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Verontschuldigd: Bart Adams, Algemeen directeur 

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

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

1. Betreft: GR/2022/006 - Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP). Goedkeuring.   
Een toelichting over dit agendapunt werd voorafgaand aan de zitting gegeven door dhr. Steven Heylen, 
stafmedewerker Intercommunale Milieudienst IOK. 

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de goedkeuring van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie door de 
gemeenteraad op 28 augustus 2019; 
Gelet op de deelname aan het door IOK en de provincie gecoördineerd streekproject 
Kempen2030 dat kadert binnen dit vernieuwde Burgemeestersconvenant en één gezamenlijke 
visie vormt op vlak van energie en klimaat onder alle 29 Kempense lokale besturen; 
Overwegende dat het lokaal bestuur zich hierbij engageert om een actief en ambitieus 
klimaatbeleid te voeren met als doelstelling om de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% te 
reduceren tegen 2030 en in te zetten op klimaatadaptatie om de onvermijdelijke gevolgen van 
de klimaatverandering in te dijken; 
Overwegende dat alle ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant een gemeenschappelijke 
visie delen voor 2050 met: 

• koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de 
aarde ruim onder 2 °C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in 
overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in 
december 2015 is gesloten in Parijs; 

• veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke 
negatieve gevolgen van klimaatverandering; 

• universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, 
om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren; 

Overwegende dat het lokaal bestuur de voorbije twee jaar in samenspraak met IOK en met 
ondersteuning van de provincie Antwerpen een energie- en klimaatactieplan of Sustainable 
Energy and Climate Action Plan (SECAP) heeft opgesteld dat de doelstellingen en uit te voeren 
acties beschrijft; 
Overwegende dat dit SECAP tevens een monitoring van de uitstootcijfers en een risico- en 
kwetsbaarheidsanalyse voor het grondgebied van Rijkevorsel bevat; 

NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 31 januari 2022 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          2 

 
 

Overwegende dat een SECAP binnen de twee jaar na formele goedkeuring van het 
Burgemeestersconvenant door de gemeenteraad moet worden ingediend bij de Europese Unie; 
dat het Europees secretariaat van het Burgemeestersconvenant 6 maanden uitstel heeft 
verleend voor het indienen van het nieuw klimaatactieplan (SECAP); 
Gelet op het advies van de GECORO van 23 november 2021; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Besluit het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan dat werd opgemaakt in kader van 
het Burgemeestersconvenant goed te keuren en neemt kennis van de acties uit het plan. 
Art. 2.- Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan IOK (kempen2030@iok.be) die de 
indiening van het energie- en klimaatactieplan bij de Europese Unie binnen het gegeven 
tijdsbestek in orde maken. 

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

2. Betreft: GR/2021/163 - Kerkfabriek Sint-Willibrordus. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2022. 
Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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; 
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 het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld 
door de Kerkraad Rijkevorsel op 30 april 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan niet voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming; 
Gelet op het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, vastgesteld door de Kerkraad 
Rijkevorsel op 28 oktober 2021; dat het budget voorziet in een éénmalige tegemoetkoming van 
het gemeentebestuur van € 8.000 voor een pachtverbrekingsvergoeding voor de realisatie van 
een Chirolokaal; dat dit als een indicatief bedrag werd ingeschreven in functie van de financiële 
beleidsdocumenten van de kerkfabriek en de gemeente, aangezien het exacte aantal m², en dus 
het daaraan gekoppelde exacte bedrag, nog niet gekend was; dat het exacte bedrag in een 
latere fase zal worden ingeschreven middels een wijziging van de betrokken financiële 
beleidsdocumenten; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen aan het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Willibrordus, 
vastgesteld door de Kerkraad Rijkevorsel op 28 oktober 2021. 

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

3. Betreft: GR/2021/165 - Kerkfabriek Sint-Jozef. Meerjarenplan 2020-2025. Budget 2022. 
Aktename.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
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; 

mailto:kempen2030@iok.be


 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          3 

 
 

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 het meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de 
Kerkraad Rijkevorsel op 9 februari 2019; 
Overwegende dat het hogervermelde meerjarenplan voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming voor elk jaar van het meerjarenplan; 
Gelet op het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de Kerkraad 
Rijkevorsel op 23 oktober 2021; 
Overwegende dat het hogervermelde budget 2022 voorziet in een gemeentelijke 
tegemoetkoming van €12.719,88; dat deze tegemoetkoming hoger is dan wat in het 
meerjarenplan werd voorzien; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Het budget 2022 van de Kerkfabriek van Sint-Jozef, vastgesteld door de Kerkraad Rijkevorsel op 
23 oktober 2021, goed te keuren. 

