.200 € 1.200 € 1.200 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

5. Betreft: GR/2021/140 - Verdeling subsidies ontwikkelingssamenwerking 2021. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel het aangewezen acht een financiële inspanning te 
leveren teneinde het leed in de wereld te verzachten; 
Overwegende dat hiertoe in het meerjarenplan voor 2021 een bedrag van € 20.000 is 
ingeschreven; 
Overwegende dat tot verdeling van de subsidie dient te worden overgegaan; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- Goedkeuring te hechten aan onderstaande verdeling van de subsidies dienstjaar 
2021 inzake ontwikkelingssamenwerking: 

• Broederlijk delen: 1.350 € 

• 11.11.11: 2.500 € 

• Artsen zonder Grenzen: 3.000 € 

• Oxfam: 500 € 

• Wereldsolidariteit: 1.000 € 

• Damiaanactie: 1.500 € 

• Handicap international: 1.000 € 

• Imani Belgium: 1.000 € 

• Volk in nood: 1.000 € 

• Moeders voor moeders:1.500 € 

• Cunina:1. 500 € 
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

6. Betreft: GR/2021/144 - Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens Landschap. 
Goedkeuring herneming.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het schrijven d.d. 16 april 2021 van de Stichting Kempens Landschap; 
Gelet op de eerdere beslissing van de gemeente om lid te worden van Kempens Landschap vzw; 
Gelet op artikel 40 en 41 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de activiteiten van Kempens Landschap vzw worden verdergezet onder de 
(nieuwe) rechtsvorm van een stichting van openbaar nut, opgericht onder de naam “Stichting 
Kempens Landschap”, met als (nieuw) ondernemingsnummer 0749.895.122;   
Overwegende dat Stichting Kempens Landschap van deze gelegenheid wenst gebruik te maken 
om de afspraken met de deelnemende lokale besturen te herbevestigen via de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst; 
Overwegende dat in de samenwerkingsovereenkomst de voormalige werkingsprincipes van- en 
tussen de gemeente en Stichting Kempens Landschap worden hernomen, rekening houdende met 
de nieuwe rechtsvorm van Stichting Kempens Landschap als stichting van openbaar nut; 
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Overwegende dat Stichting Kempens Landschap in het algemeen belang een wezenlijke bijdrage 
levert tot het bewaren en publiek toegankelijk maken van landschappen en erfgoed, en dit door 
middel van verwerving, opwaardering en advisering; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 22 november 2021, 
waarbij goedkeuring werd verleend aan de herneming van de samenwerkingsovereenkomst; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeente verleent haar goedkeuring tot ondertekening van de bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

7. Betreft: GR/2021/153 - Afschaffing erfdienstbaarheid ter streke 'Loosen Hof' - servitude 
Helhoekweg 83. Goedkeuring akte.   

Gelet op het decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 16 augustus 2021, 
waarin zij principieel akkoord gegaan zijn met de afschaffing van de erfdienstbaarheid van het 
perceel gelegen te Helhoekweg 83 die via servitude toegang geeft tot het aangekocht perceel lot 
145Z; 
Overwegende dat de gemeente de aangekochte gronden via een andere toegang kan bereiken; 
Gelet op de voorliggende ontwerpakte en het bijhorende plan van notaris Michoel, Burgemeester 
J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De voorliggende ontwerpakte betreffende de afschaffing van de erfdienstbaarheid op 
het perceel Helhoekweg 83 wordt goedgekeurd. 
Art. 2.- De akte zal worden verleden door notaris Filip Michoel, handelend voor rekening van BV 
Michoel & Bremans, Burgemeester J. Van Aperenstraat 8 te 2320 Hoogstraten. 
Art. 3.- De voorzitter van de gemeenteraad en de gevolmachtigde van de algemeen directeur 
worden gemachtigd om samen, in naam van de gemeente, de akte en alle daarop betrekking 
hebbende stukken namens de gemeente mede te ondertekenen. 
Art. 4.- De aan de akte verbonden kosten zijn ten laste van de aanvrager van de afschaffing van 
de erfdienstbaarheid, in de akte vermeld als comparant A. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

8. Betreft: GR/2021/146 - OMV-2021-148. Lokaal bestuur Rijkevorsel. Het aanleggen van een 
park te Sint Jozef ZN. Tracé trage weg. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met ons kenmerk OMV-2021-148, zoals ingediend 
door het lokaal bestuur Rijkevorsel voor het aanleggen van een park te Sint Jozef ZN; 
Gelet op het plan toegevoegd als bijlage; 
Overwegende dat de aanvraag in de aanleg van nieuwe trage wegenis voorziet, dewelke gelegen 
is in het nieuw aan te leggen park; 
Overwegende dat de gemeenteraad zich voorafgaand aan de vergunningverlening dient uit te 
spreken over het wegtracé; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 18 ja-stemmen en 
2 onthoudingen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan 
Maes, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, 
Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen; onthoudingen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 

