NOTULEN - gemeenteraad - zitting van 28 maart 2022
Aanwezig:

Wim De Visscher, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, Burgemeester
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie
Stoffelen, Bert Vangenechten, Schepenen
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van
De Mierop, Zoë Wouters, Danny Eelen, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen
Ooms, Raadsleden
Bart Adams, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
1. Betreft: GR/2022/037 - Besluit van de burgemeester d.d. 14 maart 2022 houdende de
opheffing van de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Aktename.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de uitbraak van het coronavirus COVID-19 in maart 2020;
Gelet op het Koninklijk besluit d.d. 5 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit
van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de
gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de
coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken;
Gelet op de Wet d.d. 11 maart 2022 tot opheffing van de instandhouding van de epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie;
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de bestuursorganen van het lokaal bestuur van
Rijkevorsel;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de overschakeling naar code geel in de coronabarometer op 7 maart 2022;
Gelet op het einde van de federale fase van het crisisbeheer van de coronapandemie op 13
maart 2022;
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur;
Overwegende dat de vergaderingen aldus terug georganiseerd kunnen worden in de raadzaal van
het gemeentehuis; dat het dragen van een mondmasker niet meer verplicht is voor de
raadsleden en het publiek bij de de organisatie van de fysieke vergaderingen van de lokale
bestuursorganen;
Overwegende dat de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn aldus moest
worden opgeheven; dat het aangewezen is dat de gemeenteraad akte neemt van het
betreffende besluit van de burgemeester;
Gelet op de bespreking;

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

1

Neemt akte van het besluit van de burgemeester d.d. 14 maart 2022 houdende de opheffing van
de politieverordening van de burgemeester d.d. 17 februari 2022 inzake de vergaderingen van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
2. Betreft: GR/2022/036 - Solidariteitsactie steun aan Oekraïne. Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur;
Overwegende dat de raad bevoegd is inzake het toekennen van nominatieve subsidies en
toelagen aan organisaties of verenigingen;
Overwegende dat er in het meerjarenplan MJP 000476 kredieten zijn voorzien voor hulp aan het
buitenland;
Gelet op de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari 2022 en de
ontwikkeling tot een inmiddels humanitaire ramp voor vele inwoners en gezinnen van Oekraïne;
Gelet op het voorstel om financiële steun te bieden aan Oekraïens vluchtelingen;
Overwegende dat met deze steun hulp kan worden aangeboden op het vlak van dringende
gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale begeleiding en
bescherming;
Gelet op het voorstel om een subsidiebedrag van € 2.500 te voorzien, hetwelk zal gereserveerd
worden als steun voor nog te ontwikkelen lokale initiatieven ter zake;
Gelet op de organisatie van een sponsorloop door GLS De Wegwijzer op 31 maart 2022, ten
voordele van Oekraïense vluchtelingen;
Gelet op het voorstel om, aanvullend aan het vermelde subsidiebedrag van € 2.500, een
bijkomend bedrag van €3.000 te voorzien als extra steun bij de sponsorloop van GLS De
Wegwijzer, hetwelk eveneens zal gereserveerd worden als steun voor nog te ontwikkelen lokale
initiatieven ter zake;
Overwegende dat derhalve een totaalbedrag van €5.500 gereserveerd zal worden voor lokale
steuninitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen; dat de eigenlijke verdeling ad hoc zal gebeuren
afhankelijk van de noden;
Gelet op de bespreking;
Besluit eenparigheid van stemmen:
Art.1.- Goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een subsidie van €2.500, dewelke wordt
gereserveerd ter ondersteuning van lokale steuninitiatieven voor Oekraïense vluchtelingen n.a.v.
de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari 2022.
Art.2.- Goedkeuring te verlenen om, aanvullend aan het vermelde subsidiebedrag van € 2.500,
een bijkomend bedrag van €3.000 te voorzien als extra steun bij de sponsorloop van GLS De
Wegwijzer op 31 maart 2022, hetwelk eveneens zal gereserveerd worden ter ondersteuning van
lokale steuninitiatieven ter zake.
Art.3.- Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht de aldus gereserveerde
gelden te gepasten tijde en op evenwichtige wijze toe te kennen aan lokale steuninitiatieven
ten voordele van Oekraïense vluchtelingen.
Art.4.- Een afschrift van onderhavig besluit wordt bezorgd aan de financieel directeur.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
3. Betreft: GR/2022/023 - Erfgoed Noorderkempen. Wijziging statuten wegens toetredingen aan
deelwerking onroerend erfgoed. Goedkeuring.
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit van
16 mei 2014;
Gelet op de oprichting door de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar van dd.
3 december 2003 van een projectvereniging met de naam ‘Archeologische dienst Antwerpse
Kempen’ (Pv AdAK);
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Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen
(Pv ENK) dd. 9 december 2008 houdende de omvorming van de Pv AdAK tot de Pv ENK en de
goedkeuring van de nieuwe statuten door de aangesloten gemeenten, hierin werden
verschillende deelwerkingen ingeschreven;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar
van september/oktober 2019 houdende de deelname en verlening van de projectvereniging
Erfgoed Noorderkempen voor de periode 2020-2025;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen van Arendonk, Hoogstraten en Ravels van
november/december 2019 houdende de oprichting van de IOED Grensland en aanvraag tot
erkenning bij Vlaanderen;
Gelet op de brief van minister Matthias Diependaele van 30 april 2020 houdende de niet
erkenning van de IOED Grensland;
Gelet op de visienota lokaal onroerend erfgoedbeleid van minister Matthias Diependaele van 26
februari 2021;
Gelet op het overleg tussen de schepenen van cultuur/erfgoed van de gemeenten Arendonk,
Hoogstraten en Ravels in juli 2021;
Gelet op het burgemeestersoverleg van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten,
Merksplas, Ravels en Rijkevorsel van 28 augustus 2021 en 24 september 2021;
Gelet op art. 6 van de statuten van de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen dat voorziet
dat aangesloten gemeenten kunnen deelnemen aan verschillende deelwerkingen; dat dit wordt
bijgehouden in het deelnemersregister; dat de deelname aan een nieuwe deelwerking een
wijziging van de statuten vraagt; dat volgens art. 5 dient deze wijziging voorgelegd te worden
aan alle aangesloten gemeenten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen Arendonk, Merksplas, Hoogstraten en Ravels van
november/december 2021 houdende de vraag tot toetreding tot de deelwerking onroerend
erfgoed van de Pv ENK;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de Pv ENK van d.d. 18 november 2021
houdende de toetreding van de gemeenten Arendonk, Merksplas, Hoogstraten en Ravels tot de
deelwerking onroerend erfgoed van de Pv ENK;
Gelet op bijgevoegde document met samenvatting en argumentatie;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De gemeenteraad gaat akkoord met de toetreding van de gemeenten Arendonk, Merksplas,
Hoogstraten en Ravels tot de deelwerking onroerend erfgoed van de projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen en hun toevoeging aan het deelnemersregister van de statuten.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
4. Betreft: GR/2022/031 - OMV-VK-606. Overdracht naar het openbaar domein en vaststelling
lastvoorwaarden. Goedkeuring.
