OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2017 VAN
DE GEMEENTERAAD.
OPENBARE ZITTING
ALGEMEEN BELEID.
1. Goedkeuring van het strategisch commercieel plan.
Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016 gaf aan dat van de gemeentebesturen inspanningen werden verwacht voor het voeren van een kernversterkend winkelbeleid. In dit kader werd door het gemeentebestuur beroep gedaan op het COOP-DH-project
van de provincie Antwerpen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen om een
gepast gemeentelijk detailhandelsbeleid uit te werken.
Het bestuur wenst hiermee maatregelen te nemen om het verdwijnen van kleine lokale
handelszaken én de stijgende leegstand van winkelpanden tegen te gaan. Op basis van de
resultaten van de interprovinciale detailhandelsstudie, veldonderzoek binnen de gemeente en
ook overleg met de handelaars, werd een strategisch commercieel plan opgesteld.
In dit plan wordt er ook nagedacht over het toekomstig uitzicht van de kernen van de
gemeente. Enerzijds is het de bedoeling om er voor te zorgen dat er in de toekomst nog een
toegankelijk aanbod beschikbaar zal zijn voor onze inwoners en anderzijds moeten we er ook
rekening mee houden dat een te grote versnippering van het winkelaanbod het gemeentelijk
detailhandelsaanbod in zijn geheel verzwakt.
Met een detailhandelsbeleid dat gericht is kernversterking geeft het gemeentebestuur een
duidelijk signaal naar de ondernemers in Kalmthout. Het biedt hen een houvast bij hun
locatiebeslissingen en hun bedrijfsvoering. Dit plan beschrijft het kader waaraan nieuwe
ontwikkelingen worden afgetoetst en maakt eveneens een brug naar verwante
beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en toerisme.
De kernpunten uit dit plan zijn de volgende:
- een locatiebeleid: de afbakening van twee kernwinkelgebieden (Heidestatiestraat en
De Beek) en 3 stimuleringsgebieden (Achterbroek, Nieuwmoer en twee zones van de
Kapellensteenweg);
- een gepaste rol voor elke kern: Heidestatiestraat, winkelcentrum De Beek,
Achterbroek, Nieuwmoer en de twee zones van de Kapellensteenweg;
- een stimulerend detailhandelsbeleid: de gemeente neemt een faciliterende rol voor
detailhandel op en steunt initiatieven van de handelaars(verenigingen). Financiële
stimuli (subsidies) en gerichte maatregelen worden ingezet;
- aandacht voor mobiliteit, parkeerbeleid en openbaar vervoer;
- een duidelijke rolverdeling tussen gemeente en handelaars: de gemeente biedt het
kader en de handelaars zorgen voor de invulling;
- de positionering en het zoeken van synergiën in citymarketing zoals met toerisme: de
toeristische sterkhouders van Kalmthout kunnen ingezet worden om meer bezoekers
naar de kernen te leiden.
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Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om het strategisch commercieel plan goed te
keuren.
Het strategisch commercieel plan werd toegelicht door mevrouw Hilde De Ridder tijdens de
vergadering van 8 mei 2017 van de raadscommissie Algemene Zaken. Er werd eveneens
een overleg gepleegd met de handelaars op 2 juni 2016 en op 11 mei 2017. Ook met de
Gemeentelijke Ondernemersraad werd het plan op 27 april 2017 besproken.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET STRATEGISCH COMMERCIEEL
PLAN met 24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de
Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
FINANCIEEL BELEID.
2. Goedkeuring van het subsidiereglement in het kader van detailhandel.
Dit subsidiereglement vloeit voor uit de doelstellingen van het strategisch commercieel plan
en past binnen het inzetten van gepaste maatregelen en financiële stimuli binnen het
gemeentelijk detailhandelsbeleid.
Dit reglement voorziet in drie vormen van subsidie:
1. een vestigingssubsidie: het doel is de commerciële invulling van leegstaande panden
in de kernwinkelgebieden opnieuw aan te wakkeren;
2. een starterssubsidie: de gemeente wil startende ondernemers die zich vestigen in een
kernwinkel- of stimuleringsgebied ondersteunen;
3. de gevelrenovatiesubsidie: onverzorgde winkelgevels ondermijnen de uitstraling van
een winkelgebied. Met een subsidie wil de gemeente de eigenaars en/of de
handelaars aanzetten tot het renoveren of verfraaien van de (voor)gevel van hun
handelspand.
