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Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
   De Gemeenteraad, O.Z., 
1. Betreft: GR/2022/158 - IOK. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20/12/2022. 

Goedkeuring agenda, statutenwijziging en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 19 september 2022 en 24 oktober 2022 vanwege IOK, 
houdende uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 20 december 
2022 te 18u in de gebouwen van IOK, Antwerpseweg 1 te Geel;  
Gelet op de overgemaakte agenda’s en toelichtende nota’s; 
Gelet op de overgemaakte agendapunten als volgt: 

1. Statutaire benoeming 
2. Statutenwijziging 
3. Samenstelling algemeen comité en adviescomités 
4. Activiteitenplan 2023 
5. Begroting 2023 
6. Varia 

Gelet op bijgevoegde statutenwijziging van IOK; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021  inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en mevr. Sabine Fransen als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutaire benoeming van dhr. Frank Sels als 
bestuurder van IOK. 
Art.2.- Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van artikel 3 – 
maatschappelijk doel. 
Art.3.- Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van het 
algemeen comité en de adviescomités. 
Art.4.- Goedkeuring aan het activiteitenplan 2023. 
Art.5.- Goedkeuring aan de begroting 2023 en de hierin vervatte werkingskosten van de 
dienstverlenende vereniging IOK. 
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Art.6.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, mevr. Sabine Fransen van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
Art.7.- Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de 
algemene vergadering. 
Art.8.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK, Antwerpseweg 1 te Geel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
2. Betreft: GR/2022/171 - IOK Afvalbeheer. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 

20/12/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 19 september 2022 en 24 oktober 2022 vanwege IOK 
Afvalbeheer, houdende uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering op dinsdag 20 
december 2022 te 18u45 in de gebouwen van IOK, Antwerpseweg 1 te Geel;  
Gelet op de overgemaakte agenda’s en toelichtende nota’s; 
Gelet op de overgemaakte agendapunten als volgt: 

1. Statutaire benoeming 
2. Samenstelling algemeen comité en adviescomités 
3. Activiteitenplan 2023 
4. Begroting 2023 
5. Varia 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021 inzake de aanduiding van dhr. Peter 
Janssens als vertegenwoordiger en mevr. Sabine Fransen als plaatsvervanger in de Algemene 
Vergadering van IOK Afvalbeheer, t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutaire benoeming van Frank Sels als 
bestuurder van IOK Afvalbeheer. 
Art.2.- Hecht goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van het algemeen 
comité en de adviescomité milieu. 
Art.3.- Hecht goedkeuring aan het activiteitenplan 2023. 
Art.4.- Hecht goedkeuring aan de begroting 2023 en de hierin vervatte werkingskosten en 
tarieven van de opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer. 
Art.5.- Het mandaat van vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, mevr. Sabine Fransen van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van IOK Afvalbeheer, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform 
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
Art.6.- De volmachtdrager wordt gemandateerd om conform dit besluit te handelen en te 
beslissen op deze buitengewone algemene vergadering. 
Art.7.- Afschrift van deze beslissing over te maken aan IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1 te 
Geel. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
3. Betreft: GR/2022/157 - TMVS dv. Buitengewone algemene vergadering d.d. 13/12/2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel aangesloten is bij TMVS dv sinds 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 november 2017; 
Gelet op de statuten van TMVS dv; 
Gelet op de oproepingsbrief voor de fysieke (met inbelmogelijkheid) buitengewone algemene 
jaarvergadering van TMVS dv op 13 december 2022 om 14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 
1 te 9051 Gent, waarin de agenda werd meegedeeld als volgt: 

1. Toetreding van deelnemers 
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2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 

432 DLB) 
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 
5. Actualisering presentievergoeding 
6. Statutaire benoemingen 

Gelet op de bijhorende documenten in bijlage; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 februari 2019 waarbij dhr. Stefan Maes en Wim De 
Visscher werden aangeduid als vertegenwoordigers vanuit het lokaal bestuur; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de 
buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 13 december 2022 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten. 
Art.2.- De mandaten van dhr. Stefan Maes als vertegenwoordiger en dhr. Wim De Visscher als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger vast te stellen conform de gemeenteraadsbeslissing van 25 
februari 2019. 
Art.3.- De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone 
algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 13 december 2022, te onderschrijven en hun 
stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden bepaalde 
standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
Art.4.- Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan TMVS dv. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
4. Betreft: GR/2022/165 - IKA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 20/12/2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
IKA; 
Overwegende dat het lokaal bestuur per aangetekend schrijven van 10 december 2022 werd 
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering tevens 
jaarvergadering van IKA die op 20 december 2022 om 18u30 plaatsheeft in in de E10 Hoeve, 
Kapelstraat 8 te Brecht; 
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van IKA van 20  december 2022 
volgende agendapunten bevat: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023. 