Gelet op de aanvraag met dossiernummer OMV-VK-606 en in het omgevingsloket gekend als
OMV_2021113195 ingediend door Koyen Jan, tot het vormen van 1 lot voor een vrijstaande
eengezinswoning of vrijstaande tweegezinswoning gelegen te Oostmalsesteenweg 116B.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017, en latere wijzigingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 15 mei 2009, en latere wijzigingen;
Gelet op de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
Overwegende dat in de aanvraag voorzien is 1 nieuw lot voor een vrijstaande eengezinswoning of
vrijstaande tweegezinswoning te creëren;
Overwegende dat het nieuw te creëren lot achteraan grenst aan het Kruispad, waarbij het in
functie van de veiligheid van het openbaar domein ter hoogte van het Kruispad wenselijk is dat
een hoekafschuining van het perceel plaatsvindt en deze wordt overgedragen aan het openbaar
domein;
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Overwegende dat de hoekafschuining 13m² bedraagt en is ingetekend op het rooilijnplan zoals
gevoegd als bijlage aan dit besluit;
Overwegende dat deze strook gratis overgedragen dient te worden naar het openbaar domein,
zodat deze opgenomen kan worden bij het openbaar domein;
Overwegende dat de overdracht naar het openbaar domein een daad van beschikking betreft,
waardoor de gemeenteraad bevoegd is en zich hierover dient uit te spreken;
Overwegende dat overdrachten aan het openbaar domein in de gemeente Rijkevorsel steeds
voorafgaand aan vergunningverlening beoordeeld worden door de gemeenteraad;
Overwegende dat deze voorafgaande beoordeling door de gemeenteraad een beleidsmatige
beslissing betreft, die reeds gedurende vele jaren nageleefd wordt;
Overwegende dat er aldus in gevallen van overdracht aan het openbaar domein aldus nooit
vergunningverlening plaatsvindt alvorens de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over de
betreffende overdracht aan het openbaar domein;
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel, handelend als een goed en zorgvuldig bestuur, het
gelijkheidsbeginsel dient te respecteren;
Overwegende dat de gemeenteraad zich bijgevolg ook in casu voorafgaand aan de
vergunningverlening dient uit te spreken over de overdracht naar het openbaar domein, de
nieuwe rooilijn alsook het opnemen van de gratis grondafstand als last in de
omgevingsvergunning;
Gelet op het voorstel van het college;
Gelet op de bespreking;
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met 16 ja-stemmen bij
5 onthoudingen (ja-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van den Eijnden, Karl
Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van Nyen, Stefan
Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine Fransen, Diede van
Dun, Aline Maes; onthoudingen: Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs,
Jeroen Ooms);
Besluit met 16 ja-stemmen bij 5 onthoudingen:
Art.1.- Akkoord te gaan met het voorstel tot opname in openbaar domein en goedkeuring te
verlenen aan de nieuwe rooilijn.
Art.2.- De gratis grondafstand op te nemen als last in de omgevingsvergunning.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
5. Betreft: GR/2022/030 - Gewijzigde prioriteitenlijst en handhavingsplan. Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de VCRO;
Gelet op het Handhavingsdecreet;
Overwegende dat de prioriteitenlijst en het handhavingsplan werden goedgekeurd in zitting van
het schepencollege van 14 september 2020 en vervolgens door de gemeenteraad van 28
september 2020;
Overwegende dat een evaluatie van de prioriteitenlijst vooropgesteld werd na doorlooptijd van 1
jaar;
Overwegende dat momenteel onderstaande punten opgenomen zijn op de prioriteitenlijst :
• Schendingen in open ruimte gebied
• Schendingen m.b.t. al dan niet zone eigen weekendverblijven
• Schendingen m.b.t. het wijzigen van het aantal woongelegenheden
• Gecombineerde schendingen
• Schendingen waardoor de waterhuishouding wordt gewijzigd
• Schendingen m.b.t. het plaatsen van een tijdelijk woonunit alsook het bewonen van
een woningbijgebouw. Voor deze schendingen geldt onder bepaalde voorwaarden een
tijdelijk gedoogbeleid.
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Gelet op het voorstel om de prioriteit aangaande de schending m.b.t. het plaatsen van een
tijdelijke woonunit alsook het bewonen van een woningbijgebouw te schrappen;
Gelet op het specifieke karakter van deze inbreuk waardoor deze zelden voorkomt;
Overwegende dat in voorkomend geval, dergelijke schending eveneens zou kunnen vallen onder
één van de nieuwe prioriteiten zijnde 'schendingen met een grote precedentswaarde';
Overwegende dat het voorstel tot wijziging van de prioriteitenlijst aldus inhoudt om één nieuwe
prioriteiten toe te voegen, zijnde
• Schendingen met een grote precedentswaarde
Overwegende dat door de toevoeging van 'schendingen met een grote precedentswaarde'
ingespeeld kan worden op het aanpakken van flagrante overtredingen, die niet onder één van de
andere prioriteiten valt;
Overwegende dat de prioriteitenlijst conform bovenstaande werd aangepast;
Overwegende dat eveneens het handhavingsplan werd aangepast;
Overwegende dat zowel de prioriteitenlijst als het handhavingsplan ter goedkeuring voorgelegd
moeten worden aan de gemeenteraad;
Gelet op het voorstel van de prioriteitenlijst en het handhavingsprogramma in bijlage;
Gelet op de zitting van het schepencollege d.d. 14 maart 2022 en het voorstel van het college
als dusdanig;
Gelet op de bespreking ter zitting;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Goedkeuring te verlenen aan de gewijzigde prioriteitenlijst en het gewijzigde handhavingsplan.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
6. Betreft: GR/2022/032 - Politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. Wijziging artikel 50 textielinzameling.
