Verslag aan provincie – gemeenteraad 7 november 2016
OPENBARE ZITTING

01. Goedkeuring verslag vorige vergadering
De gemeenteraad van Vorselaar,
Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 3 oktober 2016 goed.

02. Kennisname verslagen intercommunales
De gemeenteraad van Vorselaar,
Neemt kennis van
Artikel 1
Onderstaande verslagen van de volgende vergaderingen:
-

Verslag Raad van Bestuur Iveka van 29 juni 2016
Verslag Raad van Bestuur Eandis Assets van 29 juni 2016
Verslag Directiecomité Iveg van 22 augustus 2016
Verslag Raad van Bestuur Iveg van 31 augustus 2016
Verslag Directiecomité Iveg van 5 september 2016

03. Strategische nota en financiële nota 2014-2019
De Gemeenteraad van Vorselaar,

Besluit met 14 stemmen voor en 4 tegen (Ludo Adriaenssen, Luc Lauwereys, Mia
Mesens en Bart Geukens, CD&V)
Artikel 1
Neemt kennis van de strategische nota en financiële nota 2014-2019 en keurt deze
goed.
Artikel 2
Een afschrift van huidige beslissing wordt met de nodige documenten overgemaakt
aan de toezichthoudende overheden.

04. Beleidsnota en financiële nota 2017

De Gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit met 14 stemmen voor en 4 tegen (Ludo Adriaenssen, Luc Lauwereys, Mia
Mesens en Bart Geukens, CD&V)
Artikel 1
Neemt kennis van de beleidsnota en financiële nota 2017 en keurt deze goed.
Artikel 2
Volgende bijdragen van de gemeente Vorselaar worden nominatief vastgesteld in het
budget 2017:
- Dotatie politiezone : 632.565 euro
- Dotatie brandweer: 156.077 euro
- Dotatie OCMW: 837.500 euro
In het kader van de uitvoering van daden van beschikking met betrekking tot de
onroerende goederen worden gratis grondafstanden bij stedenbouwkundige of
verkavelingsvergunningen beschouwd als zijnde nominatief in het budget
ingeschreven en bijgevolg gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 3
Een afschrift van huidige beslissing wordt met de nodige documenten overgemaakt
aan de toezichthoudende overheden.

05. Subsidie dierenasiel
De Gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
De gemeenteraad verleent aan VZW De Heyde-Veeweyde te Weelde een jaarlijkse
subsidie van 0,10 € per inwoner.
Artikel 2
De VZW De Heyde-Veeweyde moet deze subsidie gebruiken ter financiering van
haar werkingskosten. Een verantwoording is evenwel niet verschuldigd.
Artikel 3
Deze toelagen worden jaarlijks toegewezen op voorwaarde dat de
overeenstemmende begrotingskredieten worden goedgekeurd. De subsidie wordt
voorzien op budgetartikel BV0470 –6493000 van het exploitatiebudget.

06. Eénmalige toelage aankoop tenten
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Aan de erkende verenigingen van de gemeente Vorselaar wordt een éénmalige
toelage toegekend voor de aankoop van één of meerdere tenten.
De aankoop van de tenten komt rechtstreeks en uitsluitend ten goede aan de
normale werking van de erkende vereniging.
Artikel 2
Enkel de aankopen gebeurd tussen 22 november 2016 en 22 december 2016 komen
in aanmerking voor deze toelage. Bewijs van aankoop en betaling moet voorgelegd
worden.
Artikel 3
De toelage bedraagt 50% procent van het aankoopbedrag. Per vereniging geldt een
maximum subsidie van 250 euro. Indien het totaal der aangevraagde subsidies het
voorziene budget overschrijdt, wordt de subsidie pondspondsgewijs verdeeld.
Artikel 4
De toelage wordt aangevraagd door middel van een standaardformulier, dat te
verkrijgen is in het gemeentehuis en via de gemeentelijke website. Bij deze aanvraag
wordt gevoegd:
- de factuur van de aankoop;
- het betaalbewijs.
De aanvragen dienen uiterlijk op 01/03/2017 ingediend te worden.
Artikel 5
De uitbetaling gebeurt ten laatste op 01/05/2017 en maximaal ten belope van het
beschikbare budget op budgetartikel BV0739 – 6493000 van het exploitatiebudget.
Artikel 6
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

07. Toelagereglement diftar

De Gemeenteraad
Besluit met 14 stemmen voor en 4 tegen (Ludo Adriaenssen, Luc Lauwereys, Mia
Mesens en Bart Geukens, CD&V)
Artikel 1
Er wordt een jaarlijkse gemeentelijke toelage verleend van:
1° 30 euro per kind jonger dan 3 jaar dat ingeschreven wordt in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Vorselaar.
2° 30 euro aan personen met een medische reden na voorlegging van een medisch
attest (stoma, thuisdialyse incontinentie) die ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Vorselaar.
Artikel 2
De toelage bedoeld in artikel 1, 1° zal aan het gezinshoofd toegekend worden als uit
de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont
en aan de gestelde voorwaarden voldoet. De toelage bedoeld in artikel 1, 2° zal
toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde attest voorlegt.
Artikel 3
Voor de uitkering van deze toelages wordt steeds de toestand genomen zoals hij
bestaat op datum van 1 januari van het desbetreffende jaar.
Artikel 4
De toelage wordt verrekend op de Diftar-provisierekening van de referentiepersoon.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 6
Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de
overzichtslijst zoals bedoeld in art 252 van het gemeentedecreet betreffende het
algemeen administratief toezicht op de gemeenten.

