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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, Burgemeester 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, 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, Karel Godet (bekleedt het 

mandaat van gemeenteraadslid en is aanwezig vanaf agendapunt 3),  Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
De voorzitter start de vergadering met het voorstel om het door raadslid Ooms ingediende 
agendapunt ‘ICT-beveiligingsplan en ICT-bedrijfscontinuiteitsplan’ te behandelen in besloten 
zitting, gelet op het belang en de mogelijke impact ervan voor de cyberveiligheid van de 
gemeentelijke werking. De raad gaat unaniem akkoord met dit voorstel. 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2022/101 - Geloofsbrieven Karel Godet. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Stoffelen als raadslid, waarvan de raad in zitting van 20 juni 2022 
akte heeft genomen; 
Overwegende dat het gemeenteraadslid dat ontslag heeft genomen overeenkomstig artikel 14 
van het Decreet Lokaal Bestuur wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen 
overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet d.d. 8 juli 2011; dat de 
geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
dat de geloofsbrieven alle schriftelijke bewijsstukken omvatten, waaruit blijkt dat betrokkene 
op een wettige wijze verkozen is en dat er tegen de verkiezing geen bezwaren zijn; dat het in 
concreto gaat over een recent uittreksel uit het bevolkingsregister, een recent uittreksel uit het 
strafregister (model 1) en een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in één van de gevallen 
van onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
Overwegende dat hiertoe door dhr. Karel Godet navolgende documenten werden ingediend: 

• een recent uittreksel uit het bevolkingsregister; 

• een recent uittreksel uit het strafregister; 

• een verklaring op eer dat betrokkene zich niet bevindt in één van de gevallen van 
onverenigbaarheid zoals bepaald in artikel 10 van het Decreet Lokaal Bestuur; 

Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat de geloofsbrieven van dhr. Karel Godet 
goedgekeurd kunnen worden; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 31 augustus 2022 
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De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Karel Godet, geboren te 
Hoogstraten op 18 april 1968, wonende te Sparrenweg 47/0201, worden goedgekeurd. 
Betrokkene wordt derhalve toegelaten tot het afleggen van de eed overeenkomstig artikel 6, §3 
van het Decreet Lokaal Bestuur, waardoor hij in functie zal treden als titelvoerend 
gemeenteraadslid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2022/102 - Eedaflegging van dhr. Karel Godet als gemeenteraadslid in openbare 

zitting in handen van de voorzitter.   
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van gemeenteraadslid van dhr. Karel Godet werden in 
zitting van heden goedgekeurd. Betrokkene wordt derhalve toegelaten tot het afleggen van de 
eed, zoals bepaald in artikel 6, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het nieuwe raadslid legt 
volgende eed af in openbare zitting van de raad in handen van de voorzitter van de raad: "Ik 
zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. Derhalve is dhr. Karel Godet 
geïnstalleerd als titelvoerend gemeenteraadslid. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2022/103 - Rangorde gemeenteraadsleden. Vaststelling.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief KB/ABB/2018/3 d.d. 26 oktober 2018 betreffende de start van de 
lokale en provinciale bestuursperiode; 
Gelet op het ontslag van mevr. Nathalie Stoffelen als raadslid, waarvan de raad in zitting van 20 
juni 2022 akte heeft genomen; 
Overwegende dat in zitting van heden de geloofsbrieven van dhr. Karel Godet werden 
goedgekeurd; dat betrokkene de eed heeft afgelegd, overeenkomstig artikel 6, §3 van het 
Decreet Lokaal Bestuur, zodat betrokkene geïnstalleerd is als gemeenteraadslid; 
Overwegende dat het derhalve wenselijk is de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw 
vast te stellen; dat de opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden 
geïnstalleerd, overeenkomstig artikel 6, §7 van het Decreet Lokaal Bestuur in volgorde van hun 
eedaflegging een rang innemen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen: 