Goedkeuring.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet met latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 119 en 135
§2;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid op artikels 2, 40 en 41 en 285 t.e.m. 287;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna het Materialendecreet genoemd), inzonderheid
afdeling 3 van hoofdstuk 3, artikel 26 tot en met artikel 28;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en
latere wijzigingen (hierna het VLAREMA genoemd);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval;
Gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan de intergemeentelijke
vereniging IOK Afvalbeheer voor de activiteiten inzake afvalbeheer, zoals verwoord in artikel 4
van de statuten van IOK Afvalbeheer;
Overwegende dat op grond van deze beheersoverdracht IOK Afvalbeheer dient te worden
geconsulteerd alvorens de gemeente toelating kan verlenen aan een private inzamelaar om
textiel in te zamelen op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk afval
tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen conform artikel
4.3.1 van het VLAREMA;
Overwegende dat prioriteit dient te worden verleend aan afvalvoorkoming en hergebruik van
afvalstoffen;
Overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval maximaal selectief dient te worden
ingezameld met het oog op optimale verwerking;
Overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht, zoals
bepaald in artikel 26 van het Materialendecreet, het niet aanbieden van huisvuil via de
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gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken,
afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever …) maximaal wil
voorkomen;
Overwegende dat er een marktbevraging betreffende textielinzameling werd georganiseerd door
IOK Afvalbeheer, waarin de aangesloten steden en gemeenten de keuze hadden tussen twee
inzamelscenario’s, namelijk:
1. De huis-aan-huis inzameling van textiel in combinatie met de inzameling van textiel op het
recyclagepark;
2. De huis-aan-huis inzameling van textiel in combinatie met de inzameling van textiel op het
recyclagepark en de inzameling van textiel via straatcontainers;
Overwegende dat de gemeente Rijkevorsel heeft geopteerd voor het eerste scenario, waarbij de
huis-aan-huis inzameling van textiel viermaal per jaar plaatsvindt;
Overwegende dat op basis van deze marktbevraging een Europese openbare gunningsprocedure
werd gestart voor de inzameling, herbestemming en verwerking van textiel in de gemeenten van
het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer; dat deze opdracht op 21 februari 2020 als volgt werd
gegund:
• - Perceel 1: huis-aan-huis regio noord: vzw SW WEB
• - Perceel 2: huis-aan-huis regio zuid: De Kringwinkel Zuiderkempen
• - Perceel 3: textielcontainers openbaar domein regio noord: Curitas NV
• - Perceel 4: textielcontainers openbaar domein regio zuid: Curitas NV
• - Perceel 5: textielcontainers recyclageparken regio noord: VICT
• - Perceel 6: textielcontainers recyclageparken regio zuid: VICT
Overwegende dat op grond van deze gunning de huis-aan-huis textielinzameling in de gemeente
Rijkevorsel exclusief is voorbehouden aan de vzw SW WEB en de inzameling van textiel op het
recyclagepark exclusief is voorbehouden aan VICT;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt aldus vastgesteld als volgt :
Politieverordening betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen
Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Afdeling 1 – Definities en toepassingsgebied
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan:
afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en
afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals gedefinieerd in het
Materialendecreet. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en
hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van
dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals
gedefinieerd in het VLAREMA.
Artikel 2
§1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve
inzameling, respectievelijk het recyclagepark
- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen
- krengen van dieren en slachtafval
- afvalstoffen die vrije asbestvezels bevatten
- risicohoudend medisch afval
- afvalwaters
- niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
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§2. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten ter inzameling aan te bieden.
Artikel 3
Onverminderd de rechten van bevoegde personen in uitoefening van hun functie en behoudens
schriftelijke toelating van de burgemeester is het voor iedereen verboden om het even welke
aangeboden afvalstof mee te nemen. Alleen IOK Afvalbeheer en de ophalers, daartoe
aangewezen door de burgemeester, zijn gerechtigd om afvalstoffen in te zamelen.
Afdeling 2 – Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen
Artikel 4
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, zoals het Veldwetboek, het
Bosdecreet van 13 juni 1990 en het decreet Natuurbehoud van 21 oktober 1997, is het verboden
om het even welke afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.
Uitzonderingen op deze regel vormen :
- de uitzonderingen voorzien in art. 16.11.1 van het Besluit van 1 juni 1995 houdende algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
- het verbranden van de hierna vermelde stoffen in toestellen, voor de verwarming van
woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige toestellen met een
nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW: onbehandeld houtafval met een
watergehalte van maximaal 20%, uitgezonderd zaagsel, krullen, schaafsel, stof en spanen.
Artikel 5
§1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even
welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan : het achterlaten, opslaan of
storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen, op niet-reglementaire tijdstippen of in
niet-reglementaire recipiënten.
§2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met deze
verordening of met andere wettelijke bepalingen kan de burgemeester jegens de overtreder de
onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5 §1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt
per aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt. De overtreder beschikt over een
termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de
burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester
vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van
de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen.
§3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van
het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening of met
andere wettelijke bepalingen, de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5 §1 bedoelde
afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar
overgemaakt. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf
de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen
binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente
gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of
te laten opruimen.
§4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 5 §3 bedoelde eigenaar de
kosten van de verwijdering van de in artikel 5 §1 bedoelde afvalstoffen verhalen op de
overtreder.
§5. Ongeacht artikel 5 §2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de
overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de
afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze
politieverordening of met andere wettelijke bepalingen.
§6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 5 §2, §3 en §5, kan
de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te
onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen.
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§7. Het is verboden slijk, zand of afval dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in
de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige
andere wijze op het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren.
§8. Met het oog op thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privé-terrein een stapelplaats
aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval, mits deze
stapelplaatsen geen hinder teweegbrengt voor de buurtbewoners.
Afdeling 3 – Aanbieding van afvalstoffen.
Artikel 6
§ 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen enkel
aangeboden worden zoals voorzien in deze verordening. Indien blijkt dat afvalstoffen worden
aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening of dat de
bij gemeentelijk belastingsreglement op de ophaling en verwerking van afval voorgeschreven
provisie bij het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste herinnering niet werd betaald
en het saldo onder nul euro staat, worden de afvalstoffen niet aanvaard. De aanbieder dient
dezelfde dag nog de niet-aanvaarde afvalstoffen terug te nemen.
§ 2. Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die
toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via
het recyclagepark. Deze ophalers en de parkwachter mogen de aanbieders wijzen op de foutieve
aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken.
§ 3. Onverminderd de bepalingen van dit artikel zijn de officieren van de gerechtelijke politie,
de leden van de federale en lokale politie bevoegd voor het vaststellen van inbreuken op deze
verordening en het opstellen van een proces-verbaal.
Artikel 7
§ 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf 20.00 uur de dag van de ophaling buitengeplaatst
worden en ten laatste om 7.00 uur de dag van de ophaling.
§ 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de
voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden te worden aan de rand van de openbare weg en
vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van
voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare
weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van
de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen op de dichtst
bij zijn perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is.
§ 3. De inwoners die de recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel
uitspreiden van de inhoud ervan en staan zelf in voor het opruimen.
§ 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of
gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de
uitoefening van hun functie.
§ 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden
verwijderd van de openbare weg.
Afdeling 4 – Afval op standplaatsen
Artikel 8
De uitbater van een private of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk
zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien.
Artikel 9
De diverse vrijkomende fracties zoals de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval,
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, e.d., dienen gescheiden te
worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te
zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke fractie het betreft.
Artikel 10
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De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen
fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald.
Artikel 11
De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats
en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden.
Afdeling 5 – Afval van huisdieren
Artikel 12
De eigenaars van honden of andere huisdieren dienen ervoor te zorgen dat zij het grondgebied
van de gemeente rein houden en moeten zich schikken naar de onderstaande bepalingen :
De eigenaars en/of begeleiders van honden moeten er voor zorgen dat hun honden de openbare
wegen, het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de voet- en fietspaden, de
wandelwegen en de private eigendommen van derden niet bevuilen met hun uitwerpselen, met
uitzondering van de daartoe door het gemeentebestuur ingerichte hondentoiletten. Op al deze
plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders steeds in het bezit zijn van een aangepast zakje,
bedoeld voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun honden. Een uitzondering op deze
verplichting wordt gemaakt voor blinden of andere gehandicapten met een geleidehond. Het
zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen of een andere voorwerp dat hetzelfde doel
heeft, moet op het eerste verzoek van de politie aan deze vertoond worden. De eigenaars en/of
begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun honden onmiddellijk te
verwijderen op voornoemde plaatsen.
