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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE 1540 HERNE

Vergadering van 26 februari 2020

Aanwezig: Kris Degroote, Voorzitter van de gemeenteraad
Kris Poelaert, Burgemeester
Carina Ricour, Lieven Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Schepenen
Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende, Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Brent
Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl, Ivan Van Hassel, Gemeenteraadsleden
Ann Naert, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Patrick De Vos, Nicky D'Hantschotter, Gemeenteraadsleden
Openbaar
Algemeen bestuur en interne organisatie
1. Goedkeuring notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 29
januari 2020.
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt de notulen voor van de vergadering van de gemeenteraad van
29 januari 2020.
Bevoegdheid
Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Ontwerpnotulen van 29 januari 2020

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de notulen, zoals voorgelegd door de algemeen
directeur, goed te keuren.
De burgemeester stelt voor onder het agendapunt mondelinge en schriftelijke vragen de
hierna vermelde passage te schrappen omdat deze niet de juiste weergave is van de
debatten en te vervangen door een nieuwe tekst die de letterlijke weergave is van het
antwoord dat tijdens de vergadering werd gegeven.
Te schrappen passage:
Uit dat verslag blijkt ook dat sommige adviesraden niet "werkten" en hun basisdoel (nl
adviezen verstrekken) niet bereikten. We verwijzen o.m. naar de milieuraad waar heel wat
deskundige personen met goede bedoelingen lid werden maar snel hebben afgehaakt omdat
er te veel aan politiek werd gedaan en men zich niet bezighield met de eigenlijke opdracht.
Nieuwe tekst:
Iedereen was erbij bij dat proces, iedereen is uitgenodigd geweest. Ik kan alleen zeggen, wat
werkt er al. Dat is het resultaat van die vergadering die we gehad hebben met alle leden van
de bestaande adviesraden. Wat werkt er al, er zijn veel verenigingen in Herne en er is een
positieve samenwerking tussen verenigingen en gemeentebestuur. Er is een kruisbestuiving
tussen verschillende raden, er zijn actieve adviesraden in de gemeente. Het
gemeentebestuur is makkelijk toegankelijk, staat open voor feedback, er is ondersteuning
1

Gemeenteraad van 26 februari 2020

vanuit de gemeente bij de organisatie van evenementen door adviesraden sommige
adviesraden lopen goed. Gij weet even goed als ik welke adviesraden er goed gewerkt
hebben en welke niet goed gewerkt hebben.

Besluit: Met 14 stemmen voor (Kris Degroote, Kris Poelaert, Carina Ricour, Lieven
Vandenneucker, Lieven Snoeks, Sandra Dero, Lieven Vandenbroeck, Vanessa Van Hende,
Paulette Debock, Eric Eeckhoudt, Brent Roobaert, Frank Nevens, An Deleye, Paul Beyl), 1
onthouding (Ivan Van Hassel)
Artikel 1 : De notulen van 29 januari 2020 worden goedgekeurd mits het doorvoeren van de
hoger vermelde voorgestelde aanpassing.
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.

2. Kennisname zittingsverslag van de vorige vergadering van de gemeenteraad
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De algemeen directeur legt het zittingsverslag voor van de vergadering van de
gemeenteraad van 29 januari 2020.
Bevoegdheid
Artikel 32 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Zittingsverslag van 29 januari 2020

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het zittingsverslag, zoals
voorgelegd door de algemeen directeur.

Besluit:
Artikel 1 : De gemeenteraad neemt kennis van het zittingsverslag van 29 januari 2020.
Artikel 2 : Deze beslissing zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de dienst
secretariaat.
Omgeving
3. Kaderovereenkomst Energiediensten door PBE - Fluvius Duurzame
Gebouwen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
PBE biedt haar vennoot energiediensten aan binnen haar statutair en regelgevend kader.
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Deze diensten omvatten onder andere het gebruik van het energiemanagement (E-lyse)
welk momenteel gebruikt wordt om alle energieverbruiken (water, gas, aardgas, elektriciteit)
van alle gebouwen eigendom van de gemeente in te geven en te monitoren.
Bevoegdheid
artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Besluit van de Vlaamse Regering van 2/3/2007 inzake de openbaredienstverplichtingen ter
bevordering van het rationeel energieverbruik (art. 10)
art. 3 paragraaf 2 wet van 24/12/1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige
opdrachten van aanneming van werken, levering en diensten.

Advies en motivering
De ondertekening van een kaderovereenkomst verplicht het lokaal bestuur tot geen enkel
exclusief engagement met PBE - Fluvius. Echter als er in de toekomst een
(deel)overeenkomst met PBE-Fluvius zou worden gesloten is een getekende
kaderovereenkomst noodzakelijk.
In de nieuwe kaderovereenkomst wordt ook de datatoegang met betrekking tot data van
digitale meters voor de energiesoftwaremanagement E-lyse geregeld. De ondertekening van
deze overeenkomst is dus eveneens vereist om de energiemanagementssoftware met data
(verder) te gebruiken.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de ondertekening van de
kaderovereenkomst.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de ondertekening van de kaderovereenkomst
energiediensten goed volgens de tekst gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.