Volgnummer Voornaam en naam Anciënniteit Aantal stemmen 
verkiezingen 2018 

1 Dorien Cuylaerts 2007-heden 2 472 

2 Robert Van den Eijnden 2007-heden 507 

3 Karl Geens 2007-heden 338 

4 Lieven Van Nyen 29/01/2007-heden 245 

5 Nathalie Cuylaerts 2013-heden 426 

6 Jaak Jacobs 2013-heden 387 

7 Stefan Maes 2013-heden 333 

8 Diede Van Dun 2013-heden 315 

9 Wim De Visscher 02/01/2001-22/01/2001; 
02/01/2007-29/01/2007; 
02/01/2013-28/01/2013; 
begin 2019-heden 

258 

10 Bart Van De Mierop 26/11/2018-heden 320 

11 Albert Vangenechten begin 2019-heden 236 

12 Zoë Wouters begin 2019-heden 230 

13 Lutgarda Backx begin 2019-heden 211 

14 Kevin Druyts begin 2019-heden 206 

15 Peter Janssens begin 2019-heden 175 
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16 Aline Maes begin 2019-heden 171 

17 Jürgen Van Leuven 29/09/2014-2018; 
30/9/2019 - heden 

156 

18 Danny Eelen 25/11/2013-2018 + start 
27/01/2020 

305 

19 Sabine Fransen begin 21/06/2021 160 

20 Jeroen Ooms begin 27/09/2021 301 

21 Karel Godet begin 31/08/2022 156 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2022/113 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad. Aanpassing. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de 
versterking van de lokale democratie; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen; 
Overwegende dat fysiek vergaderen het uitgangspunt blijft voor vergaderingen van de 
gemeenteraad, maar dat digitaal of hybride vergaderen mogelijk is onder de uitzonderlijke 
omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement; 
Overwegende dat het aangewezen is om het huishoudelijk reglement aan te passen, opdat de 
gemeenteraad in uitzonderlijke omstandigheden digitaal kan vergaderen; 
Gelet op voorliggend ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement in aangepaste versie, hetwelk als 
bijlage wordt gevoegd bij onderhavig besluit en er integraal deel van uitmaakt. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2022/112 - Besluit van de gouverneur tot vernietiging van de besluiten van het 

college van burgemeester en schepenen van 11 en 25 april 2022 waarbij wordt geweigerd om 
aan gemeenteraadslid Jeroen Ooms de notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel 
Informeert-vergaderingen van deze legislatuur te bezorgen. Kennisname.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 29 en artikel 332, §1 ; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 11 april 2022 houdende de weigering van de vraag d.d. 6 april 
2022 vanwege raadslid Jeroen Ooms tot het bekomen van de notulen/bemerkingen/ideeën van 
de Rijkevorsel Informeert-vergaderingen van deze legislatuur; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 25 april 2022 houdende de handhaving van het standpunt d.d. 
11 april 2022 ter zake, nadat raadslid Jeroen Ooms erom verzocht zijn vraag nogmaals ter 
bespreking aan het college voor te leggen; 
Gelet op het besluit d.d. 2 juni 2022 van de gouverneur tot vernietiging van de besluiten van het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel van 11 en 25 april 2022 
waarbij wordt geweigerd om aan gemeenteraadslid Jeroen Ooms de 
notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel Informeert-vergaderingen van deze legislatuur 
te bezorgen; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 4 juli 2022, waarbij werd beslist de 
notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel Informeert-vergaderingen van deze legislatuur 
te bezorgen aan raadslid Jeroen Ooms; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het besluit d.d. 2 juni 2022 van de gouverneur tot vernietiging van de 
besluiten van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel van 11 
en 25 april 2022 waarbij wordt geweigerd om aan gemeenteraadslid Jeroen Ooms de 
notulen/bemerkingen/ideeën van de Rijkevorsel Informeert-vergaderingen van deze legislatuur 
te bezorgen. 
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De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/104 - GLS De Wegwijzer. Kennisname verslag schoolraad 8/6/2022 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. 8 juni 2022; 
Gelet op het advies van de schoolraad d.d. 8 juni 2022 inzake: 

• Verhoging van scherpe maximumfactuur: verhoging met 5 € naar 95 € 

• Verhoging van minder scherpe maximumfactuur naar 480 € 

• Wijziging schoolreglement: Indien leerlingen tijdens de schooluren de school verlaten 
zonder toestemming, worden de ouders en politiediensten onmiddellijk telefonisch op de 
hoogte gebracht. 