2. Principebeslissing samenwerking met Luminus 
3. Statutaire benoemingen. 
4. Statutaire mededelingen. 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 november 2021 waarbij dhr. Jürgen Van Leuven werd 
aangeduid als vertegenwoordiger en dhr. Stefan Maes als plaatsvervanger in de algemene 
vergadering van IKA tot en met 31 december 2024; 
Overwegende dat Luminus een voorstel tot deelname formuleert dat past in de strategische 
doelstellingen van IKA; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- De gemeenteraad, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd, 
hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en de afzonderlijke punten van de dagorde van de 
Buitengewone Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA d.d. 20 december 
2022: 
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1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te 
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de 
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023. 

2. Principebeslissing samenwerking met Luminus 
3. Statutaire benoemingen. 
4. Statutaire mededelingen. 

Art.2.- De gemeenteraad wenst dat IKA een samenwerking met Luminus voor de realisatie van 
groenestroomprojecten opzet en verzoekt IKA om een deelname in een samenwerkingsverband 
zoals beschreven in de begeleidende nota voor te bereiden. Dit verzoek houdt geen financieel 
engagement van de gemeente in. 
Art.3.- De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA op 20 december 2022 (of iedere 
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormeld artikel 1 onderhavige beslissing. 
Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Jürgen Van Leuven en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van IKA lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019; 
Art.5.- Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vere-
niging IKA, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres 
lieven.ex@fluvius.be. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
5. Betreft: GR/2022/167 - PIDPA. Buitengewone algemene vergadering d.d. 16/12/2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is van de opdrachthoudende vereniging Pidpa; 
Gelet op de oproepingsbrief van 21 oktober 2022 waarmee Pidpa de agenda van de 
Buitengewone Algemene vergadering heeft meegedeeld; 
Overwegende dat deze digitale vergadering zal doorgaan op vrijdag 16 december 2022  te 11.30 
uur; 
Gelet op bijgevoegde agenda van de vergadering als volgt; 
1.       Nazicht van de raadsbesluiten voor de afgevaardigden 

2.       Begroting 2023 
3.       Toetredingen 

4.       Benoemingen 
5.       Varia 

a)       Synergie Pidpa/water-link en samenwerking Pidpa/Aquafin – stand van zaken – toelichting 
b)       Vragen van vennoten 
6.       Goedkeuring van het verslag van de vergadering 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
mevr. Zoë Wouters en dhr. Lieven Van Nyen als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene Vergaderingen van PIDPA tot 
en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde 
begroting 2023 en het toelichtend verslag. 
Art.2.- Goedkeuring te verlenen aan de toetreding/uitbreiding van opdracht. 
Art.3.- Goedkeuring te verlenen aan de benoemingen. 
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Art.4.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, mevr. Zoë Wouters en als 
plaatsvervangend vertegenwoordiger, dhr. Lieven Van Nyen van de gemeente Rijkevorsel voor de 
Algemene Vergaderingen van Pidpa lopende t.e.m. 31 december 2024 vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019; 
Art.5.- Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de algemene vergadering 
van 16 december 2022, overeenkomstig deze beslissing te stemmen evenals op elke andere 
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de agendapunten van deze 
algemene vergadering. 
Art.6.  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit 
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 
2018 Antwerpen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
6. Betreft: GR/2022/168 - Pontes. Buitengewone algemene vergadering d.d. 15/12/2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij intergemeentelijke vereniging PONTES 
(voorheen Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer) in de Provincie Antwerpen; 
Gelet op de uitnodiging voor de digitale algemene vergadering en buitengewone vergadering van 
PONTES op 15 december 2022; 
Gelet op het ontwerp bijhorende documenten in bijlage; 
Gelet op de te behandelen agendapunten zijnde: 

1. Algemene vergadering: verslag 23 juni 2022 - goedkeuring 
2. Beleid: beleidsnota 2023 - goedkeuring 
3. Financiën: budget 2023 – goedkeuring 
4. Financiën: presentiegelden bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) – wijziging 
5. Algemeen: actuele dossiers - toelichting 
6. Varia en rondvraag 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de aanduiding van 
dhr. Stefan Maes en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van PONTES 
tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van PONTES van 15 december 2022. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Stefan Maes en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van PONTES, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 25 februari 2019. 
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van PONTES wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en de cvba PONTES, J. Moretuslei 2 te 2610 Wilrijk. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
7. Betreft: GR/2022/169 - CIPAL dv. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 15/12/2022. 

Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Overwegende dat de gemeente deelnemer is bij dienstverlenende vereniging CIPAL dv; 
Overwegende dat de digitale buitengewone algemene vergadering van CIPAL dv zal doorgaan op 
15 december 2022, om 16 uur; 
Gelet op de oproepingsbrief met bijhorende bijlagen en volgende agenda: 
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1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2023 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 november 2021 houdende de aanduiding van 
dhr. Bert Vangenechten en dhr. Peter Janssens als respectievelijk effectief en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger van de gemeente Rijkevorsel voor de algemene vergaderingen van CIPAL dv 
tot en met 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone 
algemene vergadering van CIPAL dv van 15 december 2022. 
Art.2.- Het mandaat van effectief vertegenwoordiger, dhr. Peter Janssens en plaatsvervangend 
vertegenwoordiger, dhr. Bert Vangenechten van de gemeente Rijkevorsel voor de Algemene 
Vergaderingen van CIPAL, lopende t.e.m. 31 december 2024, vast te stellen conform de 
gemeenteraadsbeslissing d.d. 29 november 2021. 
Art.3.- De afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van CIPAL wordt 
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissingen te stemmen. 
Art.4.- Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en zal kennis geven van deze beslissing aan de betrokken 
vertegenwoordigers en Cipal dv. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
8. Betreft: GR/2022/170 - Kunstacademie De Noorderkempen BGTS. Algemene vergadering d.d. 

15/12/2022. Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat.   
Overwegende dat de gemeente lid is van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie 
voor Muziek en Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de statuten van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Academie voor Muziek en 
Woord De Noorderkempen; 
Gelet op de Benelux overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende 
samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten; 
Overwegende dat ingevolge artikel 29 van voormeld Benelux-verdrag van 20 februari 2014 het 
grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) per 1 januari 2019 van rechtswege een Benelux 
Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) is geworden; 
Gelet op het schrijven d.d. 30 oktober 2022 vanwege de Kunstacademie De Noorderkempen 
BGTS, Pastoor de Katerstraat 5 te 2387 Baarle-Hertog, houdende bijeenroeping van de Algemene 
Vergadering op donderdag 15 december 2022 om 19 uur in CC Baarle-Hertog; 
Gelet op de agendapunten die ter behandeling zullen voorgelegd worden : 
1. Opening 
2. Samenstelling Algemene Vergadering 
3. Goedkeuring vorig verslag 
4. Informatie schooljaar 2022-2023 
5. Bespreking en goedkeuring begroting 2023 
6. Rondvraag 
8. Sluiting 
Gelet op de bevoegdheid ter zake van de gemeenteraad; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 29 november 2021 houdende aanduiding van 
vertegenwoordiger mevr. Sabine Fransen als volmachtdrager en dhr. Lieven Van Nyen als 
plaatsvervanger om deel te nemen aan de  algemene vergaderingen van de academie voor 
muziek en woord de Noorderkempen t.e.m. 31 december 2024; 
Gelet op de bespreking; 
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Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1. Akkoord te gaan met de voorstellen van de raad van bestuur van de Kunstacademie De 
Noorderkempen BGTS betreffende de agendapunten van de Algemene Vergadering van 15 
december 2022. 
Art. 2. Als vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Sabine Fransen, raadslid, aan te duiden 
en dhr. Lieven Van Nyen, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager om deel 
te nemen aan de Algemene Vergadering van de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS t.e.m. 
31 december 2024. 
Art. 3. Voormelde volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager op te dragen hun 
stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen door de gemeenteraad  betreffende de 
agendapunten van voormelde Algemene Vergadering. 
Art. 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
onderhavige beslissing en onder meer hiervan kennis te geven aan de aangeduide 
vertegenwoordigers en aan de de Kunstacademie De Noorderkempen BGTS, Pastoor De 
Katerstraat, 5 te 2387 Baarle-Hertog. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
9. Betreft: GR/2022/180 - Onderwijs. Verslag ABOC d.d. 7/11/2022. Kennsname.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het verslag van het ABOC d.d. 7 november 2022; 
Gelet op bijgevoegd overzicht van de vacante lestijden voor vaste benoeming toestand 15 
oktober 2022 en de voorwaarden voor vaste benoeming per 1 januari 2023; 
Gelet op de bespreking; 
Neemt kennis van het verslag van het ABOC d.d. 7 november 2022. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
10. Betreft: GR/2022/177 - Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP) 2.0. Goedkeuring 