4. Afsluiten overeenkomst voor de opmaak van een intergemeentelijk
Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg SECAP (gemeentelijk
energie- en klimaatactieplan), door de Provincie Vlaams-Brabant
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Met het Burgemeestersconvenant – een initiatief van de Europese Commissie – willen
steden en gemeenten zich engageren om bij te dragen aan de Europese en regionale
inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te
maken voor de gevolgen van de huidige en toekomstige klimaatverandering.
De gemeente Herne heeft op 23 april 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020)
ondertekend, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-uitstoot
tegen 2020 (referentiejaar 2011) en de gemeente Herne maakte reeds een klimaatactieplan
(SEAP) op in het kader van het CoM2020.
De einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) komt in zicht en de
gemeente Herne wil zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030) en ook tijdens
deze legislatuur inzetten op een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid.
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De deputatie besliste op 21 juni 2018 dat de provincie zich engageert om Sustainable
Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s (gemeentelijk energie- en
klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en om
deze tevens te ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering ervan.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 16 oktober 2019 in te willen gaan
op dit voorstel.
Bevoegdheid
Art 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
- Gemeenteraadsbeslissing van 23 april 2014 Ondertekening Burgemeestersconvenant
/Covenant of Mayors.
- Besluit van de deputatie van 21 juni 2018, waarbij de provincie zich engageert om
Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 oktober 2019

Advies en motivering
De kostprijs voor het opmaken van een SECAP door de PROVINCIE wordt bepaald i.f.v. het
aantal inwoners van de GEMEENTE (d.d. 2018), zoals hierna bepaald :
=> Bevolking kleiner dan 7.000 inwoners: 4000 euro
Indien de gemeente kiest voor een intergemeentelijk SECAP, krijgt de gemeente een korting
van 30, 25, 20, 15 of 10% op basis van de hierboven vermelde inwonersaantallen, waarbij de
kleinste gemeenten de grootste korting ontvangen.
=> Bevolking kleiner dan 7.000 inwoners: 30% korting : Kostprijs ongeveer 2.800 euro
De gemeente Herne ondertekende het Vlaams-Brabants Klimaatengagement tijdens een
gezamenlijk officieel ondertekeningsmoment op 18 oktober 2019 in Leuven.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het afsluiten van een overeenkomst voor de
opmaak van een intergemeentelijk Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg
SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan), door de Provincie Vlaams-Brabant
goed te keuren.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeente Herne beslist om het intergemeentelijk SECAP (klimaatactieplan) in
kader van het Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met de provincie VlaamsBrabant op te maken.
Artikel 2: De gemeente Herne engageert zich om samen met de provincie Vlaams-Brabant,
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Haviland en Interleuven en de andere
lokale besturen van Vlaams-Brabant te werken aan een sterk en doorgedreven
klimaatbeleid.
Artikel 3: De gemeente Herne ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de
provincie Vlaams-Brabant, bijlage inclusief, betreffende de opmaak van een
(inter)gemeentelijk gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (SECAP).
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant,
dienst leefmilieu, t.a.v. Burgemeestersconvenant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

4

Gemeenteraad van 26 februari 2020

5. Aanvullend reglement betreffende de Terlindenstraat
De gemeenteraad,

Bevoegdheid
Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur.
Juridische gronden
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 decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017

Advies en motivering
Overwegende dat de Terlindenstraat in het gemeentelijk mobiliteitsplan is gecategoriseerd
als een lokale weg type 2 of 'landelijke gebiedsontsluitingsweg';
Overwegende dat de zijstraten, nl. Terlindenstraat (doodlopende zijstraat) en
Terlindenstraat-Kasteelstraat, in het gemeentelijk mobiliteitsplan zijn gecategoriseerd als
lokale wegen type 3 of 'erftoegangsweg in het buitengebied';
Overwegende dat heden voetgangers- en fietsvoorzieningen ontbreken in de Terlindenstraat;
Overwegende dat een herinrichting van de Terlindenstraat op korte termijn gerealiseerd
wordt en met een passende inrichting voor deze categorie van weg en passende
fietsvoorzieningen;
Overwegende dat een een dossier voor herziening van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk van Terlindenstraat-Kasteelstraat naar Kasteelstraat wordt ingeleid bij de
Vervoerregioraad Vlaamse Rand;
Overwegende dat de site Park Ter Rijst een attractiepool is voor bezoekers en aldus verkeer
genereert;
Overwegende dat de Terlindenstraat-Kasteelstraat niet geschikt is voor doorgaand verkeer;
Overwegende dat bewoners de gemeente verzochten maatregelen te treffen rond snelheid,
voorrang en oneigenlijk gebruik van de straten;
Overwegende dat op 29 april 2019 een gemeentelijke infoavond plaatsvond voor alle
bewoners van Terlindenstraat en Terlindenstraat-Kasteelstraat;
Overwegende dat tijdens die infoavond consensus is bereikt omtrent volgende wijzigingen:
snelheidsverlaging van 70 km/uur naar 50 km/uur, afschaffing van de voorrang van rechts
waarbij verkeer op een weg van hogere orde voorrang geeft aan verkeer op een weg van
lagere categorie, invoering van een voorrangsweg op de Terlindenstraat en het knippen van
de Terlindenstraat-Kasteelstraat door het bouwen van een sluis.
Overwegende dat uit overleg met de gemeente Pepingen blijkt dat er onduidelijkheid bestaat
over de exacte gemeentegrens waardoor de voorgestelde locatie voor het aanbrengen van
de voorgestelde sluis mogelijks (deels) op het grondgebied van de gemeente Pepingen ligt.
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Om die reden wordt voorgesteld om het bouwen van een sluis voorlopig niet goed te keuren
en derhalve de artikelen 5 en 6 van het ontwerpbesluit niet op te nemen in het aanvullend
verkeersreglement.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: In de zone Terlindenstraat begrensd door de Steenweg Asse (N285), de
Terlindenstraat-Kasteelstraat en de Bosstraat (Pepingen) worden volgende maatregelen met
zonale geldigheid ingesteld:
• het is verboden voor bestuurders sneller te rijden dan 50 km per uur;
• de toegang is verboden voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in
beladen toestand hoger is dan 7,5 ton;
o de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C43 met zonale geldigheid
• verkeersborden C21 met zonale geldigheid
o hierop worden de opschriften en/of symbolen aangebracht zoals op
onderborden Type IV
Artikel 2: Op alle wegen die uitkomen op de Terlindenstraat en dit tussen de Steenweg Asse
(N285) enerzijds, en de Bosstraat (Pepingen) anderzijds, geldt:
• de bestuurders moeten voorrang verlenen.
Op de Terlindenstraat ter hoogte van de kruispunten met de aanliggende wegen en dit
tussen de Steenweg Asse (N285) enerzijds, en de Bosstraat (Pepingen) anderzijds , geldt:
• de bestuurders hebben voorrang.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden B1
• verkeersborden B15
Artikel 3: Op de Terlindenstraat-Kasteelstraat begrensd door de Steenweg Asse en de
Terlindenstraat geldt:
• de toegang is verboden in beide richtingen, voor iedere bestuurder;
• de maatregel geldt niet voor plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersborden C3
• de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type IV
Artikel 4: Op de Terlindenstraat-Kasteelstraat begrensd door de Steenweg Asse en de
Terlindenstraat geldt:
• doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen.
Dit wordt gesignaleerd door:
• verkeersbord F45
Artikel 5: Volgende aanvullende reglementen worden opgeheven:
• de eerdere aanvullende reglementen betreffende de Terlindenstraat en de
Terlindenstraat-Kasteelstraat
Artikel 6: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