• Lestijdenpakket 

• Lokalen boven de kinderclub gebruiken als klaslokaal 

• Huiswerkafspraken 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis wordt genomen van het verslag van de schoolraad d.d. 8 juni 2022.  
Art.2.- Goedkeuring wordt verleend aan bijhorende protocols betreffende: 

• de verhoging van scherpe maximumfactuur 

• de verhoging van minder scherpe maximumfactuur 

• de wijziging schoolreglement 

• het lestijdenpakket 

• lokalen boven de kinderclub gebruiken als klaslokaal 

• huiswerkafspraken 
De Gemeenteraad, O.Z., 

7. Betreft: GR/2022/109 - Grondverwerving in het kader van het aanleggen van een 
verbindingsweg tussen Oostmalsesteenweg en sportzone Sonsheide, inzonderheid het creëren 
van een trage weg. Kennisname ontwerpakte Vastgoedtransacties.   

Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg De Valk vastgelegd in de gemeenteraad d.d. 31 08 2005 
en goedgekeurd bij M.B. d.d. 12 januari 2006; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 13 09 2021 
betreffende de aanstelling van I.O.K. voor het voeren van de onderhandelingen; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 13 09 2021 
betreffende de aanstelling van Vastgoedtransacties voor het opmaken van de schattingsverslagen 
en het verlijden van de nodige aktes in geval van verwerving; 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door studiebureel Kris Mintjens d.d. 05 08 2021; 
Gelet op de ontwerpakte van commissaris Toon Huybrechts van de afdeling Vastgoedtransacties 
voor de verwerving van een strook grond te Oostmalsesteenweg 76 voor de aanleg van een 
verbindingsweg tussen de Oostmalsesteenweg en de sportzone Sonsheide, ter creatie van een 
trage weg; 
Overwegende dat de kosten en erelonen ten laste zijn van de gemeente; 
Overwegende dat er gelden beschikbaar zijn op MJP 1077; 
Overwegende dat een visum werd gevraagd aan de financieel directeur en dat deze een visum 
verleende d.d. 05 07 2022; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de grondverwerving aan Oostmalsesteenweg 76 zijnde 
100m² uit perceel E/152/W P000 en 30m² uit perceel E/152/W P000, ter creatie van een 
verbindingsweg tussen Oostmalsesteenweg en sportzone Sonsheide, zijnde een trage weg. 
Art. 2: De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door commissaris Toon Huybrechts van de 
afdeling Vastgoedtransacties wordt goedgekeurd. 
Art. 3: De akte zal verleden worden door dhr Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling 
Vastgoedtransacties, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
Art. 4: Dhr Toon Huybrechts, commissaris van de afdeling Vastgoedstransacties, wordt 
gemachtigd om deze akte en alle erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens 
het gemeentebestuur Rijkevorsel. 
Art. 5: Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/126 - Kapelberg Achtel. Erfpacht van kerkfabriek aan de gemeente met 