Afdeling 6 – Afval op evenementen
Artikel 13
Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de
organisatoren ervan in samenspraak met de milieudienst de nodige acties te ondernemen om
afval te voorkomen en afval selectief in te zamelen.
Afdeling 7 – Reclamedrukwerk en gratis regionale pers
Artikel 14
§1. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden
of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het recyclagepark, anders dan de brievenbus.
§2. Door de gemeente worden zelfklevers met de tekst ‘geen ongeadresseerde reclame, geen
huis-aan-huisbladen’ of ‘geen ongeadresseerde reclame, wel huis-aan-huisbladen’ ter
beschikking gesteld. Eén van deze zelfklevers kan op de brievenbus aangeplakt worden. Het is
verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in de brievenbus die voorzien is
van een dergelijke zelfklever met uitzondering van :
- informatief drukwerk : tekst van culturele, politieke of educatieve aard
- aankondiging van eigen activiteiten van de plaatselijke verenigingen, erkend door het college
van burgemeester en schepenen, en waarvoor geen financiële steun vanuit sponsoring wordt
ontvangen.
§3. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 14 §1 en §2 kunnen schriftelijk of
telefonisch (03/340.00.23) gemeld worden bij de gemeentelijke milieudienst
Hoofdstuk II – Inzameling van huisvuil
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 15
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende
inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de
volgende categorieën:
1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat geïnitialiseerd is als ophaalpunt van
huisvuil (en gft) en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend vancontainer(s)
voorzien van een elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse
verzamelcontainers door middel van een aanmeldkaart;

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

9

2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied van
de gemeente op het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk,
hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven
te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft
in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil
(en gft) en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien
van een elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse
verzamelcontainers door middel van een aanmeldkaart;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en
bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of gft vergelijkbaar bedrijfsafval
en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een
elektronische gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse verzamelcontainers door
middel van een aanmeldkaart;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare en semiopenbare instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem
en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn
als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische
gegevensdrager en/of gebruikmakend van ondergrondse verzamelcontainers door middel van een
aanmeldkaart.
Artikel 16
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en/of restafval verstaan: de
afvalstoffen die als huisvuil zijn omschreven in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval, en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 17
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens
tweewekelijks huis aan huis opgehaald langs de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en
pleinen op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde tijdstippen.
§ 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet worden
meegegeven met het grofvuil of een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de
gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een recyclagepark.
§ 4. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil gebruik te maken van andere dan door
het college van burgemeester en schepenen aangestelde overbrengers.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 18
§ 1. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden
aangeboden te worden in een grijze container voorzien van een ingebouwde elektronische
gegevensdrager van 40 l, 120 l, 240 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de
toekenningsregels zoals bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de ophaling en
verwerking van afval. De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren,
barsten of lekken vertonen. Deze paragraaf is niet van toepassing op ondergrondse
verzamelcontainers.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
• 15 kg voor een container van 40 liter
• 50 kg voor een container van 120 liter
• 80 kg voor een container van 240 liter
• 200 kg voor een container van 1100 liter
Deze paragraaf is niet van toepassing op ondergrondse verzamelcontainers.

Notulen - gemeenteraad – Lokaal bestuur Rijkevorsel

10

§ 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden
te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de
ophaler.
§ 4. Inwoners die occasioneel meer restafval wensen mee te geven met de huis-aan-huisophaling
kunnen per aansluitingspunt maximaal 3 maal per kalenderjaar een uitzondering aanvragen. De
inwoner dient vooraf contact op te nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97
687. De afvalzak moet in de grijze container voor restafval kunnen geplaatst worden. De
afvalzak mag maximum 15 kg wegen.
Afdeling 4 – Gebruik van de huisvuilcontainer
Artikel 19
§ 1. De huisvuilcontainer wordt huis aan huis afgeleverd. Deze kan, voor woongelegenheden
waar geen ondergrondse verzamelcontainers voor huisvuil ter beschikking gesteld worden, niet
worden geweigerd. De laatste zin van deze paragraaf is enkel van toepassing op de gezinnen
vermeld in afdeling 1 artikel 15 punt 1.
§ 2. De huisvuilcontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.
Artikel 20
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van
de huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer
uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te
nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling
of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging
kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal
kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij
onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 21
De huisvuilcontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn
nieuwe adres.
Artikel 22
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een huisvuilcontainer kunnen bij de gemeente een huisvuilcontainer aanvragen.
Afdeling 5 – Zwerfvuil
Artikel 22 bis
§ 1. Onder “zwerfvuil” wordt verstaan: alle vuilnis en afval dat op het openbaar of privaat
domein wordt achtergelaten, zoals blikjes, flesjes, wikkels, folders, papier, etensresten,
plastieken of papieren zakken, kauwgom en sigarettenpeuken,…
§ 2. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om op
openbaar of privaat domein zwerfvuil achter te laten.
Hoofdstuk III : Inzameling van grofvuil, metalen gemengd en AEEA
Afdeling 1 - Definitie
Artikel 23
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan :
- onder grofvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die omwille van de omvang, de aard en/of
het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met
uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en
tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, plastiek gemengd, metalen
gemengd, drankkartons, EPS-afval, elektrische en elektronische toestellen (AEEA), bouw- en
sloopafval, houtafval, autobanden en herbruikbaar afval
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- onder metalen gemengd: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte
sterk kan verschillen, met uitzondering van klein gevaarlijk afval, plastiek gemengd,
drankkartons en afgedankte elektrische en elektronische toestellen;
- onder AEEA’s: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (beeldbuishoudende
toestellen, groot witgoed, overige kleine toestellen) ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 - Inzameling
Artikel 24
§1. Het grofvuil en gemengde metalen wordt op afroep aan huis opgehaald langs straten, wegen
en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen die via de ophaalkalender worden bekendgemaakt.
§2. Het grofvuil, metalen gemengd en AEEA’s wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§3. Het herbruikbare grofvuil moet worden aangeboden aan het kringloopcentrum WEB te
Turnhout waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten.
§4. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 25
§1. Het grofvuil en metalen gemengd mag, uitsluitend door diegenen die uiterlijk vijf werkdagen
voor de ophaling hun naam en adres bij het gemeentemagazijn hebben gemeld, en enkel op de
aangegeven dagen worden aangeboden.
§2. Het in artikel 23 bedoelde grofvuil en metalen gemengd moet, conform de bepalingen van
artikel 7 door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg, zonder evenwel
het verkeer van voetgangers en voertuigen te hinderen. Dit dient te gebeuren ten vroegste
vanaf 20.00 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 7.00 uur op de dag van de ophaling.
§3. Alle voorwerpen dienen op een hanteerbare wijze te worden aangeboden.