Voor de vestigingssubsidie bedraagt het subsidiebedrag 2.000 euro en voor de starterssubsidie bedraagt het subsidiebedrag 1.500 euro. De gevelrenovatiesubsidie bedraagt 40
procent van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 2.000 euro waarbij de
handelaar zelf minimaal 1.000 euro moet investeren. Het reglement treedt in werking op 1
januari 2018.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET SUBSIDIEREGLEMENT IN HET
KADER VAN DETAILHANDEL met 24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx,
Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert,
René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle
De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
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3. Brandweer Zone Rand: goedkeuring van de waardebepaling en verrekening van de
roerende goederen.
De gemeente Kalmthout maakt deel uit van de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand.
Hieruit volgt dat de roerende goederen die voorheen toebehoorden aan het gemeentelijk
brandweerkorps van Kalmthout, automatisch worden overgedragen aan de nieuwe
hulpverleningszone.
Binnen de Brandweer Zone Rand werd overleg gepleegd over de manier om tot een billijke
waardering van de roerende goederen van de verschillende leden van deze zone te komen.
Het zonecollege deed op 24 juni 2016 het voorstel om 25 procent van de waarde van de
ingebrachte roerende goederen niet aan te rekenen en de overige 75 procent van de waarde
van de roerende goederen te verrekenen onder de gemeentebesturen door middel van een
clearing.
Het zonecollege stelt voor om de financiële effecten van deze clearing te spreiden over 10
jaar zodat de financiële impact voor de gemeentebesturen van de Zone Rand wordt
gemilderd.
De zoneraad van de hulpverleningszone Brandweer Zone Rand keurde dit voorstel goed op
28 oktober 2016. In de begrotingswijziging 1 en 2 voor 2017 van de Brandweer Zone Rand
werd de waardebepaling en de verrekening van de overdracht van de onroerende goederen
geïmplementeerd. De zoneraad keurde dit goed op 13 juni 2017.
Voor Kalmthout betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage voor de Brandweer Zone Rand
vanaf 2017 gedurende de periode van 10 jaar met 20.763,15 euro wordt verhoogd.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE WAARDEBEPALING EN
VERREKENING VAN DE ROERENDE GOEDEREN met 24 jastemmen van Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
4. Brandweer Zone Rand: kennisname van de wijziging inzake de gemeentelijke dotatie.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de wijziging inzake de
dotatie van de gemeente aan de Brandweer Zone Rand. De dotatie wordt gewijzigd omdat de
waardebepaling en de verrekening van de overdracht van de roerende goederen werd
geïmplementeerd in de begrotingswijzigingen 1 en 2 voor het dienstjaar 2017 van de
Brandweer Zone Rand.
Vanaf 2017 wordt de gemeentelijke dotatie verhoogd met 20.763,15 euro en de
gemeentelijke bijdrage voor 2017 bedraagt dan 586.621,28 euro.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE WIJZIGING INZAKE DE GEMEENTELIJKE DOTATIE.
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5. OCMW: kennisname van de budgetwijziging 2017/1 voor het dienstjaar 2017.
Aan de raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging 1 voor het
dienstjaar 2017 van het OCMW. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde de
budgetwijziging goed in zijn vergadering van 25 juli 2017.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING 2017/1 VOOR HET DIENSTJAAR
2017.
6. Kerkfabrieken: kennisname van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabrieken van O.-L.Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum), Heilig Hart (Heuvel), Sint-Jozef (Heide) en
Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de budgetwijziging voor het
dienstjaar 2017 van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand
Centrum), Onze-Lieve-Vrouw Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum), Heilig
Hart (Heuvel), Sint-Jozef (Heide) en Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Nieuwmoer).
De bisschop van Antwerpen verleende op 7 juli 2017 zijn gunstig advies over deze
budgetwijziging.
DE RAAD NEEMT KENNIS VAN DE BUDGETWIJZIGING 2017 VAN DE KERKFABRIEKEN
VAN O.-L.-VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND (CENTRUM), HEILIG HART
(HEUVEL), SINT-JOZEF (HEIDE) EN O.-L.-VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN
(NIEUWMOER).
7. Kerkfabrieken: aktename van de budgetten voor het dienstjaar 2018.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het budget voor het
dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken van Sint-Jozef (Heide), Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel
Opgenomen (Nieuwmoer), Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand (Centrum), Heilig
Hart (Heuvel) en Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek).