ondertekening.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op de internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro 
in 1992 en het internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van 
maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen; 
Gelet op het ondertekenen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale 
overheid in New York in 2015 aangaande het engagement om aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen te werken; 
Gelet op het ondertekenen door de gemeente Rijkevorsel van het Burgemeestersconvenant 
2030, aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen; 
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030; 
Gelet op het Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024; 
Gelet op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en 
gemeenten van 4 juni 2021 aangaande het verbintenissen engagement inzake de algemenen 
engagementen en de vier werven behoudend 16 specifieke doelstellingen; 
Gelet op het ‘FIT for 55’-pakket van de Europese Commissie waardoor Europese regelgeving in 
overeenstemming wordt gebracht met de doelstelling van de Europese Unie om in 2030 de netto-
uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Met als 
gevolg de visienota van de Vlaamse Regering van 5 november 2021 ‘Bijkomende maatregelen 
Klimaat’ met een extra pakket aan maatregelen voor een reductie van 40% broeikasgasuitstoot 
(ten opzichte van 2005) voor de sectoren transport, bouw, landbouw, afval en industrie; 
Gelet op art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 
van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de 
verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied”; 
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Gelet op het voorwaardenscheppend kader dat op vraag van de Raad van Bestuur van IOK werd 
opgesteld; 
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 ondertekende 
na gemeenteraadsbeslissing d.d. 1 september 2021; 
Gelet op de toelichting van dhr. Steven Heylen, stafmedewerker Intercommunale Milieudienst 
IOK, inzake het lokaal energie-en klimaatpact, in zitting van 24 oktober 2022; 
Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 
ondertekent en de gewenste en mogelijke acties uitvoert; dat bijgevolg de gemeente recht 
heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid d.m.v. trekkingsrecht; 
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, Jack Jacobs, 
Stefan Maes, Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen 
Van Leuven, Sabine Fransen, Jeroen Ooms, Karel Godet; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline 
Maes) 

Besluit met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 

De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 
2.0. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
11. Betreft: GR/2022/163 - Kosteloze grondafstand Zoggebeekweg in het kader van 

verkavelingsvergunningen. Opname in openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte.   
Gelet op het decreet Lokaal bestuur; 
Gelet op de verkavelingsvergunningen : 

• - nummer 547 d.d. 27 mei 2017; 

• - nummer 559 d.d. 09 november 2016; 

• - nummer 573 d.d. 13 december 2017; 
waarbij als voorwaarde werd opgelegd over te gaan tot kosteloze grondafstand aan de gemeente 
Rijkevorsel van het wegtracé 'Zoggebeekweg'; 
Gelet op het voorliggende opmetingsplan van GEO landmeters Buizelstraat 22 te 2320 
Hoogstraten d.d. 27 juni 2022; 
Gelet op de ontwerpakte voor de grondafstand opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg 53 te 2310 Rijkevorsel; 
Overwegende dat de grondverwerving bestemd is voor opname in openbaar domein; 
Overwegende dat de grondafstand kosteloos is voor het lokaal bestuur; 
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, 
Bart Van De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Jurgen Van Leuven, 
Sabine Fransen, Karel Godet, Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen: Jack Jacobs, Jeroen 
Ooms); 

Besluit met 19 ja-stemmen en 2 onthoudingen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend voor de kosteloze verwerving van wegtracé Zoggebeekweg 
zijnde lot 1a(15m²), 1b (203m²), 1c (449m²), 1d (370m²)1e (30m²) zijnde lot 2 (870m²), zijnde 
lot 3a (620m²) en lot 3b (129m²), zijnde lot 4 (463m²) en lot 5 (324m²), zoals bepaald in de 
voorwaarden van de verkavelingsvergunningen : 

• - nummer 547 d.d. 27 mei 2017; 

• - nummer 559 d.d. 09 november 2016; 

• - nummer 573 d.d. 13 december 2017. 
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Art.2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden wordt 
goedgekeurd. 
Art.3.- De akte wordt verleden door Notaris Philippe Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 
2310 Rijkevorsel. 
Art.4.- 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. 
Art.5.- Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte ten laste zijn van de tegenpartij 
en er geen kosten zijn voor het lokaal bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
12. Betreft: GR/2022/178 - Grondverwerving perceel grond Kruispad ter aansluiting bij 

sportzone Sonsheide. Goedkeuring akte.   
Gelet op het decreet lokaal bestuur; 
Gelet op het Bijzonder Plan van Aanleg De Valk vastgelegd in de gemeenteraad d.d. 31 augustus 
2005 en goedgekeurd bij M.B. d.d. 12 januari 2006; 
Gelet op het aanbod verkregen voor de aankoop van een perceel grond gelegen te Kruispad 
sectie E 140/C/P0000 met een oppervlakte van 87a10ca; 
Gelet op de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen d.d. 6 december 2022 
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. 6 december 2022 
betreffende de aanstelling van Vastgoedtransacties voor het opmaken van de 
schattingsverslagen; 
Overwegende dat het college van Burgemeester en Schepenen in de zitting d.d. 13 juni 2022, 
Notaris Philippe Verlinden, Sint - Lenaartsesteenweg 53 te 2310, heeft aangesteld om de akte te 
verlijden; 
Gelet op de ontwerpakte van Notaris Philippe Verlinden voor de verwerving van een perceel 
grond te Kruispad 140C voor aansluiting bij de sportzone Sonsheide; 
Overwegende dat de kosten en erelonen ten laste zijn van de gemeente; 
Overwegende dat een visum werd gevraagd aan de financieel directeur en dat deze een visum 
verleende d.d. 8 november 2022; 
Overwegende dat er gelden beschikbaar gesteld zullen worden bij een eerstvolgende aanpassing 
op MJP 1077; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art.1.- Goedkeuring wordt verleend voor de verwerving van een perceel grond ter hoogte van 
Kruispad,  voor aansluiting bij sportzone Sonsheide onder sectie E 140//C/P0000 met een 
oppervlakte van 8710m². 
Art.2.- De terzake ingediende ontwerpakte opgemaakt door Notaris Philippe Verlinden wordt 
goedgekeurd. 
Art.3.- De akte wordt verleden door Notaris Philippe Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53 te 
2310 Rijkevorsel; 
Art.4.- 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. 
Art.5.- Kennis te nemen dat alle kosten verbonden aan de akte ten laste zijn voor het lokaal 
bestuur. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
13. Betreft: GR/2022/164 - Toetreding tot de aankoopcentrale van I.O.K. aangaande de 