Besluit met 18 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 
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De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe wegtracé voor het aanleggen van een park te 
Sint-Jozef ZN. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

9. Betreft: GR/2021/147 - OMV-2021-106. Sneyers Koen namens Pidpa OPDRAVER. Wegen en 
rioleringswerken in zone Bergsken. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet gemeentewegen; 
Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag met ons kenmerk OMV-2021-106, zoals ingediend 
door Sneyers Koen namens Pidpa OPDRAVER aangaande wegen en rioleringswerken in zone 
Bergsken; 
Overwegende dat het wegenwerken betreft in de zone Bergsken, met name in : Bergsken, de 
Molenstraat, de Vonderstraat, de Salmmeirweg, de Sint-Willibrordusstraat en de Kardinaal 
Cardijnlaan; 
Overwegende dat bij de aanvraag een rooilijnplan werd toegevoegd hetwelk voldoet aan de 
krachtens het Gemeentewegendecreet gestelde eisen op vlak van vorm en inhoud; 
Overwegende dat de aanvraag de wijziging van gemeentewegen betreft, waardoor het 
noodzakelijk is dat de gemeenteraad hier zich voorafgaand aan de vergunningverlening over 
uitspreekt; 
Gelet op het voorstel van het college; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- de gemeenteraad neemt akte van en gaat akkoord met het rooilijnplan hetwelk 
toegevoegd werd als bijlage. 
Art.2.- de gemeenteraad gaat akkoord met de vooropgestelde wijzigingen van de 
gemeentewegen. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

10. Betreft: GR/2021/150 - Cultuur. Aanvraag jubileumsubsidie K.H. Broederband. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggend schrijven van Koninklijke Harmonie Broederband; 
Overwegende dat de vereniging in 2022 100 jaar bestaat; dat de vereniging daarom een aanvraag 
tot een jubileumsubsidie indient; dat de subsidie voor een 100-jarig bestaan € 1250 bedraagt;  
Gelet op voorliggend advies van de cultuurraad; 
Overwegende dat het dagelijks bestuur cultuur een positief advies verleent voor de toekenning 
van de jubileumsubsidie; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1- gaat akkoord met de toekenning van een jubileumsubsidie van € 1250 aan K.H. 
Broederband voor het 100-jarig bestaan van deze vereniging. 
Art. 2- geeft opdracht aan de dienst Financiën om over te gaan tot de uitbetaling van de 
toegekende jubileumsubsidie. 

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

11. Betreft: GR/2021/156 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Budgetwijziging 2021. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau en inzonderheid op hoofdstuk III, 
afdeling 1 Meerjarenplan en afdeling 2 Budget; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en het Ministerieel besluit van 27 
november 2006 dat de bijhorende modellen heeft vastgesteld; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van het Vlaamse Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur inzake de boekhouding van de eredienst; 
Gelet op de budgetwijzing 2021 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de 
Kerkraad Rijkevorsel op 1 juni 2021; dat de documenten aan het gemeentebestuur werden 
bezorgd op 23 november 2021; dat de documenten van de budgetwijziging 2021 als bijlagen zijn 
toegevoegd; 
Overwegende dat de hogervermelde budgetwijziging voorziet in een bescheiden gemeentelijke 
tegemoetkoming van € 1.614,46; 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel.- De budgetwijziging 2021 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus wordt goedgekeurd. 
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

12. Betreft: GR/2021/148 - Permanent aanvullend politiereglement. Inrichten van een 
parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Bochtenstraat. 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 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op 
het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat het aanvullend reglement geheel of gedeeltelijk van toepassing is op 
gewestwegen en/of wegen bedoeld in artikel 6 van het decreet. 
Gelet op het collegebesluit d.d. 22 november 2021 houdende het inrichten van een 
parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te Bochtenstraat; 
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; 
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid Jeroen Ooms namens de Gemeentebelangen-
fractie, dat ertoe strekt om ter hoogte van de parkeerplaats voorbehouden voor personen met 
een handicap een afschuining of verlaging van de boordstenen te voorzien voor een maximale 
toegankelijkheid; 
Gelet op de stemming over vermeld amendement, dat met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 
Gelet op de stemming over het eigenlijke agendapunt, dat eveneens met eenparigheid van 
stemmen wordt aangenomen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- In Bochtenstraat ter hoogte van huisnummer 42 wordt volgende maatregel ingevoerd: het 
parkeren is toegelaten; het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden 
door personen met een handicap; het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.  
Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord E9a; het verkeersbord wordt aangevuld met x-bord Xa. 
Het huidige verkeersbord E9b met onderbord Xa zal hiertoe 6 meter verder worden verplaatst 
richting Bochtenstraat huisnummer 44.  
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Art.2.- Een afschuining of verlaging van de boordstenen te voorzien op de voorziene 
parkeerplaats. 
Art.3.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.4.- 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.5.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.6.- 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 Turnhout; 
-      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, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

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

De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd., 

 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