6. Principiële aankoop Markevalleisite - intentieverklaring - voorstel tot
behandeling in gesloten zitting
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De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
De burgemeester stelt voor om dit agendapunt in gesloten zitting te behandelen om te
verhinderen dat de onderhandelingsmarge publiek wordt gemaakt.
Bevoegdheid
art 28 decreet lokaal bestuur

Advies en motivering
Artikel 28 decreet lokaal bestuur bepaalt dat de vergaderingen van de gemeenteraad
openbaar zijn behalve als:
.....
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze
beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op
grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De raad stemt in met de behandeling van dit agendapunt in gesloten vergadering.
Personeel
7. Reglement sociale voordelen voor personeelsleden - Goedkeuring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Via een aantal informele initiatieven kan een werkgever er voor zorgen dat medewerkers een
grotere binding hebben met de organisatie en dat ze zich gewaardeerd voelen. Zo’n
informeel initiatief kan onder meer bestaan in het geven van kleine attenties als blijk van
erkentelijkheid of naar aanleiding van bijzondere (gelukkige of onfortuinlijke) gebeurtenissen.
Ook al vereisen deze attenties geen grote financiële inspanning van het bestuur toch zijn ze
een middel zijn om medewerkers maximaal te motiveren.
Het toekennen van sociale voordelen door het bestuur moet steeds gebeuren binnen de
grenzen van de daarvoor geldende fiscale wetgeving en de sociale zekerheidsregels. De
maximumbedragen die vermeld worden moeten steeds gerespecteerd worden.
Bevoegdheid
Artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur
Juridische gronden
Artikel 38, eerste lid, 11°, WIB 92 ivm de vrijstelling van de sociale voordelen bij de
verkrijgers
Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2009, houdende de aansluiting bij de
gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen in Vlaanderen.
Rechtspositieregeling van de gemeente

Advies en motivering
De gemeente Herne is aangesloten bij de gemeenschappelijke sociale dienst lokale besturen
in Vlaanderen, kortweg vzw GSD-V. Alle personeelsleden van de lokale besturen die bij de
7
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vzw GSD-V zijn aangesloten kunnen genieten van een aantal voordelen.
Zo worden premies toegekend voor verschillende familiale en professionele gebeurtenissen,
maar is er ook een team van maatschappelijk assistentes beschikbaar voor hulp in
probleemsituaties. Daarnaast kunnen ook alle aangesloten besturen gebruik maken van de
vakantiedienst vzw Pollen om voordelige vakanties te reserveren.
Naast deze voordelen werd in het verleden aan medewerkers n.a.v. bijzondere
gebeurtenissen door het bestuur een kleine attentie aangeboden. Het is echter wenselijk om
deze werkwijze te officialiseren en te formaliseren via de opname in een reglement.
Dergelijke geschenken van geringe waarde en sociale voordelen zijn vrijgesteld van
belastingen indien ze voldoen aan de in de wet voorgeschreven voorwaarden.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in te stemmen met het reglement sociale
tussenkomst voor het personeel.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Het “Reglement Sociale tussenkomst voor personeel”. waarvan de tekst integraal
deel uit maakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Dit besluit treedt in werking overeenkomstig artikel 285 ev van het Decreet Lokaal
Bestuur
Politie en veiligheid
8. Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde regio
Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Bij besluit van de gemeenteraad van 23 september 2015 werd het bemiddelingsreglement
van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties goedgekeurd.
Dit reglement voorzag in een verplichte bemiddelingsaanbod wanneer de GAS-procedure
wordt opgestart aan overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar. Het
toen van kracht zijnde algemeen politiereglement voor de zone Pajottenland voorzag in de
mogelijkheid om GASboetes op te leggen voor minderjarigen vanaf 16 jaar.
Ingevolge het besluit van de gemeenteraad van 29 januari 2020 tot aanpassing van het
algemeen politiereglement voor de politiezone voor wat betreft het opleggen van GASboetes
voor minderjarigen vanaf 14 jaar wordt voorgesteld het bemiddelingsreglement opnieuw
goed te keuren.
Bevoegdheid
artikel 40 en 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
• Gemeentedecreet;
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119 ter
• Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties
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•
•
•

•

Koninklijk besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS
Besluit van de gemeenteraad van 10 september 2008 houdende bemiddeling in het
kader van de gemeentelijke administratieve sancties - samenwerkingsovereenkomst
met de stad Vilvoorde;
Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2014 houdende goedkeuring van de
aangepaste samenwerkingsovereenkomst met de stad Vilvoorde inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van
het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de
jeugdcriminaliteit.
Besluit van de gemeenteraad van 23 september 2015 houdende goedkeuring van het
bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
regio Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Advies en motivering
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bemiddelingsreglement aan te passen
volgens de tekst gevoegd bij dit besluit.