groepsaankoop "Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve 
van het personeel. Goedkeuring.   

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
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Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel lid is van de Intergemeentelijke Aankoopdienst van 
IOK; 
Overwegende dat IOK een groepsaankoop aangaande “Raamovereenkomst voor het (individueel) 
leasen van fietsen ten behoeve van het personeel” heeft gevoerd; dat deze opdracht  als 
voorwerp heeft, het leasen van fietsen aan het personeel van diverse besturen in de Antwerpse 
Kempen die lid zijn van de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK  en dit voor een periode 
van 4 jaar; 
Overwegende dat de voorziene contractuele startdatum 1 november 2022 is, maar het lokaal 
bestuur de optie neemt om begin volgend jaar op te starten; 
Overwegende dat de dienstverlenende vereniging IOK voor de leden van IAD optreedt als 
aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°a) en 7°b) van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten :"Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een 
aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren, conform artikel 47 § 2 van bovenvermelde wet"; 
Overwegende dat op 7 oktober 2022 de raad van bestuur van IOK de opdracht met betrekking tot 
de groepsaankoop “Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van 
het personeel” heeft gegund aan en bij mededeling van 27 oktober 2022 gesloten met: O2o BV, 
Farmanstraat 46, 9000 GENT. 
Overwegende dat de gemeente het bedrag voor de afname op basis van de raamovereenkomst 
begroot op €76 000,00 exclusief BTW; 
Overwegende dat de fietslease verloopt via de individuele eindejaarspremie van het 
personeelslid en bijgevolg geen budgettaire impact heeft op het meerjarenplan van het lokaal 
bestuur; 
Overwegende dat de gemeente nu gevraagd wordt om toe te treden tot de gegunde 
groepsaankoop van aankoopcentrale IOK; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

De gemeente treedt toe tot de aankoopcentrale van IOK aangaande de groepsaankoop 
“Raamovereenkomst voor het (individueel) leasen van fietsen ten behoeve van het personeel” 
voor een bedrag van € 76 000,00 exclusief BTW. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
14. Betreft: GR/2022/161 - Lokaal Woonbeleid. Reglement inzake beperkte duur 