08. Retributieverordening op aanbrengen van bepaalde afvalstoffen op het
gemeentelijk containerpark
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2017 en eindigend op 31 december 2019 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd op het aanbrengen van bepaalde afvalstoffen op
het gemeentelijk containerpark.
Artikel 2
De hiervoor vastgestelde retributie is verschuldigd door de aanbrenger van de
afvalstoffen.
Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- Niet recycleerbaar afval: 0,20 € per kg met een maximum van 2 ton/jaar
aangebracht afval
- Steenpuin: 0,02 € per kg met een maximum van 10 ton/jaar aangebracht
steenpuin
- Groenafval: 0,10 € per kg
- B-hout: 0,10 € per kg
- Asbestcement: 0,20 € per kg
- Banden van voertuigen: 0,20 € per kg
- Vlak glas: 0,075 € per kg
- Harde plastiek: 0,20 € per kg
- Gyproc, gips en roofing: 0,20 € per kg
Voor aangeleverde gewichten onder 5 kg wordt een standaardtarief aangerekend
van 5 kg.
Artikel 4
Een vrijstelling van betaling wordt verleend voor het snoeihout van loof- en
naaldbomen, snoeihout van coniferen en haagscheersel, boomstronken voor zover
hanteerbaar, en gedroogd riet dat wordt aangeleverd op het containerpark.
Artikel 5
Snoeihout omvat takken van bomen en struiken (tot een diameter van 20 cm). Het
snoeihout wordt opgesplitst in snoeihout van loof- en naaldbomen, snoeihout van
coniferen en haagscheersel. Bladeren, grasmaaisel, mest, … is groenafval en wordt
niet aanvaard als snoeihout. Zand is restafval en wordt niet aanvaard als snoeihout.
Artikel 6
De retributie voor asbestcement, vermeld in artikel 3, is per gezin verschuldigd voor
de hoeveelheden die 200 kg per jaar overschrijden.
Artikel 7

De retributie moet ter plaatse betaald worden tegen afgifte van een kwitantie,
afgeleverd door de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke van het
containerpark.
Artikel 8
De retributie wordt ingeschreven op budgetartikel BV0309 – 7000001.
Artikel 9
Deze beslissing zal voor verder gevolg aan de toezichthoudende overheid worden
overgemaakt.

09. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1 - Algemeen
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de
gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein
naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk
openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuuren Nutswerken langs gemeentewegen.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun
aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten,
toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van
elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater,
warm water, brandstof,
telecommunicatie,
radiodistributie en kabeltelevisie,
de transmissie van enigerlei data,
ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten
worden,
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden
eveneens aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de
gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de
gemeente.
Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn
eindigend op 31 december 2019.

Artikel 2 - Retributie naar aanleiding van sleufwerken
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende
meter openliggende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in
rijwegen 2,17 €, voor werken in voetpaden 1,63 € en voor werken in aardewegen
0,98 €.
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer
nutsvoorzieningen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke
nutsvoorziening 60 % van bovenvermelde bedrag(en).
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen
en kleine onderhoudswerken
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen en kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van maximum
3m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 € per op het grondgebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.
Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van
0,54 € per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet
iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 4 – Inning
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van
de facturen.
Artikel 5 – Definitief karakter
Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek zal
deze verordening als definitief worden aanzien en aan een de hogere overheid
worden toegezonden voor toepassing van het algemeen toezicht.

10. Aanpassingen algemeen gemeentelijk verkeersreglement
De gemeenteraad,
Besluit unaniem
Hoofdstuk I: VERBODEN EN BEPERKT VERKEER

Artikel 1
A)

Op volgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting
en op het wegvak als aangeduid voor elk van deze wegen:
- Markt: a) straat ten westen van het Marktplein: van Lepelstraat naar
Kerkstraat
b) straat ten oosten van het Marktplein: van Riemenstraat naar
Nieuwstraat
c) straat ten zuiden van het Marktplein: van Nieuwstraat naar
Lepelstraat
d) op de parking van het marktplein: van zuid naar noord
- op de parking gelegen in de Kerkstraat, voor taverne “Den Tip”: van zuid
naar noord
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en
F19.

B)

Op volgende wegen is het iedere bestuurder verboden te rijden in de richting
en op het wegvak als aangeduid voor elk van deze wegen, met uitzondering
van de fietsers en de bromfietsers klasse A
- Kempenlaan: van Goorbergenlaan naar Kerkstraat
- Mgr. Donchelei: van Kerkstraat naar Goorbergenlaan
- Molenstraat: van Kerkstraat naar Heikant en Boulevard
- Boulevard: van Kempenlaan naar Goorbergenlaan
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek naar het kruispunt met
Pallaaraard
- Cardijnlaan: van parking kerkhof naar Kerkstraat (ook deel ten westen van
kerk)
- deel ten oosten en noorden van de kerk: van Kerkstraat naar dreef en
Cardijnlaan
- Guldenpad (klein): van Boulevard naar Kuiperstraat/plein Tip
- Kabienstraat: van Diamanstraat naar Markt
- Kweek:
a) het westelijk deel (tussen nr. 2 en 8) van Poederleeseweg naar Sassenhout
b) het oostelijk deel (voor nr. 1) van Sassenhout naar Poederleeseweg
- Keizershofstraat: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan het kruispunt met
Goorbergenlaan
- Klissenhoek: van het kruispunt met Niemandshoek tot aan het kruispunt met
Molenbaan
- Putakkerstraat (vanaf huisnr. 34): van het kruispunt met Moleneinde tot aan
het kruispunt met Klissenhoek
- Putakkerstraat (vanaf huisnr. 7): van het kruispunt met Molenhei tot aan
kruispunt met Moleneinde
- Molenhei: van het kruispunt met Molenbaan tot aan het kruispunt met
Putakkerstraat
- Oostakker: komende van parking Riemenstraat, richting containerpark
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C1 en
F19, aangevuld door de onderborden M3 en M5.