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde regio Halle-Vilvoorde in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties goed volgens de hiernavermelde tekst.
Artikel 2: Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 ev decreet lokaal
bestuur.
Artikel 3: Dit besluit wordt meegedeeld aan de politiezone Pajottenland

Bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
regio
Halle-Vilvoorde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
Bemerkingen:
wanneer hieronder sprake is van minderjarigen, geldt dit voor jongeren die de volle
leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, en nog geen 18 jaar geworden zijn op het moment van de
vaststelling.
de termen slachtoffer en benadeelde partij wijzen op hetzelfde.

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 4 §2, 2° van de Wet
van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties. Er kan gesteld
worden dat de inbreuk die bestraft kan worden met een gemeentelijke administratieve
sanctie, de aanleiding is tot bemiddeling. De procedure van bemiddeling en de daarmee
gepaard gaande nadere regels worden bepaald in het Koninklijk besluit van 28 januari 2014
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houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de
Wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).
Dit reglement dient als leidraad voor de bemiddelaar te Vilvoorde om de uniformiteit in de
bemiddelingsprocedure te waarborgen in de verschillende gemeenten en steden waarmee
de stad Vilvoorde een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten inzake de
bemiddelingsprocedure bij GAS.

Artikel 2
Wanneer de GAS-procedure wordt opgestart, moet verplicht een bemiddelingsaanbod
gedaan worden aan overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar.
Wat betreft de meerderjarige overtreders, is dit aanbod facultatief en wordt het aan de
sanctionerende ambtenaar ter beoordeling voorgelegd.
De overtreder wordt gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces en
wordt aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Artikel 3 Advocaat voor minderjarigen vanaf 14 jaar
In het geval dat de procedure ten laste van een minderjarige die op het moment van de
feiten de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, lopende is, kan deze bijgestaan worden door een
advocaat die door de stafhouder van de balie van de orde van advocaten of door het Bureau
voor Juridische Bijstand wordt aangeduid.
Zijn/haar ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers worden eveneens op de hoogte
gebracht van de administratieve procedure en bij het geding betrokken per aangetekend
schrijven.

Artikel 4 Principe van bemiddeling
Voor elke bemiddeling geldt het beginsel van vrijwilligheid van deelname. De overtreder aan
wie de bemiddelingsprocedure wordt voorgesteld, kan de procedure aanvaarden of
weigeren. Dit geldt ook voor de benadeelde partij.
De bemiddelaar voert de bemiddeling uit volgens de principes van onafhankelijkheid,
neutraliteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast houdt hij/zij zich strikt aan het beroepsgeheim
wat betreft de identiteit van de betrokken partijen en de onderzoeksgegevens in het dossier.