conformiteitsattesten. Goedkeuring.   
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd; 
Gelet op de gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 
2020, zoals gewijzigd, hierna Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op het Besluit van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 
2021, zoals gewijzigd, hierna Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Gelet op de gemeentelijke verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest van 30 
november 2020; 
Gelet op de besprekingen in het lokaal woonoverleg van 27 oktober 2022;  
Overwegende dat het lokaal bestuur wenst in te zetten op het bevorderen van de 
woningkwaliteit met het oog op het realiseren van het recht op menswaardig wonen; 
Overwegende dat de conformiteit van de woning of kamer vastgesteld kan worden door de 
bevoegde personen, zoals opgenomen in art. 3.4 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021; 
Overwegende dat in het kader van het conformiteitsonderzoek de mogelijke gebreken aan een 
woning onderverdeeld zijn in 3 categorieën (art. 3.1, §1, derde lid Vlaamse Codex Wonen van 
2021): 
1° gebreken van categorie I: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
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2° gebreken van categorie II: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, 
waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3° gebreken van categorie III: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.”; 
Overwegende dat de burgemeester of de gewestelijk ambtenaar van het Agentschap Wonen-
Vlaanderen een conformiteitsattest kan weigeren en een woning of kamer ongeschikt kan 
verklaren, indien o.m. uit het technisch verslag van een conformiteitsonderzoek blijkt dat een 
woning of een kamer minstens één gebrek vertoont uit categorie II of categorie III (‘ongeschikte 
woning cf. art. 1.3, §1, eerste lid, 35° Vlaamse Codex Wonen van 2021; geen ‘conforme woning’ 
cf. art. 1.3, §1, eerste lid, 7° Vlaamse Codex Wonen van 2021); dat 7 of meer gebreken uit 
categorie I gelijkgesteld worden met 1 gebrek uit categorie II (cf. technisch verslag, bijlage 4 
t.e.m. 6 Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021); 
Overwegende dat het conformiteitsattest van rechtswege vervalt, o.m. vanaf het ogenblik dat er 
een termijn van 10 jaar of een termijn die vastgesteld wordt door de gemeenteraad, met een 
maximum van 10 jaar, is verstreken na de afgifte van het conformiteitsattest (art. 3.9 Vlaamse 
Codex Wonen van 2021); dat de gemeenteraad de termijn derhalve kan beperken bij 
verordening; 
Overwegende dat een verhuurder die beschikt over een conformiteitsattest, kan aantonen dat 
de woning of kamer op het moment van het conformiteitsonderzoek conform is aan de geldende 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten; 
Overwegende dat in de voorgaande verordening ‘beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest’ 
is voorzien dat de geldigheidsduur van het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd wordt 
beperkt tot 31 december 2022, indien uit het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek 
blijkt dat bij een woning of kamer in minstens 1 woonlokaal of badkamer algemeen nog enkel 
glas aanwezig is; dat de conformiteitsattesten voor dergelijke woningen en kamers bijgevolg 
automatisch komen te vervallen op 31 december 2022; 
Overwegende dat de algemene aanwezigheid van enkel glas in minstens 1 woonlokaal of 
badkamer bij een woning of kamer vanaf 1 januari 2023 bij een conformiteitsonderzoek geldt als 
een gebrek van categorie II (cf. technisch verslag, bijlage 4 t.e.m. 6 Besluit Vlaamse Codex 
Wonen van 2021), waardoor het conformiteitsattest dan geweigerd kan worden en de woning of 
de kamer ongeschikt verklaard kan worden, zonder dat er andere gebreken hiervoor nodig zijn; 
dat woningen of kamers met een dergelijk gebrek vanaf 1 januari 2023 bijgevolg principieel niet 
meer in aanmerking komen voor de afgifte van een conformiteitsattest; dat de beperking van de 
geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor dergelijke woningen en kamers die voorzien is 
in de voorgaande verordening beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest, bijgevolg zonder 
voorwerp wordt voor conformiteitsattesten die vanaf 1 januari 2023 worden afgeleverd; Dat 
deze beperking derhalve niet meer wordt voorzien in de nieuwe verordening; 
Overwegende dat de kwaliteit van woningen en kamers ten allen tijde kan verslechteren; dat 
één enkel gebrek van categorie I onvoldoende ernstig is voor een weigering van het 
conformiteitsattest en ongeschiktverklaring; dat een woning of kamer met 5 of meer gebreken 
uit categorie I snel kan evolueren tot meerdere kleinere gebreken of tot een ernstig gebrek en 
bijgevolg ook naar niet conforme woningen en kamers; dat een beperking van de geldigheidsduur 
voor een dergelijke situatie wel nog steeds wenselijk is;  
Overwegende dat de kostprijs voor de behandeling van een conformiteitsattest kan vastgelegd 
worden in een gemeentelijk retributiereglement of dat bij afwezigheid van een gemeentelijk 
retributiereglement het conformiteitsattest gratis wordt behandeld; dat de kostprijs van het 
conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement op de behandeling van 
een aanvraag van een conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 
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Art.1.- De geldigheidsduur van het conformiteitsattest dat wordt afgeleverd vanaf de 
inwerkingtreding van dit reglement, wordt beperkt tot 5 jaar indien uit het technisch verslag van 
het conformiteitsonderzoek blijkt dat een woning of kamer 5 of meer gebreken vertoont uit 
categorie I. 
Art.2.- De gemeentelijke verordening ‘beperkte geldigheidsduur conformiteitsattest van’ 30 
november 2020 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023. 
Art.3.- Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
15. Betreft: GR/2022/179 - Aanstelling nieuwe gewestelijke vaststellers gemeentelijke 

