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Verontschuldigd: Hilde Thiebaut, gemeenteraadslid
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vorige gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeentesecretaris legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van 4
juli 2018.
Bevoegdheid
Artikel 33 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 4 juli 2018

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de
gemeentesecretaris, goed te keuren.

Besluit: Met 15 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Lieven Vandenneucker, Carina
Ricour, Marie Louise Devriese, Lieven Snoeks, Patrick De Vos, Lieven Vandenbroeck,
Sandra Dero, Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Vanessa
Van Hende, Sonja Van De Bossche), 1 onthouding (Thierry Deblander)

Artikel 1 : De notulen van 4 juli 2018 worden goedgekeurd.
Artikel 2 : Deze notulen worden elektronisch ter beschikking gesteld van de
gemeenteraadsleden.
Artikel 3 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
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Financiën
2. Aankoop van boekhoudsoftware - Bekrachtiging gunning opdracht
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
In kader van de integratie tussen gemeente en OCMW dient er overgegaan worden naar 1
gezamenlijk boekhoudpakket. Aangezien de gemeente werkt met de software van
Schaubroeck en het OCMW met deze van Logins, zal er gekozen worden tussen 1 van deze
2 softwarepakketten. Op die manier kan er vermeden worden dat de historieken van beide
entiteiten dienen overgezet te worden naar een derde pakket én dat alle medewerkers een
nieuwe software dienen aan te leren. Bovendien kan deze aankoop als een uitbreiding
beschouwd worden, daar 1 pakket behouden blijft.
De markt werd dus niet verder geraadpleegd.
Na een gesprek met beide firma's over de noden ontvingen we een offerte van Schaubroeck
en Logins.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Besluit van de gemeenteraad van 7 februari 2008 houdende vaststelling van wat onder het
begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan, gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad
van 23 maart 2016
Juridische gronden
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Advies en motivering
Er werd een vergelijking uitgevoerd tussen de offertes van Schaubroeck en Logins. In deze
vergelijking zit de kost voor de gemeente, het OCMW en het AGB.
Omdat er kortingen worden aangeboden in de eerste jaren, werd een vergelijking over 4 jaar
gemaakt.
Uit deze vergelijking tussen Schaubroeck en Logins, blijkt dat Schaubroeck het goedkoopst
is. Bovendien werken meer medewerkers met het boekhoudpakket van Schaubroeck omwille
van het decentraal aankoopproces en de geplande invoering van een kassasysteem.
De sociale dienst van het OCMW kan verder blijven werken met Logins omdat de
betaalopdracht voor de steunverlening en de inning van de facturen van de thuisdiensten via
een link ingeladen kunnen worden in het boekhoudpakket van Schaubroeck. De kostprijs
voor deze link is opgenomen in de offertes.
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Vermits de aankoop van de software ( = investeringskost) meer dan 8.500 euro excl btw
bedraagt, dient de gunning goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.
Gezien het grote aantal gunningen door verschillende gemeentebesturen, de lange
leveringstermijn, de tijd die nodig is om de nieuwe software te installeren en te introduceren
bij de medewerkers die nog geen gebruik maken van het boekhoudpakket van Schaubroeck
besliste het college van burgemeester en schepenen oo 1 augustus 2018 om de opdracht te
gunnen en de gunning ervan ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt bijgevolg gevraagd om de gunning van de aankoop van de
boekhoudsoftware te bekrachtigen.
Financieel advies en visum
Het nodige budget zal voorzien worden in 2019.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gunning van de aankoop van de boekhoudsoftware aan Schaubroeck te
bekrachtigen.
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform artikel 252 §1 van het
gemeentedecreet.

3. Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk aanpassing motivering
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van een geschil heeft de rechtbank geoordeeld dat de motivatie voor het
opleggen van een belasting op huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk niet
afdoende gemotiveerd is. Daarom is het aangewezen dit aan te passen in het reglement.
Bevoegdheid
Artikel 42§3 en artikel 43 §2, 2° van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Art 170 §4 van de Grondwet;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28
mei 2010 en 17 februari 2012;
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013;
Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
(VLAREMA), met latere wijzigingen;
Meerjarenplanning 2014 - 2019;
Gemeenteraadsbeslissing van 22/02/2017 - 24/04/2013 - 23/01/2013 - 22/12/2007.
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Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanpassing van de motivering voor het
invoeren van het belastingsreglement goed te keuren als volgt:
Gezien de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het afval dat
gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk, beoogt de gemeente met
het heffen van een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen om
de papierberg te beperken en het principe van de vervuiler betaalt toe te passen.
De belasting is dus noodzakelijk voor een gezonde financiële toestand van de gemeente.
Gezien de gemeente anderzijds wel van oordeel is dat het verspreiden van informatie of het
aankondigen van activiteiten door plaatselijke verenigingen dient ondersteund te worden en
deze soms gebruik maken van dergelijke publicaties, komt het gepast voor om voor
dergelijke bladen een vrijstelling te verlenen op voorwaarde dat deze bladen openstaan voor
alle publiciteit/informatie zonder discriminatie en dat de bedrukte oppervlakte voor meer dan
50% ingenomen wordt door algemene informatie (tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
De publicaties uitgaande van de lokale verenigingen, zoals voor het aankondigen van
diverse activiteiten, worden, voor zoveel als nodig, niet aanzien als reclamedrukwerk.
Lokale verenigingen zonder winstoogmerk worden vrijgesteld voor zover zij niet aanzien
kunnen worden als ondernemingen.
Financieel advies en visum
Deze belasting is voorzien in het budget en is opgenomen als ontvangst in de strategische
meerjarenplanning.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2017 houdende belasting op de
huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk wordt ingetrokken.
Artikel 2: Er wordt een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk
ingevoerd omdat de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het
afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk. Met het heffen
van een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen beoogt de
gemeente om de papierberg te beperken en het principe van de vervuiler betaalt toe te
passen.
De belasting is dus noodzakelijk voor een gezonde financiële toestand van de gemeente.
Vermits het verspreiden van informatie of het aankondigen van activiteiten door plaatselijke
verenigingen dient ondersteund te worden en deze soms gebruik maken van dergelijke
publicaties, komt het gepast voor om voor dergelijke bladen een vrijstelling te verlenen op
voorwaarde dat deze bladen openstaan voor alle publiciteit/informatie zonder discriminatie
en dat de bedrukte oppervlakte voor meer dan 50% ingenomen wordt door algemene
informatie (tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
De publicaties uitgaande van de lokale verenigingen, zoals voor het aankondigen van
diverse activiteiten, worden, voor zoveel als nodig, niet aanzien als reclamedrukwerk.
Lokale verenigingen zonder winstoogmerk worden vrijgesteld voor zover zij niet aanzien
kunnen worden als ondernemingen.
Artikel 3: Het reglement belasting op de huis-aan-huisverspreiding van reclamedrukwerk
wordt goedgekeurd volgens de hierna vermelde tekst.
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REGLEMENT HOUDENDE HET HEFFEN VAN EEN BELASTING OP DE HUIS-AAN-HUIS
VERSPREIDING VAN RECLAMEDRUKWERK
Artikel 1 :
Er wordt voor de dienstjaren 2013 tot en met 2018 een gemeentebelasting geheven op de
voor de inwoners kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met
handelskarakter en daarmee gelijkgestelde producten.
Artikel 2 :
In het kader van dit reglement wordt het volgende verstaan onder :
• Drukwerk met handelskarakter : elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan
commerciële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen, en die erop
gericht is de potentiële klant er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of
producten van de adverteerder.
• Gelijkgestelde producten : de stalen of reclamedragers van gelijk welke aard die aanzetten
tot gebruik of verbruik van het aangeprezen product of de aangeboden dienst.
• Verspreiding aan huis : het op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan )
achterlaten van drukwerk zonder adressering in de brievenbussen en zonder initiatief van de
bestemmeling.
Artikel 3 :
De belasting is verschuldigd door de verantwoordelijke uitgever. De drukker en de verdeler
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Wanneer de verantwoordelijke
uitgever, drukker en verdeler niet gekend zijn, is de belasting verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, logo of embleem de reclame
wordt gevoerd.
Artikel 4 :
De belasting wordt vastgesteld, met een minimum van 20 euro per bedeeld drukwerk, op :
- 0,02 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte niet groter is dan 1247,4 cm²( = 2 bladzijden A4-formaat).
- 0,05 euro per bedeeld exemplaar van drukwerk met handelskarakter waarvan de totale
bedrukbare oppervlakte groter is dan 1247,4 cm²(meer dan 2 bladzijden A4-formaat).
Artikel 5 :
Van de belasting zijn vrijgesteld :
• drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 50 % of meer wordt ingenomen door
algemene informatie(tekst en/of foto’s) zonder handelskarakter.
• drukwerken uitgaande van binnen de gemeente erkende verenigingen.
Artikel 6 :
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier opgesteld en uitvoerbaar
verklaard door het college van burgemeester en schepenen (decreet van 30 mei 2008).
Artikel 7 :
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen.
Artikel 8 :
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het
aanslagbiljet.
Artikel 9 :
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op
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straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Artikel 10 :
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake
rijksbelastingen op de inkomsten. Vanaf de tweede aanmaning zal een forfait van 15 euro
administratiekosten worden aangerekend.
Artikel 11 :
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Intergemeentelijke samenwerking
4. Afsluiten samenwerkingsovereenkomst "Met Bruegel naar morgen"
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Eind 2017 werd door Pajottenland + het nieuwe intergemeentelijk samenwerkingsproject
‘Met Bruegel naar morgen’ voorgesteld. Dit project is de opvolger van ‘Thuis in het
Pajottenland’. Op 7 juni 2018 werd het project goedgekeurd door Pajottenland +.
Aansluitend op de goedkeuring dient met elke gemeente een samenwerkingsovereenkomst
te worden afgesloten.
Bevoegdheid
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Juridische gronden
Besluit van de gemeenteraad 28 februari 2015 houdende goedkeuring nieuwe lokale
ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied Pajottenland, ingediend door
Pajottenland+ - Goedkeuring engagement en ondertekenen engagementsverklaring nieuwe
lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) 2014-2020 Leadergebied Pajottenland, ingediend door
Pajottenland+