Hoofdstuk 2 : Uitvoering van de bemiddelingsprocedure
Ontvangst van het mandaat
De sanctionerende ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor de
bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Vervolgens maakt hij/zij de vereiste elementen voor de opstart van de bemiddeling over aan
de bevoegde bemiddelaar van de gemeente/stad.
De bemiddelaar ontvangt het bemiddelingsdossier van de sanctionerende ambtenaar.
Vervolgens kijkt de bemiddelaar na of alle vereiste gegevens aanwezig zijn in het dossier
10
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(naam, adres van betrokkene, soort inbreuk op het politiereglement, datum van het feit,
identificatiegegevens van het slachtoffer, pv).
Het dossier wordt geregistreerd en per individueel dossier wordt een map gemaakt waarin
alle documenten met betrekking tot deze bemiddeling worden bijgehouden. Er wordt ook een
‘contactenblad’ opgemaakt waarop alle stappen/contacten van de bemiddeling worden
geregistreerd.
Planning van de bemiddelingsprocedure
Vrijwel onmiddellijk na ontvangst van het mandaat stuurt de bemiddelaar een
uitnodigingsbrief naar de overtreder (zie bijlage 1). Wanneer de overtreder minderjarig is,
wordt deze brief ook aan de ouders gericht. Indien het slachtoffer in het dossier een
natuurlijk persoon betreft, wordt ook het slachtoffer per brief uitgenodigd. Deze brieven zijn
niet aangetekend, daar de brief van de sanctionerend ambtenaar aangetekend is gebeurd en
hierin reeds melding werd gemaakt van het bemiddelingsaanbod.
Wanneer de overtreder positief reageert op het aanbod en het slachtoffer betreft een
organisatie of stad/gemeente zal de bemiddelaar contact opnemen met de algemeen
directeur of de desbetreffende dienst om in een vertegenwoordiging van het slachtoffer te
voorzien. De vertegenwoordiging van een politieambtenaar of vertegenwoordiger van de
stad/gemeente zorgt voor een symbolische vertegenwoordiging van de maatschappij. Dit
contact verloopt via e-mail of telefonisch.
Wanneer beide partijen ingaan op het aanbod kan zowel een directe als een indirecte
bemiddeling plaatsvinden, al is indirecte bemiddeling eerder de uitzondering. De datum van
het bemiddelingsgesprek wordt vastgesteld in overleg met beide partijen.
Wanneer de overtreder niet aanwezig is op de afspraak, zonder voorafgaande verwittiging,
wordt er geen tweede uitnodigingsbrief verstuurd. De sanctionerend ambtenaar wordt
schriftelijk ingelicht dat er geen bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden. Indien de
betrokkene de bemiddelaar op voorhand verwittigt dat de voorgestelde datum niet past, maar
hij/zij wel wenst deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek, wordt een andere datum
vastgelegd in samenspraak met de benadeelde partij.
De mogelijkheid bestaat dat de betrokkene op voorhand laat weten niet op het
bemiddelingsaanbod te willen ingaan en de voorkeur geeft aan het betalen van de
administratieve geldboete. Dit gegeven maken we schriftelijk over aan de sanctionerend
ambtenaar.
Contact met advocaat
Wanneer de overtreder minderjarig was op het ogenblik van de inbreuk, heeft de overtreder
recht op een advocaat dewelke dan instaat voor de juridische zekerheid van de jongeren. De
gegevens van de advocaat worden door de sanctionerend ambtenaar aan de bemiddelaar
per e-mail bezorgd. Wanneer de bemiddelaar over deze gegevens beschikt alvorens de
uitnodigingsbrief is verstuurd, wordt dit mee in de brief opgenomen.
De bemiddelaar licht de advocaat na ontvangst van diens gegevens in over het feit dat er
een bemiddelingsaanbod aan diens cliënt wordt gedaan en licht deze tevens in over de
voorgestelde datum van het bemiddelingsgesprek. Dit contact verloopt informeel via e-mail
of telefonisch. Het staat de advocaat vrij om al dan niet op het bemiddelingsgesprek
aanwezig te zijn. 3
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Na het bemiddelingsgesprek wordt de advocaat ingelicht over het bereikte resultaat.
Wanneer het tot een overeenkomst is gekomen wordt een kopie voor nazicht bezorgd aan
de advocaat. De bemiddelaar licht de advocaat in over de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar per e-mail.
Wanneer een minderjarige overtreder niet reageert op het bemiddelingsaanbod wordt de
advocaat hiervan in kennis gesteld. Een wachttijd van veertien dagen wordt in acht genomen
waarna dit, zonder tegenbericht van de advocaat, in een verslag aan de sanctionerend
ambtenaar wordt overgemaakt en het dossier wordt afgesloten door de bemiddelaar.
Voorafgaand(e) individueel gesprek(ken) met elk van de partijen
Individuele gesprekken zijn facultatief als beoordeeld wordt dat dit nuttig is en indien de
benadeelde partij een natuurlijk persoon is.
De bemiddelaar organiseert de gesprekken om tot een bemiddelingsovereenkomst te
komen. Indien nodig vindt er een gesprek plaats met de overtreder en het slachtoffer
afzonderlijk. Indien nodig vindt er meer dan één individueel gesprek plaats. De bemiddelaar
maakt een nieuwe afspraak na het eerste gesprek, of telefonisch, of schriftelijk.
Tijdens het eerste gesprek wordt naast de rolverklaring van de bemiddelaar en de
gemeentelijke administratieve sanctie, de bemiddelingsprocedure uiteengezet. De
bemiddelaar werkt naar een rechtstreekse ontmoeting tussen beide partijen toe en benadrukt
het vrijwillig karakter van de bemiddeling. Indien één van de partijen een rechtstreekse
ontmoeting weigert, vindt er een onrechtstreekse, indirecte bemiddeling plaats. Dit houdt in
dat de informatie van de ene partij door de bemiddelaar worden doorgespeeld aan de andere
partij, mits akkoord.
Het gezamenlijk gesprek met de 2 partijen
Wanneer beide partijen aanwezig zijn, verduidelijkt ieder zijn standpunt ten aanzien van de
feiten en diens verwachtingen ten aanzien van de bemiddeling. Nadien wordt door de
partijen onderhandeld over de eventuele vorm van schadevergoeding/herstel/compensatie.
In het geval van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties spreken
we eerder in termen van responsabilisering, opnemen van verantwoordelijkheid,
bewustmaking waarom een boete wordt opgelegd voor bepaalde gedragingen, namelijk in
functie van de leefbaarheid van de samenleving.
In het geval van een minderjarige overtreder kunnen ook de ouders op het gesprek aanwezig
zijn.
Opmaken en overhandigen van de bemiddelingsovereenkomst tussen dader en slachtoffer
De bemiddeling kan resulteren in een overeenkomst wanneer het tot een akkoord is
gekomen tussen dader en slachtoffer over een mogelijke vorm van herstel voor de
gepleegde inbreuk. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat de
overtreder een prestatie van algemeen nut zal verrichten, een sorrybrief zal opmaken, zijn
excuses zal aanbieden, verantwoordelijkheid zal opnemen, of de schade zal herstellen. De
oplossing voor het probleem tussen dader en slachtoffer wordt aangereikt door de beide
partijen en niet door de bemiddelaar. De partijen zoeken dus zelf naar oplossingen waarbij
het opnemen van verantwoordelijkheid door de overtreder centraal staat.
Aan beide partijen wordt een exemplaar van de bemiddelingsovereenkomst bezorgd (zie
bijlage 2 en 3). Deze overeenkomst wordt afhankelijk van de mogelijkheden tijdens het
12
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bemiddelingsgesprek opgemaakt en ondertekend of wordt later aan de betrokkene partijen
bezorgd met de vraag deze ondertekend terug te bezorgen aan de bemiddelaar.
De bemiddelaar dient vóór de uitvoering van de overeenkomst in het bezit te zijn van de door
beide partijen ondertekende overeenkomst. Ook hier zijn uitzonderingen mogelijk wanneer
de uitvoering van de overeenkomst snel volgt op het bemiddelingsgesprek. In dat geval
wordt een regel toegevoegd aan de overeenkomst, namelijk dat het mondelinge akkoord
tussen de partijen, bepaald tijdens het bemiddelingsgesprek, geldt als schriftelijk akkoord.
Stopzetting van de bemiddelingsprocedure
Bij afsluiting van een bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
maakt de bemiddelaar een kort evaluatieverslag op voor de sanctionerend ambtenaar (zie
bijlage 4). In dit verslag informeert de bemiddelaar de sanctionerend ambtenaar over het
verloop van de bemiddeling. Er wordt verduidelijkt of de bemiddeling werd geweigerd, heeft
gefaald of tot een akkoord heeft geleid. Na het weigeren of falen van de bemiddeling kan de
bemiddelaar in het verslag vermelden dat een gemeenschapsdienst gepast zou zijn en deze
beschrijven.
Wanneer de bemiddeling tot een akkoord heeft geleid en de modaliteiten van de
bemiddelingsovereenkomst tot uitvoer zijn gebracht, is de bemiddeling afgerond. De
bemiddelaar verduidelijkt het type akkoord en vermeldt of dit akkoord al dan niet werd
nageleefd. Eventueel voegt de bemiddelaar attesten, betalingsbewijzen en/of andere
verificatiestukken toe om de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst aan te tonen.
De evaluatie wordt aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd uiterlijk één maand voor de
wettelijke einddatum dat een GAS moet worden opgelegd. M.a.w. wanneer de inbreuk op
1/6/2014 werd vastgesteld, dient de evaluatie uiterlijk op 1/05/2015 te worden overgemaakt
aan de sanctionerend ambtenaar (wettelijke termijn van beslissing van de sanctionerend
ambtenaar is twaalf maanden als er een bemiddelingsaanbod wordt gedaan). Er wordt
echter steeds getracht het dossier zo snel mogelijk af te ronden. Op vraag van de
sanctionerend ambtenaar wordt steeds geprobeerd het evaluatieverslag door te sturen
binnen de vijf maanden nadat de sanctionerend ambtenaar het dossier ontvangen heeft.
Een geslaagde bemiddeling is gelijk aan een bemiddeling die tot een uitgevoerd akkoord
heeft geleid, of tot een akkoord waarvan de niet-uitvoering niet toe te schrijven is aan de
overtreder. De sanctionerend ambtenaar wordt door het evaluatieverslag gehouden aan de
vaststelling van de weigering van het aanbod, het falen of het slagen van de bemiddeling.
Wanneer uit het evaluatieverslag van de bemiddelaar blijkt dat de bemiddeling geslaagd is,
kan de sanctionerend ambtenaar geen GAS boete meer opleggen.
Kennisname beslissing sanctionerend ambtenaar
Wanneer de bemiddelaar in kennis wordt gebracht over de beslissing van de sanctionerend
ambtenaar, brengt de bemiddelaar de benadeelde partij hiervan op de hoogte indien dit
vooraf werd afgesproken. De sanctionerend ambtenaar zal de beslissing, onder bepaalde
voorwaarden, eveneens overmaken aan de benadeelde partij.
Afsluiting van de bemiddelingsprocedure
De bemiddelaar registreert het dossier en sluit het af.