voorkooprecht. Goedkeuring.   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 06 2022 waarbij 
akkoord werd gegaan voor de opmaak van een erfpachtovereenkomst  betreffende de Kapelberg 
waarin een voorkooprecht wordt opgenomen ten voordele van het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de kerkfabriek Sint-Willibrordus, Doelenpad 8 te Rijkevorsel, als eigenaar 
hiervoor Notaris Verlinden heeft geraadpleegd en aangesteld; 
Gelet op de voorliggende ontwerpakte betreffende een kosteloze erfpachtovereenkomst voor 27 
jaar, waarin ook een voorkooprecht is opgenomen voor het lokaal bestuur; 
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst enkel de kapelberg betreft exclusief de kapel en dat 
er toegang verleend dient te worden tot de kapel; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- De voorgelegde ontwerpakte betreffende de kosteloze erfpachtovereenkomst voor 27 
jaar betreffende de Kapelberg opgesteld door Notaris Verlinden Philippe wordt goedgekeurd. 
Art. 2.- De akte zal verleden worden voor Notaris Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 2310 
Rijkevorsel, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
Art. 3.-De voorzitter van de gemeenteraad, dhr Wim De Visscher en de door de algemeen 
directeur via delegatie aangeduide ambtenaar mevr. Nina De Vrij worden gemachtigd de akte en 
alle erop betrekking hebbende stukken, namens het Lokaal Bestuur te ondertekenen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/128 - Aankoop parochiezaal Sint -Jozef. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op  de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7 juni 2022 waarin 
Notaris Philippe Verlinden werd aangesteld voor het verlijden van de akte bij een mogelijke 
aankoop van de parochiezaal te Sint-Jozef; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 20 juni 2022, houdende de aankoop van de 
parochiezaal te Sint-Jozef; 
Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door Topoplan d.d. 12 mei 2022; 
Gelet op de voorliggende ontwerpakte voor de aankoop van de parochiezaal te Sint-Jozef; 
Gelet op het visum van de financieel directeur d.d. 16 08 2022; 
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden bij de eerstvolgende aanpassing 
van het meerjarenplan; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, 
Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen 
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Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Karel Godet; onthoudingen (Jack Jacobs, Jeroen 
Ooms); 

Besluit met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen: 

Art. 1: Goedkeuring te verlenen aan de verwerving van  de parochiezaal te Sint-Jozef, Pastoor 
Lambrechtsstraat 1 te 2310 Rijkevorsel, gelegen 2e afdeling, sectie D, 98g13, voor oppervlakte 
van 600m². 
Art. 2: De ingediende ontwerpakte opgemaakt door notaris Verlinden, Sint Lenaartsesteenweg 53 
te 2310 Rijkevorsel, wordt goedgekeurd. 
Art. 3: De akte zal verleden worden door notaris Verlinden, Sint Lenaartsesteenweg 53 te 2310 
Rijkevorsel, die zal optreden als instrumenterend ambtenaar. 
Art. 4: De Visscher Wim, voorzitter van de gemeenteraad en de door de algemeen directeur via 
delegatie aangeduide ambtenaar mevr. Nina De Vrij, worden gemachtigd om deze akte en alle 
erop betrekking hebbende stukken te ondertekenen namens het gemeentebestuur Rijkevorsel. 
Art. 5: Alle kosten verbonden aan deze opdracht zijn ten laste van de gemeente Rijkevorsel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2022/124 - Compartimentering en verbouwen sanitair GLS De Wegwijzer - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2022185   
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 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 artikelen 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° c) 
(geen of geen geschikte aanvraag tot deelneming of offerte ingevolge een openbare/niet openbare 
procedure); 
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; 
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Compartimentering en verbouwen 
sanitair GLS De Wegwijzer” werd gegund aan Wim Peeters Architectenbureau BV BVBA, 
Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel; 
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek werd opgesteld door de ontwerper, 
Wim Peeters Architectenbureau BV BVBA, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 461.037,83 excl. btw of 
€ 487.134,31 incl. btw; 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Agion, Koningsstraat 94 te 
1000 Brussel; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in MJP 222; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek  en de raming voor de opdracht 
“Compartimentering en verbouwen sanitair GLS De Wegwijzer”, opgesteld door de ontwerper, 
Wim Peeters Architectenbureau BV BVBA, Molenstraat 36 te 2310 Rijkevorsel. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
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uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 461.037,83 excl. btw of 
€ 487.134,31 incl. btw. 
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Art.3.- Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Agion, Koningsstraat 
94 te 1000 Brussel. 
Art.4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in MJP 222. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2022/111 - ILV Noorderkempen Werkt. Jaarverslag en dotatie 2021. 