Advies en motivering
De bijlagen bij dit besluit bevatten het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en de
projectfiche. De goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst dient in 3 exemplaren
opgesteld te worden. Een exemplaar voor de gemeente, één voor de VLM en één voor
Pajottenland +.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst goed te
keuren.
Financieel advies en visum
De structurele jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Pajottenland+ bedroeg de voorbije 3
jaar 0,50 euro per inwoner per jaar. Voor 2019, 2020 en 2021 daalt deze bijdrage naar 0,35
euro per inwoner per jaar.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst voor het project ’Met Bruegel naar morgen’ dat
werd opgemaakt binnen PDPO III, maatregel ‘uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën
(LEADER) wordt goedgekeurd volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.
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Artikel 2 : De ondertekende overeenkomst wordt overgemaakt aan Pajottenland+ en de VLM.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst.

Omgeving
5. Gemeentelijk reglement beperking geldigheidsduur conformiteitsattesten
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat een woning of kamer voldoet aan
de normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit die de Vlaamse Wooncode oplegt.
De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten en ze kan ook de geldigheidsduur van
dat attest – standaard tien jaar – beperken. Het is mogelijk om hierbij te
differentiëren, zowel wat betreft de geldigheidsduur als de verplichting.
De gemeente beschikt tot op heden nog niet over een gemeentelijke verordening om de
geldigheidsduur van conformiteitsattesten te beperken. De gemeenten uit het
werkingsgebied van de Woonwinkel Pajottenland hebben de wens om een gemeentelijke
verordening hieromtrent op te maken en hierbij in alle gemeente zoveel mogelijk parallel te
werken.
Deze doelstelling is opgenomen in de subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk projecten
lokaal woonbeleid Woonwinkel Pajottenland: facultatieve activiteit 2.3: “De gemeente beperkt
de geldigheidsduur van conformiteitsattesten krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de
Vlaamse Wooncode”.
Bevoegdheid
Art 43 en 57 van het Gemeentedecreet
Juridische gronden
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode en meer bepaald de artikelen 6
tot en met 11, 15, 20, 20 bis en 20 ter;
Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de
woonkwaliteitsbewaking betreft;
Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen;
Ministerieel besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten
voor woningen en kamerwoningen;
Subsidieaanvraag voor het intergemeentelijk projecten lokaal woonbeleid Woonwinkel
Pajottenland, met als facultatieve activiteit 2.3: “De gemeente beperkt de geldigheidsduur
van conformiteitsattesten krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de Vlaamse Wooncode”.