§4. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren
voor de ophalers van de afvalstoffen.
§5. De ophaling van het in artikel 23 bedoelde grofvuil en metalen gemengd gebeurt tegen een
vergoeding. De kostprijs wordt bepaald door de gemeenteraad.
Hoofdstuk IV – Selectieve inzameling van glas
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 26
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, gewapend glas, kristal, opaal
glas, rookglas, spiegels, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, TL-lampen, porselein,
aardewerk, beeldbuizen, e.d..§2. Hol glas betreft alle flessen en bokalen.
§3. Vlak glas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen hol glas
zijn.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 27
§1. Hol glas en vlak glas worden ingezameld op het recyclagepark. Hol glas wordt ook
ingezameld in de glascontainers en/of via ondergrondse inzamelcontainers die verspreid staan
opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de
inwoners van de gemeente.
§2. Glas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 28
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§1. Hol glas dat naar de boven- of ondergrondse glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk
van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainer te worden gedeponeerd. Hol glas wordt bij
de aanbieding ontdaan van deksels en stoppen. Het dient leeg en voldoende gereinigd te zijn.
Artikel 29
§1. Het deponeren in boven- of ondergrondse glascontainers van om het even welke andere
afvalstof dan hol glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere
afvalstoffen achter te laten.
§2. Het is verboden glas te deponeren in de boven- of ondergrondse glascontainers tussen 20.00
u en 08.00 u.
Hoofdstuk V – Selectieve inzameling van papier en karton
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 30
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan : alle dag-,
week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk,
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en
papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere
huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of
karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren
en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in
verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken,
e.d..
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 31
§1. Papier en karton wordt 12 keer per jaar huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en
pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde dagen. Papier en karton wordt ook ingezameld op het recyclagepark of via
ondergrondse inzamelcontainers voor burgers die hiervoor een aanmeldkaart ter beschikking
hebben.
§2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van
het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van
papier en karton.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding (uitgezonderd ondergrondse verzamelcontainers)
Artikel 32
Papier/karton dient aangeboden te worden in een gele container van 40 liter, 240 liter, 500
liter, 1000 liter of 1.100 liter toegekend per aansluitpunt overeenkomstig onderstaande
toekenningsregels.
Elk aansluitpunt (natuurlijk persoon of rechtspersoon) heeft recht op een gratis papiercontainer
overeenkomstig onderstaande toekenningsregels:
- standaardvolume = 240 liter
- bij specifieke woonvormen (o.a. appartementen) kunnen er, in onderling overleg (eigenaarbewoners) verzamelcontainers van 240 liter en/of 1.100 liter ter beschikking worden gesteld.
Indien men kiest voor een verzamelcontainer en het plaatsen van een 1.100 l container niet
mogelijk is kan er in onderling overleg een papiercontainer van 500 liter ter beschikking worden
gesteld. Indien hierover geen consensus wordt bekomen, ontvangt elk aansluitpunt een
papiercontainer van 240 liter of 40 liter.
- 40 liter enkel beschikbaar voor appartementen, gesloten bebouwing en woningen gelegen meer
dan 150 m van de reguliere inzamelronde
- bij specifieke omstandigheden (o.a. mindervaliden) kan er in onderling overleg een container
van 40 liter ter beschikking gesteld worden.
- elk gezin kan max. een 240 liter container bekomen
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- overige aansluitpunten kunnen max. een 240 liter en/of 1.000 liter bekomen. Indien het
plaatsen van een 1.000 l container niet mogelijk is kan er in onderling overleg een
papiercontainer van 500 liter ter beschikking worden gesteld.
De recipiënten dienen zorgvuldig gesloten te worden, er mag geen papier uit de container
steken en de container mag geen barsten, scheuren of lekken vertonen.
Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan :
16kg voor een container van 40 liter
100 kg voor een container van 240 liter
200 kg voor een container van 500 liter
440 kg voor een container van 1000 liter
440 kg voor een container van 1100 liter
Indien de hoeveelheid papier die de burger wenst aan te bieden sporadisch beperkt groter is dan
de grootte van de ter beschikking gestelde container dan kan de burger het extra papier/karton
naast de ter beschikking gestelde container bijplaatsen. Hierbij moet het papier en karton
aangeboden worden in bundels of in een stevige verpakking zoals papieren zakken of dozen
zodat wegwaaien voorkomen wordt en zodat bij het nat worden de verpakking voldoende stevig
blijft en door de ophalers gemanipuleerd kan worden. Het papier en karton mag in geen geval in
een plastic zak worden verpakt. Het gewicht van het recipiënt met inhoud mag niet groter zijn
dan 25 kg.
Indien het aansluitpunt besluit om de container te weigeren, dan staat het aansluitpunt in om
het papier en karton aan te leveren op het recyclagepark aangezien een huis-aan-huisinzameling
niet langer mogelijk is.
Papier/karton dat wordt aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van dit
hoofdstuk, wordt niet meegenomen. De aanbieder dient dit geweigerde papier/karton nog
dezelfde dag van de ophaling van de openbare weg te verwijderen. Overtredingen hierop worden
beschouwd als sluikstorten, en worden als dusdanig gesanctioneerd.
De papiercontainer blijft eigendom van IOK Afvalbeheer.
De papiercontainer dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. Bij verhuizing
is het de inwoner niet toegestaan om de papiercontainer mee te nemen naar een nieuw adres.
De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de
papiercontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de papiercontainer uitsluitend
mag aangewend worden voor de opslag van papier/karton.
Indien wordt vastgesteld dat een container gedurende 1 jaar of langer niet werd gebruikt voor
het aanbieden van papier/karton dan behoudt IOK Afvalbeheer het recht om de container terug
op te halen.
In geval van schade of diefstal van de papiercontainer dient de inwoner ter kennisgeving
onverwijld contact op te nemen met de gratis informatielijn op het nummer 0800 97 687 met
het oog op de herstelling of de vervanging door en nieuwe papiercontainer. In geval van diefstal
kan de inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij
onverwijld een proces-verbaal laat opmaken.
Hoofdstuk VI – Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 33
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna KGA
genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.5.2.1. van het VLAREMA.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 34
§1. Het KGA wordt ingezameld op het recyclagepark.
§2. KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van KGA.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 35
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§1. Het KGA dient, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere
afvalstoffen aangeboden te worden.
Artikel 36
Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief
buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de
voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van
het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden
samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken
en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.
Artikel 37
§2. Het KGA dat wordt aangeboden op het recyclagepark wordt door het bevoegde personeel in
de inrichting aansluitend bij het recyclagepark gedeponeerd. De aanbieder van het KGA mag dit
niet zelf doen.
§3. De afgifte van KGA aan de erkende ophaler gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van
het bevoegde personeel.