Goedkeuring.   
Gelet op de artikels 56 en 392-395 van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017; 
Gelet op artikel 8 van de statuten van de ILV Noorderkempen Werkt; 
Overwegende dat de lokale besturen van Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, 
Ravels en Rijkevorsel sinds 2018 samenwerken in de “Interlokale Vereniging (ILV) 
Noorderkempen Werkt”; 
Overwegende dat de initiële doelstelling erin bestond om de regionale samenwerking tussen de 
lokale besturen te stimuleren voor het organiseren van de regierol sociale economie in het kader 
van de Vlaamse beleidsprioriteit; dat met deze georganiseerde samenwerking de interlokale 
vereniging wil streven naar de uitvoering van een gedragen beleidsvisie en uitvoering van de 
regierol zoals deze werd bepaald in de beleids- en beheers cycli (BBC) van de deelnemende 
gemeenten; dat daarbij de ILV Noorderkempen Werkt ook optreedt als organisator van wijk-
werken; 
Overwegende dat de zes partnergemeenten snel ontdekten dat er veel raakvlakken zijn tussen 
tewerkstelling en welzijn en in de daaropvolgende jaren beslisten om met de ILV 
Noorderkempen Werkt ook projecten op te zetten rond gezinsarmoede, jongerenwelzijn, 
geïntegreerd breed onthaal en e-inclusie; dat de ILV Noorderkempen Werkt gaandeweg ook een 
rol als facilitator van overleg over kortlopende projecten of actuele beleidsthema’s kreeg; dat 
dit breder en complexer geworden werkveld vroeg om een meer centrale organisatie en 
aansturing, er een algemeen coördinator aangeworven werd; 
Overwegende dat dit ook een kantelpunt betekende in de financiering van de ILV 
Noorderkempen Werkt; dat gezien de werking van de ILV volledig gefinancierd kon worden met 
projectmiddelen tot 2020, het niet langer financieel haalbaar is en betalen de aangesloten 
gemeentebesturen nu een jaarlijkse werkingsbijdrage; dat hierdoor voor de eerste maal een 
jaarverslag en financieel verslag 2021 werd gemaakt dat een overzicht geeft van de acties 
waarop de ILV Noorderkempen Werkt ingezet heeft in dat jaar; dat zoals de statuten het 
voorschrijven, dit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van de 
partnergemeenten; 
Gelet op bijgevoegd jaarverslag ILV Noorderkempen Werkt 2021 en de statuten en huishoudelijk 
reglement ILV Noorderkempen Werkt; 
Gelet op artikel 8 van de statuten van ILV Noorderkempen Werkt dat bepaalt dat het 
beheerscomité de jaarwerking en de rekeningen vastlegt en deze jaarlijks ter informatie en ter 
goedkeuring voorlegt aan de raden van de lokale besturen die deelnemen; 
Overwegende dat de jaarrekening is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de raden 
van de deelnemende lokale besturen ze goedkeurt; dat binnen de 60 dagen na voorlegging de 
jaarrekening is goedgekeurd indien een lokaal bestuur niet reageert; 
Overwegende dat de beherende gemeente Hoogstraten, conform de afspraken in het 
beheerscomité, de bijdrage van de partnergemeenten berekent volgens de verdeelsleutel van 
het aantal inwoners: 

• Arendonk              17,90%           6.437,04 € 

• Baarle-Hertog         4,00%           1.438,45 € 

• Hoogstraten          29,20%         10.500,65 € 

• Merksplas             11,70%           4.207,45 € 
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• Ravels                   20,50%           7.372,03 € 

• Rijkevorsel            16,70%           6.005,51 € 
                         100,00%         35.961,13 € 
Gelet op de besprekingen; 

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Art.1.- De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2021, inclusief het financieel verslag van de 
Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt goed. 
Art.2.- De gemeenteraad keurt de dotatie van €6.005,51 goed aan de Interlokale Vereniging 
Noorderkempen Werkt voor het werkingsjaar 2021. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2022/129 - Samenwerkingsovereenkomst ILV Noorderkempen Werkt en partners 