Advies en motivering
Het college stelt voor om de volgende beperkingen in te voeren.
• Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar indien het
conformiteitsattest maximaal 8 strafpunten vermeldt.
• Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar indien het
conformiteitsattest minimaal 9 en maximaal 14 strafpunten vermeldt.
• De geldigheidsduur van eerder uitgereikte conformiteitsattesten blijft ongewijzigd.
• Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het reglement terzake goed te keuren.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Art. 1 Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar indien het
conformiteitsattest maximaal 8 strafpunten vermeldt.
Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar indien het conformiteitsattest
minimaal 9 en maximaal 14 strafpunten vermeldt.

Art. 2 De geldigheidsduur van conformiteitsattesten afgeleverd voor de inwerkingtreding van
dit reglement, blijft ongewijzigd.

Art. 3 Het conformiteitsattest wordt gratis afgeleverd.

Art. 4 Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Minister van
Wonen.

6. Reglement controle huuradvertenties
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De gemeenteraad besliste op 27 maart 2017 om de deelname in de Interlokale Vereniging
“Woonwinkel Pajottenland” te bestendigen en keurde het subsidiedossier 2017 – 2019 goed.
Eén van de activiteiten van de woonwinkel is de controle op de huuradvertenties. (zie
Activiteit 4.2 uit het subsidiedossier).
Vandaag worden huuradvertenties niet gecontroleerd in de deelnemende gemeenten. De
aangesloten gemeenten wensen met deze activiteit inwoners te sensibiliseren om
huurprijzen correct te afficheren. Dit wil zeggen dat de gemeente willen bekomen dat in
advertenties of raamaffiches waar woningen te huur worden aangeboden, de huurprijs en
huurlasten correct vermeld zijn. Eerst en vooral wenst de gemeente dit te realiseren door te
informeren en te sensibiliseren, daarnaast dienen de gemeentelijke diensten controlerend op
te treden.
Hierbij dienen de gemeentelijke diensten proactief op te treden indien nodig (vermoeden
huisjesmelkerij, vermoeden slechte woonkwaliteit, vermoeden afwezigheid EPC,…).
Na een overleg met Marc Hellinckx, korpschef Politiezone Pajottenland, en Tom De
Schepper, stafmedewerker Politie en veiligheid stelt de woonwinkel voor een privaatrechtelijk
intergemeentelijk reglement vast te stellen waarbij het personeel van Woonwinkel
Pajottenland wordt aangeduid als gemachtigd vaststellend ambtenaar.
Het voorstel is gebaseerd op de volgende elementen:
de kleinschaligheid van de Pajotse gemeenten
de moeilijkheid van de aanpassing van een intergemeentelijk politiereglement
de afwezigheid van een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar in de verschillende
gemeenten
de keuze van de gemeenten om niet nog meer retributies op te leggen en vooral
stimulerend te werken
Bevoegdheid
Artikel 42 §3 en artikel 43§2, 2° van het gemeentedecreet
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Juridische gronden
Artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 11.2.1.§ 3 van het energiedecreet van 08.05.2009, ingevoegd bij decreet van 18
november 2011 met betrekking tot het energieprestatiecertificaat.
Advies en motivering
Het vaststellen van reglementen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het ontwerp van reglement
volgens tekst gevoegd bij dit besluit.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het ontwerp van reglement goed volgens tekst gevoegd bij
dit besluit
Artikel 2: Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst
Artikel 3: Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website en meegedeeld aan
de Woonwinkel Pajottenland.