Het centraal kerkbestuur van Kalmthout besprak de budgetten van de verschillende
kerkfabrieken en legde ze ter advies voor aan de bisschop van Antwerpen. De bisschop gaf
op 7 juli 2017 zijn positief advies over de budgetten voor 2018 van deze kerkfabrieken.
Voor de hieronder vermelde kerkfabrieken dient volgende gemeentelijke bijdrage voor de
exploitatietoelagen te worden voorzien voor het dienstjaar 2018:
- Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking en van Bijstand (Achterbroek): 200 euro
- Heilig Hart (Heuvel): 973,89 euro.
Voor alle kerkfabrieken moet het gemeentebestuur geen investeringtoelage voorzien voor het
dienstjaar 2018.
DE RAAD NEEMT AKTE VAN DE BUDGETTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2018.
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PATRIMONIUM.
8. Goedkeuring van het reglement op de registratie en de belasting van leegstaande
gebouwen en woningen.
Op 29 november 2012 keurde de gemeenteraad de reglementen op de registratie en de
belasting van leegstaande gebouwen en woningen goed. Naar aanleiding van wijzigingen in
de wetgeving op de woningkwaliteit én na evaluatie van het bestaande reglement, wordt nu
voorgesteld om dit reglement aan te passen.
De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van het bestaande reglement zijn de volgende:
 de verwijzingen naar het decretale kader werden aangepast;
 het reglement op de leegstand werd samengevoegd met het reglement op de heffing
op leegstand;
 een aantal wijzigingen in verband met vrijstellingen op de heffing:
- er is geen vrijstelling meer voor woningen met een sociaal beheersrecht of die
een beschermd dorpsgezicht zijn;
- er is een vrijstelling van heffing voor de enige woonst en voor een langdurig
verblijf in een erkende ouderenvoorziening of psychiatrische instelling (beperkt
tot twee jaar);
- de bestaande vrijstellingen blijven gehandhaafd.
De bestaande belastingstarieven worden niet aangepast.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET REGLEMENT OP DE
REGISTRATIE EN DE BELASTING VAN LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN
met 24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning,
Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
9. Goedkeuring van het reglement op de registratie en de belasting van verwaarloosde
gebouwen en woningen.
Sinds 1 januari 2017 werd de bestrijding van verwaarloosde woningen en gebouwen van de
Vlaamse overheid overgeheveld naar de gemeentebesturen. Dit betekent dat de Vlaamse
overheid dergelijke dossiers met betrekking tot verwaarlozing niet meer opvolgt.
Het gemeentebestuur wenst nu deze taak op zich te nemen. Verwaarloosde woningen en
gebouwen zullen worden opgenomen in een register en een belasting kan dan ook worden
geheven.
Het ontwerp van reglement dat nu ter goedkeuring van de gemeenteraad voorligt, vertoont
veel gelijkenissen met het gemeentelijk reglement op de leegstand van woningen en
gebouwen. De belastingsbedragen en de mogelijke vrijstellingen zijn identiek in beide
reglementen.
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Belangrijk is dat de verwaarlozing van gebouwen en woningen wordt vastgesteld aan de
hand van een technisch verslag. Gebreken worden gequoteerd op basis van een
puntenschaal. Als een woning of een gebouw meer dan 18 punten scoort, kan de woning
worden opgenomen in het verwaarlozingsregister.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET REGLEMENT OP DE
REGISTRATIE EN DE BELASTING VAN VERWAARLOOSDE GEBOUWEN EN
WONINGEN met 24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn
de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies
Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh,
Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De
Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
10. Schenking van twee oldtimer brandweerwagens aan de vzw Vriendenkring Brandweer
Kalmthout.
De gemeente Kalmthout is momenteel nog eigenaar van twee oldtimer-brandweervoertuigen. In concreto gaat het hier over een brandweervoertuig van het merk Mercedes-Benz
én een ladderwagen van het merk Magirus Deutz. Deze voertuigen worden niet meer in
dienstverband gebruikt.
Vanwege de vzw Vriendenkring Brandweer Kalmthout wordt nu aan het gemeentebestuur
gevraagd om beide voertuigen aan hen te schenken. De leden van deze vzw dragen reeds
geruime tijd goed zorg voor deze voertuigen. Aan de raad wordt nu gevraagd om zijn akkoord
te verlenen aan de schenking van deze voertuigen aan de vzw Vriendenkring Brandweer
Kalmthout. Voor de schenking wordt een symbolische vergoeding gevraagd van 1 euro.