in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering; 
Overwegende dat uit de afgelopen coronaperiode gebleken is hoe moeilijk het is voor bepaald 
doelgroepen is om zich staande te houden in de digitale wereld en om hun rechten hierbij te 
vrijwaren; dat de digitale verwachtingen vanuit openbare overheden of private spelers als 
banken of middenveldorganisaties te hoog liggen voor vele van onze inwoners; 
Overwegende dat er binnen het Europese kader ‘herstart na Corona’ een aantal oproepen 
gelanceerd werden rond digitale inclusie door verschillende ministeries, zowel op Vlaams als op 
Federaal niveau, en die binnen Vlaanderen passen binnen het beleidskader ‘Vlaamse 
Veerkracht’; 
Overwegende dat ILV Noorderkempen Werkt begin 2022 ingestapt is in het voortraject van de 
oproep ‘Digibanken’ van het departement Werk en Sociale Economie; dat dit voortraject eind 
mei afliep; dat deze eerste verkennende fase werd afgerond door de stuurgroep e-inclusie, 
waarvoor elke gemeente een vertegenwoordiger heeft afgevaardigd; dat de volgende stap het 
indienen van een aanvraag voor de implementatiefase van Digibanken is; dat deze tweede fase 
loopt tot uiterlijk eind 2024; 
Overwegende dat digibanken er vooral op gericht zijn toestellen ter beschikking te stellen van 
mensen die deze kosten zelf niet kunnen dragen; dat hieraan ook de nodige 
opleiding, ondersteuning en begeleiding gekoppeld wordt; 
Overwegende dat er voor de opleidingen samengewerkt wordt met LIGO Kempen waarmee we 
ook het volwassenenonderwijs naar onze gemeenten uitbreiden en borgen; dat er voor de 
technische ondersteuning een samenwerking met BEEGO (beego.be) wordt opgezet waarbij 
betrouwbare informatica studenten uit de buurt en met de juiste kennis eenvoudige vragen maar 
ook complex technisch problemen behandelen; 
Overwegende dat voor de projectoproep ‘digibanken’ 500.000 euro wordt gevraagd; dat er 
hiervoor geen eigen inbreng noodzakelijk is; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Enig artikel - De voorliggende samenwerkingsovereenkomst met ILV Noorderkempen Werkt en 
partners in het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid goed te keuren en de 
algemeen directeur en de voorzitter te machtigen deze namens het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel te onderschrijven. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2022/108 - Permanent aanvullend politiereglement. Voorrangsregeling 

wegversmallingen Veldstraat. 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 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; 

http://rijgelin03:50141/echo/nb/agendapunten/beheer/beego.be
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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 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat Veldstraat een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 18 juli 2022 houdende de voorrangsregeling aan de toekomstige 
wegversmallingen te Veldstraat; 
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 Veldstraat ter hoogte van de wegversmallingen aan huisnummers 16 en 62 in de 
richting van Looiweg geldt: de bestuurders hebben voorrang ten opzichte van de bestuurders die 
uit de tegenovergestelde richting komen.  
Op Veldstraat ter hoogte van de wegversmallingen aan huisnummers 16 en 62 in de richting van 
De Parre geldt: de bestuurders moeten voorrang verlenen aan de bestuurders die uit de 
tegenovergestelde richting komen. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden B19 en B21. 
Art.2.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
Art.3.- Dit besluit treedt in werking vanaf de bekendmaking. 
Art.4.- Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt door het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel aan: 
-      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.  
Art.5.- 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. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2022/125 - Permanent aanvullend politiereglement. Wegversmalling 

Mopperstraatje-Looiweg. 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 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 
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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 omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat Mopperstraatje, Looiweg en Lijsterstraat gemeentewegen zijn; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 4 juli 2022 houdende de wegversmalling te Looiweg-
Mopperstraatje; 
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 Mopperstraatje en Lijsterstraat t.h.v. het kruispunt met Looiweg geldt: de 
bestuurders moeten voorrang verlenen. De plaats waar de bestuurders, zo nodig, moeten 
stoppen en voorrang verlenen wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord B1 en 
wegmarkeringen overeenkomstig art.76.2 van de wegcode. 
Art.2.- Op Looiweg t.h.v. het kruispunt met Lijsterstraat geldt: de bestuurders hebben voorrang. 
Dit wordt gesignaleerd door verkeersbord B15c en B15f. 
Art.3.- Op Looiweg vanaf Mopperstraatje tot Looiweg huisnummer 10, aan de kant van de pare 
huisnummers, geldt: het parkeren is verboden. Het begin en einde van de 
parkeerreglementering wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E1. De 
verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb en Xa. 
Art.4.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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: 
-      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.  
Art.7.- 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. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2022/132 - Permanent aanvullend politiereglement. Parkeerbeleid gedeelte 