7. Planologisch attest aangevraagd door SDS Verandabouw, Steenweg Asse
200, 1540 Herne voor het oprichten van twee bijkomende
atelierloodsen+woongelegenheid
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Op 09 mei 2018 werd een aanvraag tot planologisch attest ingediend door SDS
Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne voor het oprichten van twee bijkomende
atelierloodsen en een woongelegenheid te Steenweg Asse, 1540 Herne, 2e afdeling, sectie
B nrs. 316e,321c,321d,320i,320h,320g en 320k.
Bevoegdheid
Artikel 4.4.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Juridische gronden
Artikel 4.4.24 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013
Externe adviezen
Ongunstig advies van Departement Landbouw dd. 11/06/2018.
Gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer dd. 04/06/2018.
Gunstig advies van Elia dd.0 4/06/2018.
Gunstig advies van de Gecoro dd.10.09.2018
Advies en motivering
Een planologisch attest is een officieel document dat aangeeft of een bestaand zonevreemd
bedrijf behouden kan blijven op de plaats waar het gevestigd is. Het kan enkel aangevraagd
worden door en voor een bedrijf waarvoor het maken en het wijzigen van een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een plan van aanleg moet overwogen worden om de uitbreiding van een
bestaand bedrijf of het herbouwen ervan mogelijk te maken.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het afleveren van een
planologisch attest.
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Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 : De gemeenteraad keurt de aflevering van het planologisch attest voor SDS
Verandabouw, Steenweg Asse 200, 1540 Herne voor het oprichten van twee bijkomende
atelierloodsen en een woongelegenheid te Steenweg Asse, 1540 Herne goed.
Artikel 2 : Dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Omgeving.
Artikel 3 : Dit besluit wordt opgenomen in de overzichtslijst conform art 252 van het
gemeentedecreet.

8. Aanvullend reglement betreffende het weren van sluipverkeer door het
inrichtingen van tractorsluis in de Langestraat (zijstraat, woning met
huisnummer 12A) te 1540 Herne
De gemeenteraad,

Bevoegdheid
Artikel 42 van het gemeentedecreet.

Advies en motivering
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeentelijk mobiliteitsplan van 2012;
Overwegende dat de Langestraat (zijstraat woning 12A) gecategoriseerd is als een
erftoegangsweg gelegen in het buitengebied (lokale weg type III);
Overwegende dat de verblijfsfunctie en erffunctie op deze weg primeren;
Overwegende dat daaruit volgt dat deze weg enkel bestemmingsverkeer dient af te wikkelen
en dat het overige verkeer geweerd dient te worden;
Overwegende dat zich langs deze weg één woning bevindt met huisnummer 12A;
Overwegende dat landbouwactiviteiten plaatsvinden langsheen deze weg;
Overwegende dat op de Langestraat (zijstraat, gemeentweg) sluipverkeer aanwezig is;
Overwegende dat een tractorsluis in de vorm van een karterblok komaf zal maken met
oneigenlijk gebruik van deze weg;
Overwegende dat deze opstelling één jaar na in werking treden geëvalueerd wordt
(proefopstelling);
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Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Op de Langestraat (zijstraat) van het kruispunt met Langestraat (N272) tot het
kruispunt met Raseveldstraat geldt:
• de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
• de maatregel geldt niet landbouwvoertuigen;
• de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C3;
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV.

Artikel 2: Op de Langestraat (zijstraat) vanaf het kruispunt met Langestraat (N272) en het
kruispunt met Raseveldstraat geldt:
• doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersbord F45b.

Artikel 3: Op de Langestraat (zijstraat) langs weerszijden van de tractorsluis geldt :
• gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt aangeduid;
• het gevaar betreft de aanwezigheid van een een tractorsluis (karterblok);
• aanduiding van de afstand waarop het gevaar zich bevindt.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersbord A51
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV, Type Ia

Artikel 4: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven: niet van toepassing.
Artikel 5: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
Schriftelijke en mondelinge vragen
9. Schriftelijke en mondelinge vragen
Vraag van raadslid T Deblander : “Ik kreeg een melding dat er een aanplakking voor een
omgevingsvergunning is gebeurd zonder datum.”
Schepen Snoeks meldt dat dit het gevolg is van een wijziging in de wetgeving. De nieuwe
regeling voorziet dat de aanvrager de datum meldt aan de gemeentediensten die de datum
dan ingeven in het omgevingsloket.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad
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