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

4. Betreft: GR/2021/168 - GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 14/12/2021 en 
goedkeuring bijhorende protocols.   

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 27 oktober 2004 houdende de oprichting van 
een schoolraad voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer; 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 mei 2013 houdende goedkeuring van de 
overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad; 
Gelet op artikel 16 § 6 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad - algemene 
werkafspraken, mededeling van de verslagen van de schoolraad; 
Gelet op het voorliggende verslag van de schoolraad d.d. 14 december 2021; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 14 december 2021 inzake: 

• - Capaciteitsbepaling schooljaar 2022-2023 

• - Samenwerkingsafspraken GLS De Wegwijzer- Vrij CLB Kempen 2021-2022 

• - Schoolreglement wijzigingen/aanpassingen (kostenbeheersing: maximumfactuur en 
bijdrageregeling) 

Gelet op de protocols van akkoord betreffende de capaciteitsbepaling voor het schooljaar 2022-
2023, de overeenkomst met het CLB en de wijziging in het schoolreglement; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 14 december 2021. 
Art.2.- Goedkeuring wordt verleend aan bijhorende protocols betreffende de capaciteitsbepaling 
voor het schooljaar 2022-2023, de samenwerkingsafspraken met het CLB en de wijziging in het 
schoolreglement. 

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

5. Betreft: GR/2022/007 - GLS De Wegwijzer. Samenwerkingsovereenkomst met CLB SJ 2021-
2022. Goedkeuring.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid 
hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, art. 62, par. 1, 10°; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 
leerlingenbegeleiding inzonderheid hoofdstuk 3, artikel 15; 
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Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd 
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair onderwijs, 
buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op de leertijd 
samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden of te blijven; 
Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de 
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen; 
Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uitwerkt, 
dat een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per begeleidingsdomein 
omvat; 
Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op leerlingenbegeleiding 
voor iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar taken ondersteund 
wordt door schoolexterne instanties; 
Overwegende dat de school moet samenwerken met een CLB en daarom het initiatief moet 
nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum; 
Gelet op het overleg met de schoolraad d.d. 14 december 2021 over de 
samenwerkingsafspraken; 
Gelet op bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met het CLB; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst/afspraken tussen GLS De 
Wegwijzer en het CLB voor SJ 2021-2022. 

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

6. Betreft: GR/2021/143 - GLS De Wegwijzer. Capaciteitsbepaling schooljaar 2022-2023. 
Goedkeuring.   

Gelet op decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals gewijzigd; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 betreffende de lokale 
overlegplatforms inzake gelijke onderwijskansen zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 2 juni 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 september 2002 betreffende de Commissie 
inzake leerlingenrechten zoals gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 
2006; 
Gelet op de omzendbrief BaO/2012/01 inzake het gelijke onderwijskansenbeleid voor het 
basisonderwijs, laatst gewijzigd per 8 mei 2020; 
Gelet op het decreet van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht, in het bijzonder 
hoofdstuk II – wijzigingen in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 
Overwegende dat artikel II.15. van het decreet van 25 november 2011 bepaalt dat aan dezelfde 
onderafdeling een artikel 37novies wordt toegevoegd; dat deze toevoeging ondermeer handelt 
over de capaciteitsbepaling; dat een schoolbestuur verplicht wordt voorafgaandelijk aan de 
inschrijvingsperiode de capaciteit te bepalen; dat de capaciteit wordt gedefinieerd als volgt: 
“het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur/inrichtende macht per niveau (deelentiteit) 
als het maximum aantal leerlingen die kunnen worden ingeschreven ziet”; dat deze capaciteit 
moet worden vastgesteld op het niveau van de school, dat daarnaast het schoolbestuur een 
capaciteitsnorm kan invoeren op het niveau van het leerjaar voor het lager onderwijs; 
Overwegende dat de Vlaamse regering besloot het nieuwe inschrijvingsdecreet wegens COVID-19 
nog niet in werking te laten treden waardoor de oude regels van kracht blijven voor de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023; dat voor het schooljaar 2023-2024 nieuwe 
regelgeving wordt voorbereid; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 14 december 2021 inzake de capaciteitsbepaling van 
322 leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 op niveau van de school; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwijzer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het 
schooljaar 2022-2023, dit op niveau van de school. 