Schriftelijke en mondelinge vragen
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9. Schriftelijke en mondelinge vragen
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Mondelinge en schriftelijke vragen van Kwadrant Plus

Besluit:
1. Mondelinge vraag over de notulen van 29/01/2020 die ter goedkeuring bij
aanvang van de gemeenteraad, aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
-in het antwoord van het gemeentebestuur op de tweede schriftelijke vraag van Kw+ over de
overgang van de adviesraden naar platformen staat het volgende : ‘’Uit dat verslag blijkt ook
dat sommige adviesraden niet ‘’werkten’’ en hun basisdoel (nl. adviezen verstrekken) niet
bereikten. We verwijzen o.m. naar de milieuraad waar heel wat deskundige personen met
goede bedoelingen lid werden maar snel hebben afgehaakt omdat er teveel aan politiek
werd gedaan en men zich niet bezighield met de eigenlijke opdracht.’’
Verzoek tot enige duiding en aanvraag copij bewust verslag.
Antwoord:
De vraag vervalt vermits deze passage uit de notulen niet werd goedgekeurd maar
vervangen werd (zie agendapunt goedkeuring notulen vorige vergadering).
Een kopie van het bewuste verslag werd via mail op 19 juli aan alle aanwezigen van de
vergadering van 27 mei 2019 bezorgd. Ook aan de gemeenteraadsleden van Kwadrant plus
waren aanwezig en ontvingen bijgevolg het bewuste verslag.
Dit verslag zal niettemin nogmaals bezorgd worden aan alle gemeenteraadsleden.
2. Mondelinge vraag aangaande GR2020/009
Kan er toegelicht worden wat het verschil inhoudt en wat het verband is ts. het SECAP
(gemeentelijk energie – en klimaatactieplan) en het strategisch project ‘Opgewekt
Pajottenland’. Tegelijk vernemen we graag de huidige stand van deze laatste studie.
Antwoord:
SECAP is de afkorting van Sustainable Energy and Action Plan of gemeentelijk energie en
klimaatplan en is een uitvoering van de ondertekening van het burgemeesterconvenant.
- Eerste maal getekend in 2014, vervolgens werd een plan (warm herne, cool kwadrant)
opgesteld tot 2020 met verschillende acties om de uitstoot van CO2 te verminderen.
Thermografische luchtfoto
Infoavonden Samenaankoop zonnepanelen, isolatiematerialen
- Er werd een werkgroep opgericht
- Nieuw engagement 20-25 is ondertekend
- Doel: nieuw plan opstellen maar Havilland stelt voor om dit intergemeentelijk aan te
pakken.
Strategisch plan opgewekt Pajottenland = intergemeentelijk
- Ontstaan door windmolenproblematiek Heyselvlakte
- Doel om in kaart te brengen waar in onze regio alternatieve energiebronnen mogelijk
zouden zijn (wind, water, warmte,…)
- = een actie/onderdeel van het klimaatactieplan
3.1 De inwoners van Herne hebben onlangs een folder in de brievenbus gekregen van
de firma Eoly. In de folder laat Eoly de inwoners van Herne weten dat de firma een
windmolennpark plant langs de A8 te Bassily.
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Hoe staat het gemeentebestuur tegenover deze plannen?
Antwoord.
Vanuit het schepencollege werd Eoly gevraagd om een kopie te ontvangen van de
impactstudie. Tot op heden hebben we deze studie nog niet gekregen. Vorige week
herhaalden we nogmaals onze vraag.
Zolang wij de impact van de het project niet kennen is het niet mogelijk om al een standpunt
in te nemen.
3.2 Kw+ heeft vastgesteld dat de notulen van de vroegere adviesraden niet meer te
consulteren zijn op de website van de gemeente. Wanneer worden ze teruggeplaatst?
Antwoord.
Deze opmerking is volkomen terecht. Onze website is verouderd. Dat is de reden waarom er
geen verslagen meer worden gepubliceerd. De procedure voor het vernieuwen van de
website is gestart.
Indien u en afschrift van de verslagen wenst, laat het dan gerust weten. Dan bezorgen wij
een kopie.
Raadslid Paul Beyl vraagt om er voor te zorgen dat de informatie die nu op de website staat
correct is, ook al werkt men aan een nieuwe website.
3.3 GR2020/010 Aanvullend reglement betreffende de Terlindenstraat.
- Naar aanleiding van de thematiek in deze straat stelden we vorig jaar voor het
gemeentelijk circulatieplan onder de loupe te nemen. Is dit in werking ? Kadert het
aanvullend reglement in een algemene visie ? Welke?
Antwoord
Het gemeentelijk circulatieplan maakt deel uit van het lokaal mobiliteitsplan.
Het mobiliteitsplan van Herne werd opgemaakt volgens de richtlijnen van het
Mobiliteitsdecreet.
Ondertussen is dat decreet vervangen door het decreet basisbereikbaarheid.
Daarin wordt de focus gelegd op het regionaal mobiliteitsplan.
Lokale besturen kunnen vrijblijvend lokale mobiliteitsplannen opmaken.
Herne wil - net zoals vele andere lokale besturen - eerst het proces van het regionaal
mobiliteitsplan doorlopen en pas daarna het lokale mobiliteitsplan bijwerken.
Het proces van de regionale mobiliteitsplanning is dus in werking. Het lokale mobiliteitsplan
staat on hold.
Het ontwerp van aanvullend reglement kadert in de visie van de wegencategorisering. Deze
visie is uitgewerkt in de ruimtelijke structuurplannen en in het lokale mobiliteitsplan.
Daarnaast is bij de opmaak van het reglement rekening gehouden met de publicatie
'Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen" (Valere Donné,
BMV Limburg, 2004).
Deze wegcategorisering voor lokale wegen in Vlaanderen ziet er als volgt uit:
• Lokale weg I: Lokale verbindingsweg
• Lokale weg II: Lokale gebiedsontsluitingsweg De naam van het gebied kan in
onderverdeling worden ingevuld (bijv. stad, wijk, buurt, centrum, industrie- of
dienstenzone, campus ...), dus bijv. stadsontsluitingsweg of campusontsluitingsweg.
• Lokale weg III: Erftoegangsweg
De aanpassing van voorrangsregeling in de Terlindenstraat is een vertaling van de
wegencategorisering: verkeer op een weg van hogere orde heeft voorrang op verkeer op een
weg van lagere orde. Daardoor wordt komaf gemaakt met de eerder absurde situatie waarbij
relatief weinig bestuurders uit de zijstraten voorrang heeft op relatief veel bestuurders op de
hoofdstraat, terwijl eerstgenoemden de voorrang niet durven gebruiken door slecht zicht op
laatstgenoemden. Een duidelijke voorrangsregeling op deze kruispunten verhoogt de
verkeersveiligheid.
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De voorgestelde aanpassing sluit aan op het verdere verloop op grondgebied van Pepingen
en Bierk.
Het verlagen van de snelheid is gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid van de
trage weggebruiker. Deze hebben geen aparte bedding in de Terlindenstraat. Dit alvast ook
in aanloop naar een heraanleg van de wegenis (Aquafinproject) waarbij een ontwerpsnelheid
van 50/uur wordt gehanteerd en waarbij voetgangers- en fietsvoorzieningen worden
gebouwd (zie ook verleggen Bovenlokaal Functioneel Fietsroutennet).
- Als lokale gebiedsontsluitingsweg sluit de Terlindenstraat aan op de lokale
wijkontsluitingsweg Barakkenbergstraat-Ekkelenbergstraat-Scheibeekstraat ( BES-as),
de voorrangsregeling zal nochtans verschillend zijn?
De BES-as kent 2 kruisingen met gewestwegen. Vorig jaar stelden we met enige
instemming voor om AWV aan te schrijven met het verzoek ondersteunende
maatregelen te treffen voor het overstekende voetgangers- en fietsverkeer. Werd dit
verzoek verstuurd?
De BES-as kent 13 kruisingen :
2 met lokale wijkontsluitingswegen (Schepdaelstraat en Kapellestraat-Leenstraat)
voorzien van een verkeersbord B 17, de hiernavolgende kruisingen hebben geen
dergelijk verkeersbord
8 met erftoegangswegen
(Beeldekensstraat/Tembroek/Ponneken/Schereweide/Druimerenstraat/Processiestraat/
Bloemendaelstraat/lus Schereweide)
2 met aftakkingen van de betrokken weg (doodlopend)
1 met een private toegang ( niet als dusdanig waarneembaar)
Nb deze as is tevens een buslijn
Kan deze BES-as niet beter onmiddellijk mee het statuut volgen van de
Terlindenstraat en past dit in de algemene visie ?
Indien niet , dan dienen de bovenvermelde kruisingen uitgerust te worden met het
verkeersbord B17 en zijn de beide bestaande borden B17 zeker aan vervanging toe.
Maatregel ter verduidelijking van de wegcode tov de regeling in de Terlindenstraat.
Tegelijk mag opgemerkt worden dat de wegmarkeringen op de grond en de belijningen
haast niet meer zichtbaar zijn.
Welke standpunt wordt hier ingenomen in relatie tot de Terlindenstraat en de algehele
verkeersveiligheid?
Indien het innemen van een standpunt een actie vergt , wanneer kan deze actie dan
ondernomen worden ?
Antwoord
Kruising BES-as met gewestweg N285: de vraag is gesteld aan AWV en wordt meegenomen
in het ontwerp van de heraanleg van N285. Voor de kruising met gewestweg N255 zal de
vraag gesteld worden aan AWV.
Op de infoavond in Terlindenhof is meegedeeld dat het de betrachting is van het bestuur om
de BES-as eveneens aan te passen aan de principes van de wegencategorisering, dit naar
analogie met de as Van Cauwenberghelaan en Lindestraat en de as Terlindenstraat. Dit
wordt verder uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het uitrusten van kruispunten met verkeersbord B17: kruispunt waar de voorrang van rechts
geldt. In het algemeen geldt de regel "voorrang van (of beter: aan) rechts' op alle kruispunten
waar geen verkeersborden of -lichten staan en waar geen bevoegd persoon het verkeer
regelt. Aan wegbeheerders wordt aanbevolen (omstandige argumentatie, zie:
Minderbordengids, BIVV) geen algemene regels (dubbel) te bekrachtigen door plaatselijke
reglementen te treffen.
Behalve op kruispunten waarvan één van de armen slecht zichtbaar is en waar bestuurders
voor verrassingen zouden kunnen komen te staan, is het af te raden borden B17 te plaatsen.
Raadslid Paul Beyl sluit af met te stellen dat hij niet voor of tegen het plaatsen van B17
borden is maar wel pleit voor een coherente aanpak.
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Hij stelt aan de gemeenteraad ook voor om in afwachting van de aanpassing van de werken
in de Terlindestraat het kruispunt te voorzien van oversteekplaatsen.
Na bespreking beslist de gemeenteraad eenparig om nogmaals aan AWV te vragen op de
steenweg Asse 2 oversteenplaatsen aan te brengen, telkens ter hoogte van het fietspad dat
links en rechts van de Terlindenstraat is aangelegd.
Mondelinge vraag van raadslid Ivan Van Hassel:
Op het verslag van de vergadering van 27 mei 2019 staat op de laatste pagina "dit
scenario zal dan voorgesteld worden aan de huidige adviesraden.
Antwoord:
De burgemeester en schepen van sport bevestigen dat dit is gebeurd. Alle leden van de
adviesraden waren uitgenodigd op het feedbackmoment.