administratieve sancties voor zwerfvuil.   
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; en 
meer in het bijzonder artikel 21 §1, 2°; 
Gelet op het KB van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake 
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van 
een gemeentelijke administratieve sanctie; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 tot vaststelling van het 
gemeentelijk reglement betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Overwegende de noodzaak om deze gewestelijke personeelsleden aan te stellen als vaststeller 
gemeentelijke administratieve sancties met het oog op de sanctionering via een gemeentelijke 
administratieve sanctie van overtredingen op de bepalingen van gemeentelijke reglementering 
de binnen hun welomschreven bevoegdheid te situeren zijn; dat deze gewestelijke vaststellers 
enkel binnen de omschreven bevoegdheid mogen optreden; 
Overwegende dat volgende gewestelijke personeelsleden de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve Sancties, georganiseerd door de PAULO-Politieopleiding hebben gevolgd: Remco 
Van Ransbeeck, Marc Dejaegere, Ronny Moors en Sonja Wygers (datum opleiding: van 29 
september tot en met 8 oktober 2021); Mark Deneyer, Bram Jordens en Kilian Van Herbruggen 
(datum opleiding: van 7 maart 2022 tot en met 14 maart 2022); David Jordens, Wim Cox, Nemo 
Brailly, Frederick Walumona, Dideke Devos, Selene Bens Chris Dokens, Gert Holderbeke, Yolande 
Hauwaert en Christophe Roberti (datum opleiding: van 26 september 2022 tot en met 30 
september 2022); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door Campus Vesta heeft gevolgd: Jelle Cambré (datum opleiding: van 
13 mei 2013 tot en met 17 mei 2013); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding van de 
provincie Vlaams-Brabant) heeft gevolgd: Stefan Bonhomme (datum opleiding: november-
december 2006); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door de West-Vlaamse Politieschool heeft gevolgd: Jan Lefevre (datum 
opleiding: van 11 februari tot en met 22 februari 2022); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door Limburg School for Excellence (LSX) heeft gevolgd: Robie Peeters 
en Carmen Dirks (datum opleiding: van 12 mei tot en met 16 juni 2022); 
Overwegende dat volgend gewestelijk personeelslid de opleiding Gemeentelijke Administratieve 
Sancties, georganiseerd door de West-Vlaamse politieschool heeft gevolgd: Emmanuel Gheldof 
(datum opleiding: van 12 december tot en met 16 december 2011); 
Overwegende de brevetten van PAULO-Politieopleiding, Campus Vesta, PIVO, West-Vlaamse 
Politieschool en Limburg School for Excellence waaruit blijkt dat voorgaande personeelsleden de 
opleiding met gunstig gevolg heeft voltooid; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022 waarbij volgende personen werden 
aangesteld als gewestelijke vaststeller voor de gemeentelijke administratieve sancties: Remco 
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Van Ransbeeck, Marc Dejaegere, Ronny Moors, Jelle Cambré, Stefan Bonhomme, Jan Lefevre, 
Sonja Wygers, Mark Deneyer, Bram Jordens en Kilian Van Herbruggen; 
Overwegende dat ondertussen nieuwe gewestelijke personeelsleden de opleiding Gemeentelijke 
Administratieve Sancties hebben gevolgd en bijgevolg door de gemeenteraad moeten aangesteld 
worden om te kunnen optreden in de gemeente Rijkevorsel; 
Gelet op de bespreking;  

Besluit met eenparigheid van stemmen.: 

Art.1.- Robie Peeters, Carmen Dirks, Emmanuel Gheldof, David Jordens, Wim Cox, Nemo Brailly, 
Frederick Walumona, Dideke Devos, Selene Bens, Chris Dokens, Gert Holderbeke, Yolande 
Hauwaert en Christophe Roberti worden aangesteld als gewestelijk vaststeller voor de 
gemeentelijke administratieve sancties voor de gemeente Rijkevorsel. 
Art.2.- De vaststellers aangesteld via deze gemeenteraad en de gemeenteraad van 25 april 2022 
zijn bevoegd voor de vaststelling van overtredingen van volgende artikels uit de 
Politieverordening gemeente Rijkevorsel inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en 
gemak van doorgang op de openbare weg en openbare gezondheid en veiligheid, goedgekeurd 
door de gemeenteraad van 27 april 2020 : 
- Artikel 1.5.1. Honden 
§1. De eigenaar en/of begeleider van een hond is verplicht te beletten dat openbare wegen en 
gebouwen en hun aanhorigheden, voetpaden, bermen tussen het voetpad en/of fietspad en de 
rijbaan, gemeentelijke parken, speelpleinen, speelweiden, sportterreinen, wandelstraten en 
andere voor het publiek toegankelijke plaatsen, alsmede fiets- en wandelwegen, bevuild worden 
door hun hond. 
§2. De begeleider van een hond is verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen 
van de hond in het bezit te hebben of een voorwerp dat hetzelfde doel heeft.  Het zakje of 
voorwerp met hetzelfde doel dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond. 
§3. Indien toch uitwerpselen terechtkomen op voornoemde plaatsen, is de eigenaar en/of de 
begeleider van de betrokken hond verplicht deze onmiddellijk te verwijderen. 
- Artikel 3.4.3. Reinheid in de gemeente 
§1. Het is verboden op de openbare weg, op private weg met een openbaar karakter of op 
eender welke andere openbare plaats een voorwerp of zaken te plaatsen, achter te laten of te 
werpen dat de reinheid van de omgeving kan schaden, hinderlijke uitwasemingen kan 
veroorzaken, of een gevaar kan zijn voor de openbare gezondheid en veiligheid. 
§2. Iedereen die op om het even welke wijze de openbare weg, een private weg met openbaar 
karakter, of om het even welk andere openbare plaats heeft bevuild of heeft laten bevuilen, is 
verplicht deze onverwijld te reinigen. 