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

7. Betreft: GR/2022/000 - Cultuur. Projectsubsidie Koninklijke Sint-Jorisgilde. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op voorliggend schrijven van de Koninklijke Sint-Jorisgilde; 
Overwegende dat de gilde een vaandel en vlag liet restaureren door de Universiteit Antwerpen; 
dat er twee tentoonstellingskasten werden gemaakt om de gerestaureerde stukken in tentoon te 
stellen; dat de gilde een subsidie wenst aan te vragen voor dit project; dat het lokaal bestuur 
projectsubsidies kan toekennen voor bepaalde activiteiten; dat de gilde meldt volgende kosten 
te hebben gemaakt in het kader van dit project: 

• Restauratie door Universiteit Antwerpen: € 10 648 (incl. btw) 

• Tentoonstellingskasten: geschat bedrag van € 2300 (incl. btw) 
Overwegende dat de totale kost volgens bovenstaande gegevens € 12 948 (incl. btw) bedraagt; 
Gelet op voorliggende bewijsstukken;  
Overwegende dat voor de tentoonstellingskasten slechts een bedrag van € 2111,45 (incl. btw) 
kan worden gestaafd d.m.v. een bewijsstuk; 
Gelet op voorliggend gunstig advies van de cultuurraad; 
Gelet op de zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 januari 2022; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De raad gaat akkoord met de toekenning van een projectsubsidie aan de Koninklijke Sint-
Jorisgilde voor een bedrag van 125€. 

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

8. Betreft: GR/2022/005 - Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Toetreding. Goedkeuring.   
Gelet op het provinciale bestuursakkoord 2019-2024 voorziet om de regionale landschappen in 
de provincie Antwerpen gebiedsdekkend te maken; dat 8 gemeenten in de regio Kempen / het 
arrondissement Turnhout, waaronder Rijkevorsel, momenteel niet behoren tot een regionaal 
landschap; 
Overwegende dat na interne analyse ervoor wordt geopteerd de betrokken gemeenten te vragen 
toe te treden tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN); 
Gelet op het artikel 43, §2, 5° van het gemeentedecreet dat stipuleert dat de gemeenteraad 
bevoegd is voor de deelname aan verenigingen. 
Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 
inzonderheid artikel 54; 
Gelet op de statuten van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw; 
Overwegende dat het regionaal landschap het stimuleren van het streekeigen karakter, de 
natuurrecreatie en het recreatief medegebruik, de natuureducatie, het natuurbehoud, het 
herstel, het behoud en de aanleg van kleine landschapselementen, en de creatie van een 
draagvlak voor elk van voornoemde aspecten tot doel heeft; 
Overwegende dat deze doelstellingen zullen worden nagestreefd via concrete acties en 
projecten op het terrein, die worden uitgewerkt in samenwerking en overleg met de andere 
gebruikers van de open ruimte (natuur, landbouw, toerisme en recreatie, jacht); 
Gelet op bijgevoegde ambitienota; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art 1.- De toetreding van de gemeente tot Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw goed 
te keuren. 
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Art. 2.- De doelstellingen van het samenwerkingsverband te onderschrijven. 
Art. 3.- De voorgelegde statuten van de vzw goed te keuren en de jaarlijkse financiële 
ondersteuning per inwoner goed te keuren en te begroten. 

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

9. Betreft: GR/2021/159 - Permanent aanvullend politiereglement. Plaatsen van signalisatie D7 
te Berkenrijs. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
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 Berkenrijs een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 29 november 2021 houdende het plaatsen van signalisatie D7 te 
Berkenrijs; 
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 Berkenrijs van Sint-Lenaartsesteenweg tot Gebuerstraat en omgekeerd, aan de kant 
van de pare huisnummers, wordt volgende maatregel ingevoerd: fietsers, (speed)pedelecs en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en B moeten het dubbelrichtings-fietspad 
volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Dit wordt gesignaleerd 
door verkeersborden D7.  
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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 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. 
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De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