C)

Op volgende wegen is het verkeer toegelaten in beide richtingen na een
gedeelte van de rijbaan met éénrichtingsverkeer:
- het uitrijden van de pad vóór kerk, van zuid naar noord links
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord A39

Artikel 2
A)

Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd het plaatselijk
verkeer:
- Zavelstraat: het gedeelte van de Zavelstraat, uitkomende tegenover
woning Goorbergenlaan 28
- Putakkerstraat: het gedeelte tussen Moleneinde en de aansluiting met
Molenheide
- Molenheide: het gedeelte tussen Molenbaan en de aansluiting met
Putakkerstraat
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3,
aangevuld met onderbord, eventueel aangevuld met bord F45.

B)

Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd de bewoners
- Hildering: het gedeelte Hildering, gelegen tussen woning nr. 22 en nr. 36
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door bord C3, aangevuld met
een onderbord.

C)

Tot volgende weg is de toegang verboden, uitgezonderd ceremoniewagens en
voertuigen voor mindervaliden:
- de pad ten westen van de kerk
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door bord C3, aangevuld met
onderbord ‘uitgezonderd ceremoniewagen’.

D)

Tot volgende weg is de toegang verboden in beide richtingen uitgezonderd het
plaatselijk verkeer, fietsers en bromfietsers klasse A:
- Schoolstraat: over zijn ganse lengte
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C3,
aangevuld door onderbord M3 en aangevuld met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.

Artikel 3
Tot volgende wegen is doorgang onmogelijk voor iedere bestuurder, uitgezonderd
voor voetgangers en fietsers:
- Ijzerestraat: dmv houten palen thv Ijzerestraat huisnr. 4
- Kardinaalswijk: dmv betonnen jerseys thv Heuvelstraat
- Pallaaraard: dmv palen in wegdek thv kruispunt Groenstraat/Niemandshoek

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord F45b, doodlopende
weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet
voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen
doorlopend is.
Artikel 3 - bis:
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen
met meer dan twee wielen en van motorfietsen, uitgezonderd het plaatselijk verkeer:
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek tot aan grensscheiding met
Zandhoven, in beide richtingen
- Kweek: van het kruispunt met Sassenhout tot het kruispunt met Poederleeseweg
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C5 en C7,
aangevuld met onderbord.
Artikel 3 - ter:
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van motorvoertuigen
met meer dan twee wielen en van motorfietsen en bromfietsen, uitgezonderd het
plaatselijk verkeer:
- de dreef: het gedeelte tussen de Beukendreef tot aan het kruispunt met Vispluk
- de Pachtersdreef: tussen het Sassenhout en het kasteel
- de Lindendreef: van de kerk tot aan het kruispunt met de Beukendreef
- de Beukendreef: van het kruispunt met Cardijnlaan tot aan het kruispunt met de
Lindendreef
- Vroegeinde: achteraan op het einde van de verharde weg (toegang
Krabbels/Lovenhoek)
- Zand: van het kruispunt met Riemenstraat tot aan de dreef
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C5, C7 en C9,
aangevuld met onderbord.
Artikel 4
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide (in dit geval
3,5 ton) met uitzondering van het plaatselijk verkeer:
- het ganse gedeelte van de gemeente ten noorden van de as Molenbaan –
Vispluk Berkelheide, tot aan de grensscheiding met de aanpalende gemeenten
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van
het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’.
Artikel 4 - bis
Tot volgende wegen is de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen,
waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan het aangeduide (in dit geval
3,5 ton) met uitzondering van het laden en het lossen:

-

Molenbaan: van het kruispunt met Moleneinde tot aan grensscheiding met
Grobbendonk

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van
het verkeersbord C21 aangevuld met onderbord ‘uitgezonderd laden en lossen’.
Artikel 5
Het is verboden:
A) 1. links af te slaan:
- van Nieuwstraat naar Markt, voor de bestuurders die rijden richting Lepelstraat
- van Riemenstraat naar Markt, voor de bestuurders die rijden richting
Nieuwstraat
2. rechts af te slaan:
- van de parking van het marktplein naar de weg ten zuiden van het marktplein
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C31 of D1
al naargelang de plaatsgesteldheid.