Molenakkers. 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 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 
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het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 
Gelet op de Ministeriële omzendbrieven betreffende gemeentewegen; 
Gelet op de politieverordening; 
Overwegende dat Molenakkers een gemeenteweg is; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 1 augustus 2022 houdende het parkeerbeleid te gedeelte 
Molenakkers; 
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 de stemming over het agendapunt, hetwelk met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen 
wordt aangenomen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, 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, Karel Godet; onthoudingen (Jack Jacobs, Jeroen 
Ooms); 

Besluit met 19 ja-stemmen bij 2 onthoudingen: 

Art.1.- Op Molenakkers van huisnummer 7 tot huisnummer 23 wordt volgende maatregel 
ingevoerd: het stilstaan en parkeren is verboden. Het begin, de herhaling en het einde van de 
parkeerreglementering worden aangeduid. Dit wordt gesignaleerd door verkeersborden E3. De 
verkeersborden worden aangevuld met X-borden Xa, Xd en Xb. 
Art.2.- Op Molenakkers van kruispunt Molenakkers-Banmolenweg tot aan het kruispunt t.h.v. 
Molenakkers huisnummer 7 wordt volgende maatregel ingevoerd: Het is verplicht te parkeren op 
de rijbaan. Het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid. Dit wordt gesignaleerd 
door verkeersborden E9g. De verkeersborden worden aangevuld met X-borden Xa. 
Art.3.- Overtredingen zullen gestraft worden overeenkomstig de wetten betreffende de politie 
op het wegverkeer. 
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: 
-      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.  
Art.6.- 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. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2022/136 - Extra punt. Aanpassing belastingsreglement bewaren van goederen.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms. 
Gelet op de toelichting als volgt: 
‘We hebben een belastingsreglement op het bewaren van goederen. Er is naar onze mening 
echter een hiaat wat betreft de bewaring van fietsen en bromfietsen. 
Vanaf dat er een fiets langer dan 30 dagen bewaard wordt in het gemeentemagazijn wordt er 
een administratieve kost van €175 aangerekend. Dit is naar onze mening 
buitenproportioneel. Daarom vragen we een lichte aanpassing van het belastingreglement. 
We willen de termijn van het kostenvrij ophalen van fietsen en bromfietsen optrekken naar de 
eerstvolgende moment van openbare verkoop. 



 
 

Notulen -  gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel          12 

 
 

Voorstel van besluit: 
Artikel 4 paragraaf 1 van het belastingreglement op ophalen en bewaren van goederen 
wordt gewijzigd naar: 
Art. 4.- De belasting is niet verschuldigd: 
1°voor het ophalen en bewaren van fietsen en bromfietsen die ontvreemd werden en waarvan 
de eigenaar 
van de fiets of bromfiets werd aangetroffen, deze zelf komt ophalen in de gemeentelijke 
opslagplaats en dit 
binnen een termijn vanaf inbewaringneming tot aan de eerstvolgende gemeentelijke openbare 
verkoop. 
2° voor het ophalen en bewaren van goederen waarvan sprake is in artikel 1408, §1 van het 
Gerechtelijk Wetboek.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 17 neen-stemmen en 4 ja-stemmen   
wordt verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan Maes, 
Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, 
Sabine Fransen, Karel Godet; ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms, Diede Van Dun, Aline 
Maes); 