DE RAAD VERLEENT ZIJN AKKOORD AAN DE SCHENKING VAN TWEE OLDTIMER
BRANDWEERWAGENS AAN DE VZW VRIENDENKRING BRANDWEER KALMTHOUT met
24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning,
Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
11. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor het verlenen van een erfpacht op een
perceel grond in de Driehoekstraat aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor het
plaatsen van een hoogspanningscabine.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van notariële
akte waarbij het gemeentebestuur een erfpacht verleend aan de opdrachthoudende
vereniging IVEKA.
Deze erfpacht wordt verleend voor het plaatsen van een hoogspanningscabine op een
perceel grond (kadastraal bekend als wijk G, deel van nummers 424 2 P000 en 423 2 V
P0000) met een oppervlakte van 14,24 m². De erfpacht zal eindigen in 2116 en hiervoor
wordt aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA een éénmalige vergoeding aangerekend
van 99 euro.
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DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE NOTARIËLE ONTWERPAKTE VOOR
HET VERLENEN VAN EEN ERFPACHT OP EEN PERCEEL GROND IN DE
DRIEHOEKSTRAAT AAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IVEKA VOOR HET
PLAATSEN VAN EEN HOOGSPANNINGSCABINE met 24 jastemmen van Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
12. Goedkeuring van de overeenkomst voor een domeinconcessie met het Agentschap
Natuur en Bos voor het plaatsen van een laadpaal op de parking aan de Heibloemlaan.
Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan een overeenkomst voor
een domeinconcessie tussen het Agentschap Natuur en Bos en het gemeentebestuur. Het
doel van deze overeenkomst is een concessie te verlenen aan de gemeente Kalmthout in het
kader van de openbare dienstverplichting van het gemeentebestuur om op haar grondgebied
een aantal laadpalen voor elektrische voertuigen te plaatsen.
De laadpaal wordt geplaatst en uitgebaat door de firma Allego bvba (Schaliënhoevedreef 20
te 2800 Mechelen). Allego bvba is eveneens eigenaar van de laadpaal. Voor de uitbating
heeft Allego bvba de toelating van het gemeentebestuur niet nodig omdat die impliciet mee
vervat zat in de aanbesteding die netbeheerder Eandis organiseerde. Het gemeentebestuur
moet nu een concessie verkrijgen van de Vlaamse overheid omdat deze laadpaal op
eigendom van deze Vlaamse overheid zal komen te staan.
De concessie wordt verleend voor twee parkeerplaatsen (kadastraal bekend als eerste
afdeling, sectie F nr. 57B23/deel) op de parking aan de Heibloemlaan. De oppervlakte
hiervan bedraagt ongeveer 27 m². De concessie is kosteloos. De plaatsing van de laadpaal
en de bijhorende technische apparatuur wordt verzorgd door Allego bvba. Het
gemeentebestuur zal instaan voor de inrichting, het onderhoud en het beheer van de
parkeervakken inclusief de signalisatie.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE OVEREENKOMST VOOR EEN
DOMEINCONCESSIE MET HET AGENTSCHAP NATUUR EN BOS VOOR HET PLAATSEN
VAN EEN LAADPAAL OP DE PARKING AAN DE HEIBLOEMLAAN met 24 jastemmen van
Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie
Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
13. Goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de kosteloze grondafstand door de heer
en mevrouw Van Staey - Bloemstraat.
Het college van burgemeester en schepenen verleende op 26 juni 2017 een vergunning voor
het opsplitsen van een kadastraal perceel in de Bloemstraat (kadastraal gekend als Sectie A,
deel van 49C) in 2 percelen waarbij één perceel bestemd is voor de oprichting van een
vrijstaande ééngezinswoning en het andere perceel om toe te voegen aan het
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rechtsaanpalende eigendom. Deze vergunning werd afgeleverd aan landmeter Jan Winkeler
voor de familie Van Staey.
De gemeenteraad gaf op 19 juni 2017 zijn principieel akkoord aan dit verkavelingsontwerp.
Als voorwaarde werd opgelegd dat een repel grond langsheen de Bloemstraat met een
oppervlakte van 30m² wordt afgesplitst om kosteloos te worden overgedragen aan de
gemeente Kalmthout.
Aan de raad wordt nu gevraagd om het ontwerp van notariële akte voor deze kosteloze
grondafstand goed te keuren.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE NOTARIËLE ONTWERPAKTE VOOR
DE KOSTELOZE GRONDAFSTAND DOOR DE HEER EN MEVROUW VAN STAEY –
BLOEMSTRAAT met 24 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart,
Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken,
Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den
Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo,
Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en
Lukas Jacobs.