B) 1. links af te slaan, met uitzondering van de fietsers en tweewielige bromfietsers
klasse A:
- van Kerkstraat naar Mgr. Donchelei, voor de bestuurders die komen uit de
richting Markt
- van Kempenlaan naar Boulevard, voor de bestuurders, die komen uit de
richting Grensstraat
- van Goorbergenlaan naar Kempenlaan, voor de bestuurders die komen uit de
richting Moleneinde
- van Sassenhout naar het oostelijk deel van Kweek, voor de bestuurders die
komen uit de richting van Herentals
- van Kuiperstraat naar Schoolstraat voor bestuurders die komen van Van de
Wervelaan
2. rechts af te slaan, met uitzondering van de fietsers en tweewielige bromfietsers
klasse A:
- van Kerkstraat naar Mgr. Donchelei, voor de bestuurders die komen uit de
richting Kuiperstraat-Kempenlaan
- van Kempenlaan naar Boulevard, voor de bestuurders die komen uit de
richting Goorbergenlaan
- in de Cardijnlaan, naar de gemeentelijke basisschool, voor de bestuurders die
komen uit de richting Kuiperstraat
- van Schoolstraat naar Cardijnlaan, voor de bestuurders die komen uit de
richting Kuiperstraat
- van Goorbergenlaan naar Kempenlaan voor de bestuurders die komen uit de
richting Lepelstraat
- van Sassenhout naar het oostelijk deel van Kweek, voor de bestuurders die
komen uit de richting van Vorselaar
- van Kuiperstraat naar Schoolstraat, voor de bestuurders die komen van
Kerkstraat

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C31 en D1, en
naargelang de plaatsgesteldheid aangevuld door onderbord M3.
Artikel 5 - bis
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 70 km/u:
- Dennenlaan: van de aansluiting met de bebouwde kom tot de aansluiting met
Sassenhout
- Sassenhout: van de aansluiting met Dennenlaan tot het kruispunt met
Poederleeseweg
- Proosthoevebaan: volledig
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43. Het
einde, voor zover dit niet samenvalt met een kruispunt, zal ter kennis gebracht
worden door de verkeersborden C45.
Artikel 5 - ter
In de hierna omschreven zones is het verboden te rijden met een hogere snelheid
dan deze die is toegelaten door het verkeersbord F4, met name 30 km/u:
- Lepelstraat: van huisnummer 28 tot aan huisnummer 48
- Goorbergenlaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot het kruispunt met
Kempenlaan
- Kuiperstraat: van het kruispunt met Boulevard tot het kruispunt met Kerkstraat
- Kerkstraat: volledig
- Cardijnlaan: van het kruispunt met Kerkstraat tot het kruispunt met Boulevard
- Schoolstraat: van het kruispunt met Cardijnlaan tot het kruispunt met Kuiperstraat
- Mgr. Donchelei: van kruispunt met Goorbergenlaan tot het kruispunt met
Kerkstraat
- Van de Wervelaan: van het kruispunt met De Borrekenslaan tot kruispunt met
Molenbaan
- Dijkbaan: van huisnummer 3 tot aan het kruispunt met Lepelstraat
- Keizershofstraat: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan kruispunt met
Lepelstraat
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden F4a en F4b
aangevuld met het verkeersbord A23.
Artikel 5 - quater
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 30 km/u:
- Lepelstraat: vanaf woning nr. 74 over een afstand van 50 meter
- Lepelstraat: vanaf woning nr. 93/B over een afstand van 50 meter
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43.

Artikel 5 - quinquies
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 50 km/u:
- Molenbaan: tussen einde bebouwde kom en de grensscheiding met
Grobbendonk
- Achterste Sassenhout: van kruispunt met Poederleeseweg tot aan de
verkeersgeleider ter hoogte van woning 73
- Vispluk: tussen einde bebouwde kom (huisnr. 15) tot en met de brug over de
Bosbeek
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43.
Artikel 5 - sexties
Op volgende wegen is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan deze die
is toegelaten door het verkeersbord C43, met name 70 km/u:
- Het ganse gedeelte van de gemeente ten noorden van de as Molenbaan –
Vispluk – Berkelheide, tot aan de grensscheiding met de aanpalende gemeenten.
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door zoneborden met afbeelding van
het verkeersbord C43.
-

Sassenhout en Dennenlaan: van kruispunt met Poederleeseweg tot begin
bebouwde kom

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden C43.
Artikel 5 – septies
Op volgende wegen is het verboden in te halen:
- Sassenhout: vanaf het kruispunt met de Poederleeseweg N153 tot 70 meter
voorbij het kruispunt met de Proosthoevebaan, in beide richtingen.
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door het verkeersbord C35. Het einde,
voor zover dit niet samenvalt met een kruispunt zal ter kennis gebracht worden door
het verkeersbord C37.
Artikel 5 – octies
Op volgende weg wordt een zone afgebakend waarin het verboden is te rijden met
een hogere snelheid dan deze die is toegelaten door het verkeersbord C43, met
name 50 km/u en tot volgende weg is de toegang verboden voor bestuurders van
motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen, uitgezonderd het
plaatselijk verkeer:
- zone Heiken: zone tussen de brug over waterloop Aa (ter hoogte van kadastraal
perceel sectie G 516g) en de grensscheiding met Grobbendonk en Herentals, in
beide richtingen