De Gemeenteraad, O.Z., 
16. Betreft: GR/2022/190 - Extra punt. Snelheidsremmers Veldstraat.   
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit agendapunt ingediend door 
raadslid Jack Jacobs, namens de Gemeentebelangen-fractie. 
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:  
'Ondanks de goede wil om bij de heraanleg van de Veldstraat tegelijk snelheidsremmers te 
plaatsen zijn er heel wat buurtbewoners met terechte opmerkingen over de zichtbaarheid van 
deze snelheidsremmers, vooral als het donker is, en ook nog steeds over de snelheid van de 
voertuigen die door deze straat rijden. 
Voorstel ter stemming: 
Gemeenteraad geeft opdracht aan het bestuur om de zichtbaarheid van de snelheidsremmers te 
verbeteren om te voorkomen dat er voertuigen tegen en op rijden met alle gevolgen 
vandien,  door bv extra reflectoren te plaatsen op de snelheidsremmers, witte lijnen te 
schilderen en straatverlichting aan te brengen boven de snelheidsremmer en niet ernaast.' 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 14 neen-stemmen en 7 ja-stemmen 
werd verworpen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl 
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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, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx, Aline Maes, Jeroen Ooms); 
 Besluit met 14 neen-stemmen en 7 ja-stemmen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel dat luidt als volgt: ‘Gemeenteraad geeft opdracht 
aan het bestuur om de zichtbaarheid van de snelheidsremmers te verbeteren om te voorkomen 
dat er voertuigen tegen en op rijden met alle gevolgen vandien,  door bv extra reflectoren te 
plaatsen op de snelheidsremmers, witte lijnen te schilderen en straatverlichting aan te brengen 
boven de snelheidsremmer en niet ernaast.' 

De Gemeenteraad, O.Z., 
17. Betreft: GR/2022/191 - Extra punt. Fileproblemen aan Breebos.   
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 begint het zaterdags dikwijls erg druk te worden op de Merksplassesteenweg bij 
Breebos. Zo druk zelfs dat er dikwijls auto's vanaf de Vorselmoerweg tot aan Breebos, en in de 
andere richting vanaf Breebos tot over de gemeentegrens met Merksplas staan aan te schuiven. 
Buiten een ongekende drukte is dit bovendien enorm gevaarlijk. Bij een incident gaat het zeer 
moeilijk zijn voor hulpdiensten om vanuit Rijkevorsel in Merksplas te geraken bij deze 
spitsmomenten. Dit is een gewestweg beheerd door Agentschap Wegen en Verkeer, en hier op 
de raad is al meermaals gevallen dat deze dienst dikwijls laat reageert bij vragen of 
opmerkingen. Daarom zou er een duidelijk signaal moeten komen vanuit Rijkevorsel én 
Merksplas naar Agentschap Wegen en Verkeer om deze situatie met spoed te bekijken. 
Daarom hebben we volgend voorstel: 
Gemeentebestuur Rijkevorsel neemt contact op met gemeentebestuur van Merksplas om samen 
een schrijven te doen naar dienst Agentschap Wegen en Verkeer om deze 
situatie met een krachtig en gecombineerd signaal aan te kaarten.’ 
Gelet op de bespreking, in functie waarvan volgende bijkomende vragen werden voorgelegd aan 
het college: 
1. Is er bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bij deze handelszaken een 
mobiliteitsstudie opgelegd? 
2. Is er bij de aanvraag van de geplande uitbreiding een mobiliteitsstudie opgelegd?' 
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk met 14 neen-stemmen en 7 ja-stemmen 
werd 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, Diede Van Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Lut Backx, Aline Maes, Jeroen Ooms); 
 Besluit met 14 neen-stemmen en 7 ja-stemmen: 
De raad gaat niet akkoord met het voorstel dat luidt als volgt: ‘Gemeentebestuur Rijkevorsel 
neemt contact op met gemeentebestuur van Merksplas om samen een schrijven te doen naar 
dienst Agentschap Wegen en Verkeer om deze situatie met een krachtig en gecombineerd signaal 
aan te kaarten.’ 

De Gemeenteraad, O.Z., 
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement wordt een vraag gesteld aan het college van 
burgemeester en schepenen.  

De Gemeenteraad, O.Z,   
De voorzitter sluit de vergadering om 20:52 uur. 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
 
Op bevel : 
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De  Algemeen directeur, 
 
 
    
Bart Adams    

 De Voorzitter, 
 
 
 

Wim De Visscher 
 