Besluit met 17 neen-stemmen bij 4 ja-stemmen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om artikel 4 paragraaf 1 van het belastingreglement 
op ophalen en bewaren van goederen te wijzigen als volgt: 
‘Art. 4.- De belasting is niet verschuldigd: 
1°voor het ophalen en bewaren van fietsen en bromfietsen die ontvreemd werden en waarvan 
de eigenaar 
van de fiets of bromfiets werd aangetroffen, deze zelf komt ophalen in de gemeentelijke 
opslagplaats en dit 
binnen een termijn vanaf inbewaringneming tot aan de eerstvolgende gemeentelijke openbare 
verkoop. 
2° voor het ophalen en bewaren van goederen waarvan sprake is in artikel 1408, §1 van het 
Gerechtelijk Wetboek.’ 
 De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2022/137 - Extra punt. Verkeersspiegels.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid 
Jeroen Ooms. 
Gelet op de toelichting als volgt: 
‘Er zijn nog enkele kruispunten in onze mooie gemeente die veiliger voor zowel fietsers en 
auto’s gemaakt kunnen worden door een extra verkeersspiegel te installeren. 
Als onze burgers een bezoekje aan onze mooie molen hebben gedaan, en ze met hun fiets terug 
richting Looiweg willen pendelen komen ze op een levensgevaarlijk kruispunt. Met behulp van 
de verkeersspiegel aan de overkant van de straat zien ze het naderend verkeer vanuit 
Rijkevorsel beter aankomen, maar het verkeer komende van de vaart zien ze hier niet mee. Ik 
heb al meermaals de vraag gekregen van de inwoners om een bijkomende verkeersspiegel te 
zetten, om de situatie voor de fietsers veiliger te maken. 
Aan de hoek De Parre- Veldstraat is er beperkte zichtbaarheid door aan de ene kant een woning 
dicht tegen de rijbaan, en aan de andere kant een hoge haag. Deze baan wordt veel gebruikt 
voor recreationele fietsers en kinderen die naar Sint-Jozef fietsen. Een verkeersspiegel in beide 
richtingen zou hier de veiligheid bevorderen. 
Komende vanuit de kievitsheide, recht op het kruispunt met de Klundert staat er een hoge haag 
om de voorrang van rechts te geven. Rekening houdend met de Chiro en de voetbal die daar 
liggen maken veel fietsers gebruik van dit kruispunt. Een verkeersspiegel aan de overkant van 
het straat zou veiliger zijn om het verkeer van rechts te zien aankomen. 
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Vandaar volgend agendapunt: 
Gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een bijkomende verkeersspiegel te plaatsen 
aan de paal tegenover de Potbergstraat, kruispunt De Parre-Veldstraat en 
kruispunt Klundert-Kievitsheide.’ 
Gelet op de stemming over het agendapunt dat met 14 neen-stemmen, 2 ja-stemmen en 5 
onthoudingen worden verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van 
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Peter Janssens, Bert Vangenechten, Lieven Van 
Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Karel Godet; 
ja-stemmen: Jack Jacobs, Jeroen Ooms; onthoudingen: Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, 
Danny Eelen, Lut Backx, Aline Maes); 
                 Besluit met 14-neen stemmen bij 2 ja-stemmen en 5 onthoudingen : 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel om aan het college opdracht te geven om een 
bijkomende verkeersspiegel te plaatsen aan de paal tegenover de Potbergstraat, kruispunt De 
Parre-Veldstraat en kruispunt Klundert-Kievitsheide. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement worden verschillende vragen gesteld aan het 
college van burgemeester en schepenen. Van één vraag verwijst de voorzitter de behandeling 
naar de besloten vergadering. 

De gemeenteraad, O.Z,   
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement schorst de voorzitter om 21.15 uur de vergadering, 
nadat de agenda van de openbare zitting afgewerkt werd.  
Om 21.21 uur heft de voorzitter de schorsing op, in aanwezigheid van 21 raadsleden. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter opent de besloten zitting van de gemeenteraad om 21.21 uur. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
Aan het college van burgemeester en schepenen wordt een vraag gesteld dewelke naar de 
besloten zitting was verwezen. 

De Gemeenteraad, besloten zitting, 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
Op bevel : 
De  Algemeen directeur, 

 
 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