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door begin en einde zonebord F4a en
C3 met ondertekst ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer en bromfietsen’.
Artikel 5 – novies
Binnen de zone Heiken met plaatselijk verkeer zal een no pass zone worden
ingericht, ter hoogte van de kadastrale percelen sectie G nr 820d en 822a en de
grensscheiding met Herentals. In deze no pass zone wordt enkel doorgang verleend
aan bepaalde categorieën en vergunninghouders.
De categorieën betreffen:
- Plaatselijke landbouwvoertuigen
- De Lijn
- Vlaamse wielerschool
De vergunninghouders betreffen de plaatselijke bewoners woonachtig binnen de
afgebakende zone voor plaatselijk verkeer (zone Heiken). Enkel zeer uitzonderlijk
kan na een gemotiveerd verzoek een tijdelijke vergunning worden afgeleverd (bv. in
het kader van zorgbehoevendheid).
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door begin en einde van de no pass
zone te voorzien van een bord C3 met volgende onderborden: ‘uitgezonderd
vergunninghouders’; ‘uitgezonderd plaatselijke landbouwvoertuigen, De Lijn en
Vlaamse wielerschool’ en bord M3 zonder A (uitgezonderd fietsen en bromfietsen).
Ter hoogte van splitsing Heiken richting Bloso (kadastraal perceel sectie G nr 762n)
wordt een bord F45c (doodlopende straat) geplaatst.
Een vergunning kan worden aangevraagd door middel van een gemotiveerd
aanvraagformulier. De aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs
van het voertuig op zijn/haar naam of een attest van de werkgever ‘dubbel gebruik’
(in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).
Artikel 5 – decies
Op de volgende wegen wordt een verbod voor quads en motorvoertuigen ingevoerd:
- onverharde privatieve weg op Bergeindsbroek (tussen Poederleeseweg en
Nieuwstraat)
- onverharde privatieve weg De Huls
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verbodsbord C6 en C7.
Hoofdstuk II: VERPLICHT VERKEER
Artikel 6
Op volgende wegen en straten zijn vluchtheuvels aangebracht, die door iedere
bestuurder aan zijn linkerkant dienen gelaten te worden:
- Molenstraat: aan kruispunt met Goorbergenlaan
- Boulevard: aan kruispunt met Goorbergenlaan
- Rechtestraat: aan kruispunt met Moleneinde
- Vispluk

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D1.
Artikel 6 - bis
Op volgende wegen en straten zijn verkeersgeleiders aangebracht, die door iedere
bestuurder aan zijn linkerkant dienen gelaten te worden:
- Sassenhout, nabij kruispunt met Nieuwstraat
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D1.
Artikel 7
Op volgende wegen wordt een tweerichtingsfietspad ingericht voor fietsers en
tweewielige bromfietsers klasse A en B:
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 71, richting Sassenhout, langs de kant van de
onpare huisnummers op de verhoogde berm
- Dennenlaan: op de verhoogde berm
- Sassenhout: langs de kant van de onpare huisnummers, op de verhoogde berm
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D7, aangevuld
met bord M6.
Artikel 7 - bis
Op volgende wegen wordt een tweerichtingsfietspad ingericht voor fietsers en
tweewielige bromfietsers klasse A:
- Heirbaan: van het kruispunt met Zegbroek tot aan de grensscheiding met
Zandhoven
- Molenbaan: van het kruispunt met Moleneinde tot aan de aansluiting met Vispluk,
langs de kant van de onpare huisnummers
- Vispluk: van de aansluiting met Molenbaan tot aan de aansluiting met
Berkelheide, langs de kant van de pare huisnummers
- Goorbergenlaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot de aansluiting met
Moleneinde
- Moleneinde: van de aansluiting met Goorbergenlaan tot aan het kruispunt met
Molenbaan
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden D7.
Hoofdstuk III: VOORRANGSREGIME
Artikel 8
Aan volgende wegen wordt voorrang toegekend:
1° door verkeersborden B15:
a) Sassenhout:

-

a)
-

b)
-

c)
-

d)
-

-

e)
-

-

f)
-

g)
-

ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Nieuwstraat
- Herderstraat
- Kweek
ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7)
- Proosthoevebaan
Dennenlaan:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Bergstraat
- Heuvelstraat
Riemenstraat:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Zand
- Tuinweg
- Oostakker
- Diamantstraat
Lepelstraat:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Dijkbaan
- Keizershofstraat
ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7)
- Goorbergenlaan
Goorbergenlaan:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Bremlaan
- Zavelstraat
- Maalderstraat
- Molenstraat
- Keizershofstraat
ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7)
- Mgr. Donchelei
- Kempenlaan
- Heikant
Moleneinde:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld door bord B3)
- Putakkerstraat
- Rentmeesterblok
ten opzichte van: (B5, eventueel aangevuld door bord B7)
- Molenbaan
- Rechtestraat
Groenstraat:
ten opzichte van: (B1, eventueel aangevuld met bord B3)
- Niemandshoek
- Bosweg
- Dageraad
- Pallaaraard
Vispluk:
ten opzichte van:
- Proosthoevebaan aanbrengen B1