Hoofdstuk VII – Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch
vergelijkbaar bedrijfsafval
Artikel 38
Dit hoofdstuk is, tenzij verder anders bepaald in dit hoofdstuk, van toepassing op de volgende
inwoners van de gemeente, dewelke voor het DIFTAR-systeem kunnen worden opgedeeld in de
volgende categorieën:
1. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, ingeschreven in de
bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat geïnitialiseerd is als ophaalpunt van
huisvuil (en gft) en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s)
voorzien van een elektronische gegevensdrager;
2. elk gezin, bestaande uit één of meerdere natuurlijke personen, dat op het grondgebied van
de gemeente op het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk,
hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven
te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en dat ervoor geopteerd heeft
in te stappen in het DIFTAR-systeem en bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van huisvuil
(en gft) en als dusdanig gekend is als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien
van een elektronische gegevensdrager;
3. ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het
grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende
activiteit uitoefent en die ervoor geopteerd heeft in te stappen in het DIFTAR-systeem en
bijgevolg geïnitialiseerd is als ophaalpunt van met huisvuil en/of gft vergelijkbaar bedrijfsafval
en als dusdanig gekend is als afvalproducent, gebruik makend van container(s) voorzien van een
elektronische gegevensdrager;
4. verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, openbare ensemiopenbare instellingen, …en die ervoor geopteerd hebben in te stappen in het DIFTAR-systeem
en bijgevolg geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn
als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische
gegevensdrager.
Dit hoofdstuk is echter niet van toepassing op de inwoners van de gemeente die aan
thuiscomposteren doen.
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 39
§ 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gft verstaan: De afvalstoffen die als
gft-afval zijn omschreven in het Vlarema en het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval, en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 40
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§ 1. Het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden tweewekelijks huisaan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht op de
tijdstippen vermeld op de ophaalkalender. Het groente- en fruitafval en het organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard op het recyclagepark.
§ 2. gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden
met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 3. Verontreinigd gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet
aanvaard bij de selectieve inzameling.
Afdeling 3 - Wijze van aanbieding
Artikel 41
§ 1. Het gft en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te
worden in een groene container voorzien van een ingebouwde elektronische gegevensdrager van
40 l, 120 l of 1100 l toegekend per aansluitpunt overeenkomstig de toekenningsregels zoals
bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement op de ophaling en verwerking van afval.
§ 2. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan:
• 15 kg voor een container van 40 liter
• 50 kg voor een container van 120 liter
• 200 kg voor een container van 1100 liter
Afdeling 4 - Gebruik van de gft-container
Artikel 42
De gft-container blijft eigendom van de door de gemeente aangewezen ophaaldienst, zijnde IOK
Afvalbeheer en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur
van de ophaling van het gft en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
Artikel 43
§ 1. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van
de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-container uitsluitend mag
aangewend worden voor de opslag van gft en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval.
§ 2. In geval van schade of diefstal dient de inwoner ter kennisgeving onverwijld contact op te
nemen met de DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800-97 687 met het oog op de herstelling
of de vervanging door een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen
verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal kan de
inwoner gratis een nieuwe container ter beschikking krijgen op voorwaarde dat hij onverwijld
een proces-verbaal laat opmaken.
Artikel 44
De gft-container dient verbonden te blijven aan het adres waar hij is geleverd. In geval van
verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te nemen naar zijn
nieuwe adres.
Artikel 45
Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking
hebben over een gft-container kunnen bij de gemeente een gft-container aanvragen.
Hoofdstuk VIII – Selectieve inzameling van tuinafval (snoeihout en kerstbomen)
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 46
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder tuinafval verstaan : organisch
composteerafval zoals snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren, organisch afval uit
parken en plantsoenen, boomstronken, gazonmaaisel, kerstbomen, ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Onder
snoeihout worden enkel takken met een diameter van minder dan 10 cm verstaan.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 47
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§1. Kerstbomen worden eenmaal per jaar wijk per wijk opgehaald op de door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde plaatsen en tijdstippen.
§2. Kerstbomen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil, het grofvuil of een selectieve
inzameling, andere dan deze van kerstbomen.
§3. Het snoeihout wordt op afroep aan huis opgehaald langs straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen,
die via de ophaalkalender worden bekendgemaakt.
§4. Het tuinafval wordt ook ingezameld op het recyclagepark.
§5. Tuinafval mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van
tuinafval.
§6. Verontreinigd tuinafval wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling, noch op het
recyclagepark.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 48
§1. Het snoeihout moet door de inwoners geplaatst worden aan de rand van de openbare weg,
zonder evenwel het verkeer van voetgangers en voertuigen te hinderen. Dit dient te gebeuren
ten vroegste vanaf 20.00 uur de dag voor de ophaling en ten laatste om 7.00 uur op de dag van
de ophaling.
§2. Het snoeihout dient samengebonden te worden met een koord (geen ijzerdraad) en de
takken mogen niet langer zijn dan 2 meter. De takken hebben een diameter tussen 1 en 10
cm. Stammen dienen vrij te zijn van stronken.
§3. De kerstbomen moeten vrij te zijn van versiering.
§4. De ophaling van snoeihout gebeurt tegen een vergoeding. De kostprijs wordt bepaald door
de gemeenteraad.
Hoofdstuk IX – Selectieve inzameling van textiel en herbruikbare goederen.
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 49
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan : alle door
de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit
ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor
hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken en platen, speelgoed, e.d..
Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textiel verstaan : alle kledij (textiel en
lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen,
tafelkleden, servetten, ...), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 50
§1. Het textiel wordt ingezameld volgens de resultaten van de door IOK Afvalbeheer uitgevoerde
marktbevraging, wat inhoudt dat het textiel op het recyclagepark en viermaal per jaar, op de
data vermeld op de ophaalkalender huis-aan-huis langs de straten, wegen en pleinen waar de
ophaling is ingericht, wordt ingezameld.
§2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van
geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating
hebben van het college van burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst hebben
afgesloten, zijn gemachtigd om huis-aan-huisinzamelingen te organiseren of om
textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor
het publiek.
§ 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het
bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel.
§4. Herbruikbare goederen mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde
fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een andere selectieve inzameling.
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§5. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren
indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het
kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met de ophaling van
het huisvuil of grofvuil.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding
Artikel 51
§1. Textiel dient aangeboden te worden in de daartoe beschikbaar gestelde zakken.
§2. Herbruikbare goederen dienen los of samengebonden aangeboden te worden.
§3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de
ophalers van de afvalstoffen.
Hoofdstuk X – Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons
Afdeling 1 – Definitie
Artikel 52
§1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen
verpakkingen en Drankkartons, ook PMD-afval genoemd, verstaan : plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartonsontstaan door de normale werking
van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
§2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen
geen KGA, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten.
Afdeling 2 – Inzameling
Artikel 53
§1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden 24 keer per jaar
huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de
door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het recyclagepark of via
ondergrondse inzamelcontainers voor burgers die hiervoor een aanmeldkaart ter beschikking
hebben.
§2. Plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven
met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, het grofvuil of een
andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons.
§3. Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet
aanvaard.