10. Betreft: GR/2022/002 - Permanent aanvullend politiereglement. Tonnagebeperking 3,5T 
Zuiderdijk, Kievitsheide, Klundert. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet lokaal bestuur; 
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 Zuiderdijk, Kievitsheide en Klundert gemeentewegen zijn; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 14 juni 2021 houdende de signalisatiewijzigingen en 
tonnagebeperking te Zuiderdijk, Kievitsheide, en Klundert; 
Gelet op omzendbrief MOB/2009/01 d.d. 3 april 2009 inzake de gemeentelijke aanvullende 
reglementen op de politie over het wegverkeer; 
Overwegende dat voor de plaatsing van gevaarsborden A21, aanwijzingsborden F49 en 
afbakeningsborden Va en Vb geen aanvullend reglement vereist is; 
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 Zuiderdijk, Kievitsheide, en Klundert vanaf de eerstvolgende trage weg na Zuiderdijk 
huisnummer 10E richting Klundert tot kruispunt Kievitsheide - Vlimmersebaan in beide richtingen 
wordt volgende maatregel ingevoerd: De toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen 
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 3,5 ton; de maatregel geldt niet voor het 
laden en lossen.  
Dit wordt gesignaleerd door:  
- Verkeersbord C21 3,5T t.h.v. kruispunt Vlimmersebaan – Zuiderdijk met onderbord type IV 
“750m”, 
- Verkeersbord C21 3,5T t.h.v. Zuiderdijk huisnummer 10C met onderbord type IV “200m”, 
- Verkeersbord C21 3,5T t.h.v. de eerstvolgende trage weg na Zuiderdijk 10E richting Klundert 
met onderbord type IV “Enkel laden en lossen” 
- Verkeersbord C21 3,5T t.h.v. kruispunt Vlimmersebaan – Kievitsheide met onderbord type IV 
“Enkel laden en lossen”.  
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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: 
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-      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, 

De voorzitter van de gemeenteraad schorst de zitting om 20.43 uur.  
De Gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

De schorsing wordt opgeheven om 20.46 uur en de zitting wordt hervat in aanwezigheid van 21 
raadsleden. 
11. Betreft: GR/2022/011 - Extra punt. Verkeerssituatie aan brug Sas.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jack Jacobs, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'Vaak staan wagens komende vanuit Vlimmeren lang stil omwille van de voorrang die ze moeten 
geven aan de wagens komende vanuit Rijkevorsel. De stopstreep ligt te ver van de brug en men 
heeft daardoor geen overzicht, als men geen auto’s ziet aankomen en men vertrekt vanachter 
de stopstreep kan er ineens een auto aankomen wat tot ergernis van de chauffeurs leidt omdat 
men dan achteruit moet rijden met alle gevolgen van dien. 
Ter stemming 
Ons voorstel is om de stopstreep 5 meter te verleggen richting brug zodat de bestuurders 'hoger' 
staan en het verkeer beter zien aankomen. Zo'n kosteloze aanpassing zou het verkeer hier naar 
ons inziens al een pak vlotter en minder gevaarlijk maken.’ 
Gelet op de stemming over het voorstel, hetwelk met 14 neen-stemmen, 2 onthoudingen en 5 
ja-stemmen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms, 
Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx) 

Besluit met 14 neen-stemmen, 2 onthoudingen en 5 ja-
stemmen: 

Er wordt niet akkoord gegaan met het voorstel luidend als volgt: ‘Ons voorstel is om de 
stopstreep 5 meter te verleggen richting brug zodat de bestuurders 'hoger' staan en het verkeer 
beter zien aankomen’. 

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

12. Betreft: GR/2022/012 - Extra punt. Markering parkeerplaats voor mindervaliden aan de 
kinderclub.   

Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'De parkeerplaats aan de kinderclub is reeds enkele jaren ingericht en in gebruik. We zien hier 
een mooi blauw beklinkerde parkeerplaats. Dit is echter niet voorzien van een 
gehandicaptenlogo of een gehandicaptenbordje. 
Volgens de regel van de wet is dit dus niets meer dan een blauw beklinkerde parkeerplaats. We 
weten allemaal dat op publieke parkings het politiereglement niet van toepassing is, maar het 
zou ons als overheid wel sieren om dergelijke regels na te leven. Op openbare parkings zoals 
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bijvoorbeeld op winkelcentrum Breebos wordt het politiereglement ook gewoon opgelegd wat 
betreft signalisatie om verwarring en discussies te voorkomen. 
In dit voorstel stellen wij een gehandicapten logo in thermoplast voor tov een verkeersbord of 
geschilderd logo omwille van duurzaamheid en het esthetische en speelse karakter van de muur 
te vrijwaren. 
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om de blauwe klinkers aan 
bibliotheek/kinderclub te voorzien van een gehandicapten logo in een witte thermoplastische 
wegmarkering.’ 
Gelet op de bespreking van het agendapunt, hetwelk met eenparigheid van stemmen wordt 
aangenomen; 
 Besluit met eenparigheid van stemmen: 
Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot het geven van een opdracht aan het college om de 
blauwe klinkers aan bibliotheek/kinderclub te voorzien van een gehandicaptenlogo in een witte 
thermoplastische wegmarkering. 