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door dwarsstreep
gevormd door witte driehoeken, overeenkomstig art. 76.2 van het
Koninklijk Besluit.
2° door verkeersborden B21:
- in Dijkbaan: ter hoogte van de overbrugging van de “Aa”, de “tweede beek”
en de “derde beek
- Groenstraat: ter hoogte van huisnr. 15 (wegversmalling)
- Kerkstraat: ter hoogte van huisnr. 2 (verkeerskussen/wegversmalling)
- in Lepelstraat: ter hoogte van de woning nr. 39
- in Molenbaan: ter hoogte van de woning nr. 17
- Molenbaan: tussen huisnr. 97 en huisnr. 99 (verkeerskussen)
- in Moleneinde: ter hoogte van de woning nr. 20
- Moleneinde: ter hoogte van huisnr 61 (wegversmalling)
- Nieuwstraat: ter hoogte van huisnr. 114 (verkeerskussen)
- ter hoogte van Galgevoortsebrug
De bestuurders die voorrang moeten verlenen, zullen hiervan verwittigd worden door
verkeersborden B19 (voorrang aan uitgaand verkeer).
Artikel 8 – bis:
Volgende straat wordt ingericht als fietsstraat:
- Cardijnlaan (vanaf huisnr. 5 tem gemeenteschool)
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor
zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs
de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.
Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet
inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per
uur.
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door verkeersbord F11 (begin) en F113
(einde)
Hoofdstuk IV: ORDENING VAN HET VERKEER
Artikel 9
A) Op volgende plaatsen wordt de rijbaan verdeeld in twee rijstroken door witte
strepen:
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 15, richting Sassenhout, onderbroken witte
strepen
- Dennenlaan: onderbroken witte strepen tussen Riemenstraat en Bergstraat,
doorlopende witte streep van Bergstraat tot aansluiting met Sassenhout
- Sassenhout:
vanaf Dennenlaan tot aan woning nr. 20: doorlopende witte streep
vanaf woning nr. 20 tot aan gewestweg N153: onderbroken witte strepen
- Molenstraat: aan het kruispunt met Goorbergenlaan, over een afstand van
ongeveer 50m: witte onderbroken witte strepen

-

-

-

-

Heiken: in de bocht aan camping “Heiken”: onderbroken witte strepen
Dijkbaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de brug over de “Aa”:
onderbroken witte strepen
Goorbergenlaan: tussen Molenstraat en Zavelstraat: deels onderbroken en
deels volle strepen
Markt
- van huisnummer 17 tot huisnummer 18: deels onderbroken en deels volle
strepen
- van gemeentehuis tot woning Nieuwstraat nr. 1: onderbroken strepen
- van klooster tot woning Lepelstraat nr. 1: deels onderbroken en deels volle
strepen
Molenbaan:
- In de bocht aan woning nr. 107: onderbroken witte strepen
- In de bocht aan woning nr. 122: onderbroken witte strepen
Nieuwstraat
- vanaf huisnummer 9 tot aan kruispunt met Veldstraat: onderbroken witte
strepen
- vanaf huisnummer 141 tot aan het kruispunt met Dennenlaan: deels
onderbroken en deels volle witte strepen
bocht Zegbroek – Heirbaan: wegasmarkering door middel van onderbroken
witte strepen
bocht Vispluk – Berkelheide: wegasmarkering door middel van onderbroken
witte strepen
bocht Molenbaan – Molenhei - Maalderstraat: wegasmarkering door middel
van onderbroken witte strepen
bocht Kerkstraat ter hoogte van Kerstraat 41-43: wegasmarkering door middel
van onderbroken witte streep

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de markeringen, overeenkomstig
art. 72 van het Koninklijk Besluit.
B) Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor voetgangers afgebakend:
- Kerkstraat:
- aan woning nr. 2
- aan woning nr. 6 (voorgevel en zijgevel)
- aan woning nr. 15 (oversteek Kerkstraat en oversteek Mgr.Donchelei)
- aan woning nr. 17 (oversteek den Engel/’t Begin)
- aan woning nr. 27
- aan woning nr. 39
- ten noorden van de kerk: ter hoogte van pad ingang kerk / fietsenstalling
- Mgr. Donchelei:
- aan kruispunt met Kerkstraat
- aan woning nr. 12 / schooluitgang KVRI
- Kuiperstraat:
- aan woning nr. 1
- aan kruispunt met Boulevard
- Markt
- aan woning nr. 18
- aan woning nr. 19
- recht over ingang gemeentehuis

-

-

-

-

Lepelstraat
- aan woning nr. 9
- aan kruispunt met Goorbergenlaan
- aan woning nr. 39
Dijkbaan: aan kruispunt met Lepelstraat
Cardijnlaan: aan ingang/uitgang schoolpoort gemeentelijke basisschool
Sassenhout: thv woning nr. 46 / kapelleke (op verkeersplateau Kweek)
Goorbergenlaan:
- aan kruispunt met Kempenlaan
- aan kruispunt met Boulevard – Heikant
- aan ingang school Duizendpoot
- aan woning nr. 11
- aan kruispunt met Mgr. Donchelei
Van de Wervelaan: aan school ‘Wervetuin’
Molenstraat:
- aan kruispunt met Boulevard
Riemenstraat:
- aan kruispunt met Tuinweg
- aan kruispunt met Markt
- aan RVT Hof ter Lande
Keizershofstraat: aan woning nr. 6
Molenbaan aan kruispunt met Jantjesblok
Nieuwstraat: aan aansluiting met Markt
Lepelstraat: aan kruispunt met Markt
Riemenstraat: aan woning nr. 7

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de witte banden, evenwijdig met
de as van de rijbaan, overeenkomstig art. 76.3 van het Koninklijk Besluit.
C) Op volgende plaatsen worden oversteekplaatsen voor fietsers en tweewielige
bromfietsers afgebakend:
- Riemenstraat: aan woning nr. 71
- Lepelstraat: aan woning nr. 90
- Molenbaan: ter hoogte van Jantjesblok
- Molenbaan: thv huisnr. 86
- Vispluk: aan de aansluiting met Berkelheide
- Goorbergenlaan
- aan kruispunt met Keizershofstraat
- aan kruispunt met Maalderstraat
- aan kruispunt met Zavelstraat
- aan kruispunt met Bremlaan
- Moleneinde
- aan woning nr. 42
- Vispluk
- aan de oversteek richting Plein
De maatregel zal ter kennis worden gebracht door blokmarkering, overeenkomstig
art. 76.4 van het Koninklijk Besluit.