Afdeling 3 – Wijze van aanbieding (uitgezonderd ondergrondse verzamelcontainers)
Artikel 54
§1. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te
worden in de blauwe PMD-zakken welke te koop worden aangeboden in het administratief
centrum en het gemeentemagazijn. De recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden, mag noch
scheuren of lekken vertonen.
§2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons mogen gemengd in de blauwe PMD-zak worden aangeboden.
Hoofdstuk XI - Slotbepalingen
Artikel 55
§1. De gemeenteraadsbeslissing van 26 februari 2018 houdende vaststelling van het gemeentelijk
politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen wordt opgeheven.
§2. Deze politieverordening treedt heden in werking
Artikel 56
De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten,
decreten, algemene of provinciale verordeningen, op dit vlak geen andere straffen voorzien.
Artikel 57
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Deze verordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig artikelen 285 t.e.m. 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 58
Een eensluidend afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt aan de
provinciegouverneur ter kennisgeving aan de Deputatie en conform artikel 119 van de Nieuwe
Gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de
politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM
en de afdeling Handhaving - Milieu-Inspectie .
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
7. Betreft: GR/2022/027 - Zichtbaar en niet-zichtbaar gebruik van mobiele ANPR-camera's op
het grondgebied van politiezone Noorderkempen. Goedkeuring.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet op het Politieambt van 5 augustus 1992, artikel 25/4 § 1, 1°;
Gelet op de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik
van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007
tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van
2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
Gelet op de wet op het Politieambt (Art. 46/4, 46/5, 46/6 en 46/12);
Overwegende dat de Lokale Politie Noorderkempen beschikt over verplaatsbare, mobiele ANPR
camera’s, welke in diverse voertuigen ingezet kunnen worden (Automatic Number Plate
Recognition);
Overwegende dat de politiezone over een principiële toestemming van de gemeenteraad dient
te beschikken alvorens de camera's volgens de huidige wetgeving (WPA) te kunnen gebruiken;
Overwegende dat de goedkeuring van de procureur des Konings eveneens gevraagd wordt voor
het gebruik van de camera’s voor gerechtelijke doeleinden;
Overwegende dat de mobiele camera’s ANPR-camera’s zijn die kunnen worden ingebouwd in
zowel gestreepte als anonieme dienstvoertuigen; dat de politiezone Noorderkempen momenteel
beschikt over meerdere voertuigen, welke zichtbaar en niet-zichtbaar ingezet kunnen worden;
dat ze in principe enkel worden ingezet op het eigen grondgebied; dat het ANPR-systeem toelaat
de nummerplaten van voorbijrijdende voertuigen te lezen en af te toetsen aan lijsten van
geseinde voertuigen; dat de nummerplaat wordt gelezen, opgeslagen in een backoffice en
onmiddellijk vergeleken wordt met lijsten van voertuigen en nummerplaten die voorkomen in
een zogenaamde blacklist; dat elk passerend voertuig of elke passerende nummerplaat wordt
opgeslagen in de backoffice, onafhankelijk van het feit of deze voorkomt in een blacklist of niet;
dat deze gegevens ook worden doorgestuurd naar het AMS (ANPR Managed Services: de nationale
ANPR gegevensbank); dat gedurende de tijd dat deze gegevens opgeslagen blijven in de
backoffice deze, mits het opgeven van een wettelijke reden, kunnen gebruikt worden voor
doeleinden in het kader van gerechtelijke en/of bestuurlijke politie; dat het gebruik van
mobiele camera's een bijkomend technisch hulpmiddel is waardoor de politie efficiënter kan
worden ingezet;
Gelet op de bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ingebruikname van mobiele ANPR-camera's,
welke in diverse voertuigen ingezet kunnen worden (Automatic Number Plate Recognition), door
de lokale politie Noorderkempen.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
8. Betreft: GR/2022/042 - Extra punt. Verkeerssituatie Bolksedijk. Voorstel van maatregelen.
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid
Danny Eelen, onafhankelijk raadslid;
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Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:
‘Tijdens de gemeenteraad van 31 januari 2022 heb ik de vraag gesteld om de gevaarlijke
verkeerssituatie op de Bolksedijk aan te pakken.
Ondertussen is er op 12 maart opnieuw een spectaculair ongeval gebeurd. De bewoners hadden
ondertussen nog steeds geen antwoord gekregen op hun schrijven, daarom werd de pers
ingeschakeld.
Daarom vragen wij ter stemming:
• Het plaatsen van slimme verkeerslichten, een licht dat op rood springt als een
bestuurder de toegelaten snelheid van 70 km/u overtreedt. Dit systeem heeft het grote
voordeel dat bestuurders weten dat te snel rijden tijdsverlies met zich meebrengt en
geen enkele zin heeft. Dit dwingt een snelheid af zonder de weggebruiker te beboeten.
• Het plaatsen van oplichtende waarschuwingsborden voor de toegelaten maximum
snelheid aan te geven.’
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
7 ja-stemmen (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; jastemmen: Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs Jeroen Ooms, Diede Van
Dun, Aline Maes);
Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen:
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk was geformuleerd als volgt:
• Het plaatsen van slimme verkeerslichten, een licht dat op rood springt als een
bestuurder de toegelaten snelheid van 70 km/u overtreedt. Dit systeem heeft het grote
voordeel dat bestuurders weten dat te snel rijden tijdsverlies met zich meebrengt en
geen enkele zin heeft. Dit dwingt een snelheid af zonder de weggebruiker te beboeten.
• Het plaatsen van oplichtende waarschuwingsborden voor de toegelaten maximum
snelheid aan te geven.’
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
9. Betreft: GR/2022/043 - Extra punt. Cafetaria De Valk. Openingsuren.
Overeenkomstig art. 21 van het decreet lokaal bestuur werd dit punt ingediend door raadslid
Danny Eelen, onafhankelijk raadslid;
Gelet op de overgemaakte toelichting als volgt:
‘Tijdens de gemeenteraad van december 2021 heb ik een vraag gesteld aangaande de
openingsuren van sportcentrum De Valk. Toen is er verteld dat men er grondig mee bezig was
en dit kortelings opgelost zou zijn.
Nu, drie maanden later stellen wij vast dat er nog niets veranderd is, integendeel. Onlangs,
toen er op een zaterdagnamiddag om 13u00 gevolleybald werd door een jeugdploeg was de
cafetaria gewoon niet open. De ouders van deze kinderen stonden voor een gesloten deur en
moesten gewoon buiten wachten tot de wedstrijd begon. Om 14u15 zijn de uitbaters dan toch
ter plaatse gekomen en openden uiteindelijk de cafetaria.
De uitbaters openen en sluiten de cafetaria zoals het hen uitkomt.
Om deze toestanden in de toekomst te vermijden vragen wij ter stemming:
• Vanaf 01/04/2022 vaste openingsuren te maken aan de cafetaria van sportcentrum De
Valk.
• Deze openingsuren uit te hangen en te vermelden op social media zodat ook passanten
weten of ze iets kunnen nuttigen in de cafetaria.
• Indien de vooropgestelde openingsuren niet nageleefd worden vragen wij dat het
bestuur hiervoor de nodige maatregelen treft.’