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

13. Betreft: GR/2022/013 - Extra punt. Energieprijzen. Sociale leveranciers. Uitschrijven studie.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
''Ondertussen raast het covid-virus gewoon verder en heeft het al een serieuze impact gehad op 
het inkomen van de mensen. Tel daarbij nog eens op dat de energieprijzen zijn al enige tijd aan 
het stijgen zijn. We zijn op een punt gekomen dat de energieprijzen een verdrievoudiging 
hebben ondergaan dag-op-dag tenopzichte van vorig jaar. 
Veel inwoners genieten gelukkig van het sociaal tarief. Wie echter buiten de categorieën valt 
van het sociaal tarief (door bijvoorbeeld net iets meer te verdienen), zal bij 
betalingsproblemen gedumpt worden bij de distributienetbeheerder. We zien dat we bij IVEKA 
als sociale leverancier meer betalen dan de goedkoopste tarieven op onze vrije markt. Deze 
Rijkevorselnaars worden dus nog dieper in de put geduwd door deze systeemfout. 
Als we zien naar andere gemeenten zoals Malle, Merksplas, Brecht of Vosselaar zie je dat ze 
daar beduidend minder betalen als deze mensen 'gedumpt' worden bij hun netbeheerder. De 
enige reden hiervoor is dat zij een andere distributienetbeheerder hebben. 
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een studie uit te 
schrijven voor te onderzoeken wat de kosten/baten zijn bij een overstap naar een andere 
netbeheerder.’ 
Gelet op de bespreking ter zake; 
Gelet op de stemming over het voorstel, hetwelk met 17 neen-stemmen, 2 onthoudingen en 2 
ja-stemmen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; 
ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms) 

Besluit met 17 neen-stemmen, 2 onthoudingen en 2 ja-
stemmen: 

Er wordt niet akkoord gegaan met het voorstel tot het geven van een opdracht aan het college 
om een studie uit te schrijven voor te onderzoeken wat de kosten/baten zijn bij een overstap 
naar een andere netbeheerder. 

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

14. Betreft: GR/2022/014 - Extra punt. Verkeersveiligheid fietsers in de Looiweg.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
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Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt: 
'In 2018 is de vraag door Jack gesteld wat betreft fietspaden in de Looiweg. Er is toen ook 
gezegd geweest dat er alternatieven gingen bekeken worden zoals fietssymbolen aanbrengen. 
Deze vraag is ondertussen ook nog altijd niet beantwoord, daarom dit agendapunt. 
Veel schoolkinderen gebruiken deze weg als fietscorridor tussen bvb. de woonwijken van 
Vaerenvelden of Oud Lo en de scholen in het centrum.   
De bloembak aan het Mopperstraatje zorgt weliswaar voor oponthoud, maar écht verkeersveilig 
kun je deze maatregel niet noemen. De opgepotte verkeers frustratie komt meestal een beetje 
verder tot uiting door een overdreven snelheid aan de Potbergstraat of aan het Looyakkerpad. 
Hier zie ik geregeld auto's letterlijk voorbij vliegen. 
In mijn 28 jarige fietscarrière op deze weg heb ik hier spijtig genoeg nog geen verbetering in 
gezien. Integendeel. 
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om op regelmatige afstand 
fietssymbolen aan beide kanten aan te brengen op de Looiweg. Dit van het begin tot aan het 
einde van bebouwde kom.’ 
Gelet op de bespreking ter zake; 
Gelet op de stemming over het voorstel, hetwelk met 14 neen-stemmen, 3 onthoudingen en 4 
ja-stemmen wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den 
Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine 
Fransen; onthoudingen: Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx; ja-stemmen: Diede Van 
Dun, Aline Maes, Jack Jacobs, Jeroen Ooms); 
                              Besluit met 14 neen-stemmen, 3 onthoudingen en 4 ja-stemmen: 
Er wordt niet akkoord gegaan met het voorstel tot het geven van een opdracht aan het college 
om op regelmatige afstand fietssymbolen aan beide kanten aan te brengen op de Looiweg, dit 
van het begin tot aan het einde van de bebouwde kom. 

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, 

Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.24 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.27 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 21 raadsleden. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 10 juni 2021, 

De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.27 uur. 
De Gemeenteraad, besloten zitting, met inachtname van het 
burgemeestersbesluit d.d. 7 december 2021, 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur wnd. 

 
 
 
 
    
Nina De Vrij    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