D) Op volgende wegen wordt een verkeersgeleider aangebracht:
- Markt:
a) waar de westelijke weg van de Markt (kant klooster) een kruispunt vormt
met Lepelstraat en de zuidelijke weg van de Markt
b) waar de zuidelijke weg van de Markt (kant vroegere Rijkswacht) een
kruispunt vormt met Nieuwstraat
c) ter hoogte van de aansluiting van de Kerkstraat en de Riemenstraat
- Heiken: op de splitsing naar Bloso enerzijds en Meivuurstraat anderzijds
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de markeringen voorzien in art.
77.4 van het Koninklijk Besluit.
E) Op volgende wegen worden voorsorteringspijlen aangebracht bij het naderen van
het kruispunt, die erna genoemd worden:
- Markt:
- aan het kruispunt met Lepelstraat
- aan het kruispunt met Nieuwstraat
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de witte markeringen
overeenkomstig art. 77.1 van het Koninklijk Besluit en aangekondigd worden door de
verkeersborden F13.
F) Op volgende wegen wordt op de grond een fietspad afgebakend, voor beide
richtingen:
- Dijkbaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de brug over de “Aa”
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de markeringen voorzien in art. 74
van het Koninklijk Besluit.
Hoofdstuk V: STILSTAAN EN PARKEREN (VERKEERSBORDEN)
Artikel 10
Op volgende wegen of wegvakken is het parkeren verboden:
- Kerkstraat:
- van het kruispunt met Cardijnlaan tot aan woning nr. 14 langs de kant van de
pare huisnummers
- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 39, langs de kant van de
onpare huisnummers
- Kempenlaan:
- vanaf woning nr. 1 t/m 9, langs de kant van de onpare huisnummers
- Riemenstraat: vanaf woning nr. 1 t/m 15, langs de kant van de onpare
huisnummers
- Markt:
- langs de kant van de school
- Molenstraat:
- vanaf het einde van de parkeerstrook tot aan het kruispunt met Heikant, langs
de kant van de onpare huisnummers

- vanaf huisnummer 2 t/m 18, langs de kant van de pare huisnummers
Boulevard:
- het gedeelte langs de kant van de pare huisnummers
- Cardijnlaan:
- voor de pastorij
- tussen het kruispunt met Kuiperstraat tot aan de school, langs beide zijden
van de rijbaan
- Mgr. Donchelei:
- langs de kant van de pare huisnummers
- Oostakker:
- het gedeelte voor het sportcentrum en het containerpark, langs de kant van de
pare huisnummers
- het gedeelte tussen Riemenstraat en sportcentrum aan de zijde van het
buurthuis
- Kuiperstraat:
- vanaf huisnummer 2 t/m 4
- vanaf huisnummer 7 t/m 13
- vanaf huisnummer 8 t/m 22
- Goorbergenlaan:
- langs de kant van de pare huisnummers
- Lepelstraat
- van kruispunt met Markt tot kruispunt met Dijkbaan, aan de zijde van de
onpare huisnummers
- Sassenhout
- van het kruispunt met Poederleeseweg tot aan de verkeersgeleider aan
woning nr. 73.
- ten noorden van de kerk, links van de rijbaan (enkele rijrichting)
-

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E1.
Artikel 11
Op volgende wegen zijn het stilstaan en het parkeren verboden:
- Lepelstraat: aan de zijde van de onpare huisnummers van huisnr. 83 tot en met
huisnr. 39
- Mgr. Donchelei: voor woningen 1 tot en met 5
- Merellaan: langs zijgevel Nieuwstraat 10, zijde Merellaan
- Parking Riemenstraat: ter hoogte van het containerpark: keerzone bussen en
vrachtwagens
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E3.
Artikel 11- bis
Op volgende strook is parkeren verboden van maandag tot vrijdag en dit van 07.30 u
tot 16.30 u, enkel stilstaan is toegelaten: Kiss and Ride-strook
- Cardijnlaan: de parkeerstrook voor de poort van de gemeentelijke basisschool De
Knipoog

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E1, aangevuld
door onderbord “van maandag tot vrijdag - van 07.30 u tot 16.30 u”, aangevuld door
onderbord ‘KISS and RIDE’, aangevuld door onderbord 30m en onderbord type Xa
(pijl).
Artikel 11 – ter
Op volgende wegen is parkeren verboden van maandag tot vrijdag en dit van 15.30 u
tot 17.30 u en op woensdag van 11.30 u tot 12.30 u:
- Mgr. Donchelei: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan de hoofdingang
van de school: langs de kant van de school
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E1, aangevuld door
onderbord “van maandag tot vrijdag van 15.30 u tot 17.30 u en woensdag van 11.30
u tot 12.30 u”.
Artikel 12
A) Op volgende wegen geldt beurtelings parkeren:
- Dijkbaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan het kruispunt met
Fazantenlaan
- Merellaan: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan de woning nr. 7
- Veldstraat: van het kruispunt met Fazantenlaan tot aan het kruispunt met
Nieuwstraat
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E5 aan de
kant van de pare huisnummers en door de verkeersborden E7 langs de kant van de
onpare huisnummers.
Artikel 13
A) Op volgende wegen en plaatsen wordt een beperkt parkeren toegelaten (blauwe
zone):
- Marktplein: gans het marktplein tussen Nieuwstraat, Lepelstraat en Kerkstraat
- Nieuwstraat: van de aansluiting met Markt tot aan de parking naast de bib
- Riemenstraat: van de aansluiting met Markt tot aan kruispunt met Oostakker
- Lepelstraat: van het kruispunt met Goorbergenlaan tot aan Dijkbaan aan de
zijde van de pare huisnummers
- Kerkstraat: volledig
- Cardijnlaan: over zijn ganse lengte, evenals de parkeerstroken voor de
kleuterschool
- Kempenlaan: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan kruispunt met
Goorbergenlaan
- Kuiperstraat: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan kruispunt met
Vossenkuil
- Dijkbaan: van het kruispunt met Lepelstraat tot aan kruispunt met
Fazantenlaan
- Dreef: eerste 20 meter van de dreef vanaf de kerk