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
2 onthoudingen en 5 ja-stemmen (neen-stemmen: Wim De Visscher, Dorien Cuylaerts, Bob Van
den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie Stoffelen, Bert Vangenechten, Lieven Van
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Nyen, Stefan Maes, Zoë Wouters, Kevin Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Sabine
Fransen; onthoudingen: Diede Van Dun, Aline Maes; ja-stemmen: Danny Eelen, Lut Backx, Bart
Van De Mierop, Jack Jacobs, Jeroen Ooms);
Besluit met 14 neen-stemmen bij 2 onthoudingen en 5 jastemmen:
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk was geformuleerd als volgt:
• Vanaf 01/04/2022 vaste openingsuren te maken aan de cafetaria van sportcentrum De
Valk.
• Deze openingsuren uit te hangen en te vermelden op social media zodat ook passanten
weten of ze iets kunnen nuttigen in de cafetaria.
• Indien de vooropgestelde openingsuren niet nageleefd worden vragen wij dat het
bestuur hiervoor de nodige maatregelen treft.’
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
10.
Betreft: GR/2022/038 - Extra punt. Publicatie jaarrapport.
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:
’In het beleidsplan staat dat er elk jaar een duidelijk jaarrapport gepubliceerd ging worden in
eenvoudige en klare taal met wat het bestuur met onze centen doet, en wat de stand is
omtrent geplande wegenwerken. Gezien er blijkbaar wel wat dossiers zijn blijven liggen, en de
corona-epidemie zich lijkt te stabiliseren lijkt het me niet verkeerd om deze draad op te
pakken.
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om met spoed een duidelijk
jaarrapport te publiceren in de 2310.’
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
7 ja-stemmen (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; jastemmen: Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop, Jack Jacobs Jeroen Ooms, Diede Van
Dun, Aline Maes);
Besluit met 14 neen-stemmen bij 7 ja-stemmen:
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk was geformuleerd als volgt:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om met spoed een duidelijk jaarrapport te
publiceren in de 2310.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
11.
Betreft: GR/2022/039 - Extra punt. Trajectcontrole Bolksedijk.
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:
‘Al vanouds is de Bolkse Dijk gekend als een racebaan. Hier zijn al talloze slachtoffers gevallen,
zowel dodelijke, ernstig gewonden en de bewoners die een paar keer per jaar een auto uit hun
voorhof moeten vissen. Het zoveelste ongeluk was de druppel die de emmer bij de
buurtbewoners deed overlopen en is er een artikel in de krant gepubliceerd. We zien bereidheid
bij alle partijen, en daarom stellen wij voor om dit momentum te grijpen om de problemen
unaniem en voor eens en voor altijd op te lossen door een trajectcontrole te installeren. Een
trajectcontrole wordt ook door de buurtbewoners naar voren geschoven duszal daar en in de
rest van onze gemeente ook het meeste draagvlak hebben. Liefst over de hele Bolkse Dijk,
desgewenst tussen 2 straten. Het wordt tijd dat hier geen auto's meer uit de bocht vliegen en
overdreven snelheid hardhandig aangepakt wordt. Preferabel via eigen middelen, desgewenst
via een TaaS-systeem (trafic-as-a-service) zodat dit geen budgettaire impact heeft op onze
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gemeentekas. Verkeersveiligheid zal in beide gevallen erop gebaat zijn en er zullen minder
slachtoffers vallen.
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een trajectcontrole op
de Bolkse Dijk uit te werken en te implementeren.’
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt verworpen met 14 neen-stemmen bij
4 ja-stemmen en 3 onthoudingen (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; ja-stemmen: Jack Jacobs Jeroen Ooms, Diede Van Dun, Aline Maes; onthoudingen:
Danny Eelen, Lut Backx, Bart Van De Mierop);
Besluit met 14 neen-stemmen bij 4 ja-stemmen en 3
onhoudingen:
Geen goedkeuring wordt verleend aan het voorstel, hetwelk als volgt werd geformuleerd:
De gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een trajectcontrole op de Bolkse Dijk uit
te werken en te implementeren.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
12. Betreft: GR/2022/040 - Extra punt. Verkoop PMD-zakken in de winkels.
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:
‘In onze nieuwe blauwe PMD zakken mogen we sinds vorig jaar wat meer insteken. Dit
resulteert in nog vollere en meer zakken. Waar je vroeger 1 of 2 zakken bij de mensen zag
staan, zie je er nu dikwijls 3 of 4.
IOK staaft deze evolutie ook, want ze zien een verdubbeling in verkoop van de zakken. De
verkoop van de zakken bij het gemeentehuis, containerpark of de bib zorgt bij wel wat mensen
voor frustratie, daar ze er dikwijls niet geraken tijdens de openingsuren. Bijkomend zal ons
gemeentehuis binnenkort moeten sluiten. Door de verkoop in de winkels te faciliteren kunnen
we hier alvast op inspelen. Let ook op dat het stockage probleem dat zich vroeger voordeed
ondertussen ook is verholpen door de huur van de opslagloods in Weelde.
Bijkomend staat het IOK ook open om meerdere bestellingen per jaar aan te pakken en te
verwerken. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan in Turnhout, waar er ook stockage problemen
waren, en de winkelverkoop ook gewoon faciliteert wordt.
Voorstel van besluit: gemeenteraad geeft opdracht aan het college om een PMD-zakken verkoop
in de supermarkten te faciliteren.’
Gelet op de stemming over het agendapunt, hetwelk wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel om de verkoop van PMD-zakken te faciliteren in
de supermarkten.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
13. Betreft: GR/2022/041 - Extra punt. Beheersorgaan bibliotheek. Voordracht ter vervanging
van ontslaggevend lid.
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:
‘Nav het ontslag van Renilde Willemse uit het beheersorgaan van bibliotheek Rijkevorsel d.d.
17/11/2021 hadden we graag volgende kandidatuur ingediend vanuit partij
Gemeentebelangen: Jef Martens.’
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Gelet op het verloop van de geheime stemming als volgt: 21 leden nemen deel aan de stemming;
er worden 21 geldige stemmen uitgebracht; de voorzitter leest de stembrieven af, waarvan de
uitslag als volgt luidt: dhr. Jef Martens bekomt 21 ja-stemmen;
Besluit:
Art.1. – Dhr. Jef Martens, wordt verkozen als vertegenwoordiger van de fractie
Gemeentebelangen in de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek.
Art.2. - De raad stelt vast dat volgende vertegenwoordigers vanuit de fracties deel uitmaken van
de beheerscommissie van de plaatselijke openbare bibliotheek:
• mevr. Sabine Fransen - N-VA;
• mevr. Monique Gabriëls - CD&V;
• mevr. Jef Martens - Gemeentebelangen;
• mevr. An Torremans - ProVeussel.
De gemeenteraad, openbare zitting, met inachtname van het
burgemeestersbesluit d.d. 14 maart 2022,
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. 14 maart 2022,
De voorzitter sluit de vergadering om 21:02 uur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Op bevel :
De Algemeen directeur,

Bart Adams
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