10. Principiële aankoop Markevalleisite - intentieverklaring
De gemeenteraad,
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van het project 'Een sterke kern voor Herne' wenst het gemeentebestuur de
Markevalleisite aan te kopen. De eigenaar vraagt het bestuur via de goedkeuring van een
intentieverklaring aan te geven dat het de aankoop effectief wenst te realiseren.
Bevoegdheid
Artikel 40 en 41 decreet lokaal bestuur
Juridische gronden
Artikel 1582-1685 Burgerlijk Wetboek
Artikel 41 decreet lokaal bestuur
Hoofdstuk 3 afdeling 1 decreet lokaal bestuur
Omzendbrief KB/ABB 2019/3 (transacties onroerende goederen)

Advies en motivering
In 2019 werkte studiebureau VELD een ontwikkelingsvisie uit voor de dorpskern van Herne.
Binnen deze visie was de aankoop van de Markevalleisite een cruciale voorwaarde. Door de
site aan te kopen kan de gemeente de kwaliteit van de herontwikkeling beheersen. Ook kan
hierdoor de relatie met de achterliggende kouters behouden blijven, of net extra benadrukt
worden.
De gemeentelijke werkgroep ging akkoord met deze voorwaarde en was overtuigd van het
belang hiervan. Ook tijdens de presentatie voor de leden van het platform Omgeving en de
GECORO, en later ook op het bewonersmoment was er eensgezindheid over de aankoop
van de site.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met de aankoop. Op
deze manier toont de gemeente dat zij de intentie heeft om het desbetreffende perceel aan
te kopen en kunnen de nodige uitvoeringsmaatregelen genomen worden zoals voorzien in
de omzendbrief KB/ABB 2019/3 (transacties onroerende goederen). De definitieve beslissing
tot aankoop zal daarna worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Zowel het schattingsverslag van 30.05.2018, opgesteld door landmeter-expert Jos
Emmerechts, als de tegenschatting, opgesteld door landmeter-expert Nico Van Der Linden,
werden toegevoegd als bijlage.
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Gemeenteraad van 26 februari 2020

Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het ondertekenen van een
intentieverklaring tot aankoop van de Markevalleisite en met het opstarten van de nodige
voorbereidende handelingen.

Namens de gemeenteraad

Ann Naert
gemeentesecretaris

Kris Degroote
voorzitter van de gemeenteraad

18