14. Verkavelingsaanvraag van de heer Leo Francken - Kijkuitstraat - beslissing over de zaak
van de wegen.
Op 13 april 2017 diende landmetersbureau Palmers en Stokmans uit Kapellen namens de
heer Leo Francken een aanvraag in voor het verkavelen van een perceel grond in de Kijkuitstraat.
De verkavelingsaanvraag omvat de sloop van de bestaande woning en de opsplitsing van het
eigendom in twee percelen bestemd voor de bouw van half-open ééngezinswoningen. In de
aanvraag is ook de afsplitsing van een repel grond met een oppervlakte van 51,80 m² voorzien om af te staan aan de gemeente Kalmthout om het toe te voegen aan het openbaar
domein.
Aan de gemeenteraad wordt nu dus gevraagd om een beslissing over de zaak van de wegen
te nemen wat betreft deze verkavelingsaanvraag in de Kijkuitstraat.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE ZAAK VAN DE WEGEN
BETREFFENDE DE VERKAVELINGSAANVRAAG VAN DE HEER LEO FRANCKEN –
KIJKUITSTRAAT met 23 jastemmen van Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart,
Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Jan
Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De
Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid
Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
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MOBILITEIT.
15. Goedkeuring van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg: alternatieve opstellingsplaats voor de wekelijkse markt naar
aanleiding van de inname van het marktplein.
Het huidige politiereglement voor de alternatieve opstellingsplaats voor de wekelijkse markt
naar aanleiding van de inname van het marktplein werd door de gemeenteraad goedgekeurd
op 26 juli 1993.
Sinds vorig jaar hebben het evenement Bogerfeesten tijdens het laatste weekend van juli en
de kermis op het marktplein in oktober niet meer plaats.
Aan de gemeenteraad wordt er voorgesteld om een aangepast aanvullend politiereglement
goed te keuren voor de alternatieve opstellingsplaats voor de wekelijkse markt.
DE RAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET AANVULLEND REGLEMENT OP
DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE
WEG : ALTERNATIEVE OPSTELLINGSPLAATS VOOR DE WEKELIJKSE MARKT NAAR
AANLEIDING VAN DE INNAME VAN HET MARKTPLEIN met 23 jastemmen van Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra
Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Dirk Van Peel,
David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle
De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
ONDERWIJS.
16. Bekrachtiging van de beslissing van 12 juni 2017 van het college van burgemeester en
schepenen met betrekking tot de aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het
basis- en secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2017-2018.
Een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon secundair
onderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het
“M-decreet” verder te begeleiden. In dit regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen
voor gewoon en buitengewoon onderwijs hun expertise samen om leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen.
De scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moesten uiterlijk op 30 juni 2017 aan
het Agentschap voor Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze
aansluiten vanaf het schooljaar 2017-2018. Een schoolbestuur dat niet aansluit bij een
ondersteuningsnetwerk ontvangt geen ondersteuning.
Om die redenen en in het kader van de continuïteit van de scholen besliste het college van
burgemeester en schepenen op 12 juni 2017 om voor alle gemeentelijke scholen (met name
gemeentelijke basisschool Kadrie, gemeentelijke basisschool Maatjes en instituut Gitok) aan
te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk Prisma+ (contactschool BuSo Zonnebos, Moerstraat
50 te ’s Gravenwezel).
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de beslissing van 12 juni 2017 van het college van
burgemeester en schepenen te bekrachtigen.
DE RAAD BEKRACHTIGT DE BESLISSING VAN 12 JUNI 2017 VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN MET BETREKKING TOT DE AANSLUITING BIJ EEN
REGIONAAL ONDERSTEUNINGSNETWERK IN HET BASIS- EN SECUNDAIR
ONDERWIJS VANAF HET SCHOOLJAAR 2017-2018 met 24 jastemmen van Jan Van
Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Maggy Beyers, Stefanie Van
Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke
Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan
Oerlemans, Dirk Van Peel, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van
Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block, Pieter Brosens en Lukas Jacobs.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.
17. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19 juni 2017 van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 19 juni 2017
van de gemeenteraad goed te keuren.
DE RAAD KEURT HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 19 JUNI 2017 VAN DE
GEMEENTERAAD UNANIEM GOED.

GEHEIME ZITTING
Nihil
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