- Molenstraat: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan Boulevard
- parking plein Heikant
De blauwe zone in alle vernoemde straten is van toepassing van maandag tot
vrijdag en dit van 08.00u tot 17.00 u.
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door onderbord “van maandag tot
vrijdag - van 08.00u tot 17.00u” en met de bijkomende vermelding “1 uur”. Het begin
en einde van deze zone wordt aangeduid door het verkeersbord, waaraan de zonale
geldigheid wordt gegeven bedoeld in art. 65.5 en die het verkeersbord E9a en de
parkeerschijf weergeeft. Dit bord zal eveneens de aanduiding weergeven
“uitgezonderd bewonerskaart”. (bord ZE9a G schijf T).
Bovenvermelde bepaling geldt niet voor de personen die in het bezit zijn van een
bewonerskaart (zie artikel 15) en wanneer deze kaart op de binnenkant van de
voorruit is aangebracht of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het
voertuig.
Artikel 14
A.1.) Op volgende wegen en plaatsen is het parkeren toegelaten en voorbehouden
voor voertuigen, waarvan het hoogst toegelaten gewicht (HTG) hoogstens 3,5
ton bedraagt:
- Heikant: tegenover huisnummer 1t/m 15
- Riemenstraat: vanaf huisnummer 10, langs de kant van de pare huisnummers
- Kuiperstraat:
- aan woning 24 t/m 36
- aan woning 27 t/m 41
- Dennenlaan: langs de kant van de woningen
- Cardijnlaan: vanaf kerk tem gemeenteschool, langs beide zijden
- Kerkstraat: ten zuiden van de kerk, alsook ten noorden en ten oosten
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden E9a, aangevuld
door onderbord “3,5 ton max”.
A.2.) Op volgende wegen en plaatsen wordt een zone afgebakend waar het
parkeren toegelaten en voorbehouden is voor voertuigen, waarvan de hoogst
toegelaten massa (HTM) hoogstens 3,5 ton bedraagt:
- Hildering
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een zonebord E17 met vermelding
‘3,5 ton max.’
B)
-

Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor
vrachtwagens voor een duur van maximum 30 minuten:
Kempenlaan: ter hoogte van huisnummer 25, over een afstand van 25 m,
langs de kant van de onpare huisnummers.

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord E9c met
onderbord “30 min.”

C)
-

Parkeerplaatsen voor mindervaliden worden voorbehouden op volgende
plaatsen:
op de parking ten zuiden van de kerk, uiterst links: 2 plaatsen
op de parking ten noorden van de kerk, eerste 2 plaatsen
aan de toegang tot het sportcentrum: 4 plaatsen
in de Cardijnlaan op de parking voor het kerkhof: 1 plaats
in de Cardijnlaan op de parking voor de speelplaats van de kleuterschool: 1
plaats
op de Markt: voor huisnummer 13: 1 plaats
in de Nieuwstraat op de parking van de bibliotheek: 2 plaatsen
op de parking van de Schranshoeve: 1 plaats
op de parking van plein Heikant: 1plaats
op de parking in Nieuwstraat (naast bib): 3 plaatsen
op vernieuwd plein Tip: 1 plaats

Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersborden E9a,
aangevuld met onderbord (afbeelding mindervaliden).
D)
-

Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor
personenauto’s:
de parking gelegen in Kerkstraat, voor taverne “Den Tip”
de openbare parking, gelegen in de Nieuwstraat
Kempenlaan: van de aansluiting met Kerkstraat tot aan het kruispunt met
Goorbergenlaan, langs de kant van de pare huisnummers
alle parkeerstroken gelegen in de Oostakker
parking gelegen tegenover de woning Sassenhout nrs. 55 tot 57

De maatregel zal ter kennis worden gebracht door de verkeersborden E9b.

E) Op volgende plaatsen is het parkeren uitsluitend voorbehouden voor
personenauto’s voor een duur van maximum 15 minuten (kort parkeren):
- op vernieuwd plein Tip: 2 plaatsen
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door de verkeersbord E9b met
onderbord “15 min.”
Artikel 15
In woonerven waar bewonersparkeerplaatsen zijn aangeduid en in zones voor
beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen bewoners in principe een bewonerskaart
aanvragen.
Er kunnen niet meer bewonerskaarten afgeleverd worden dan het aantal
meerderjarige bewoners verminderd met het aantal beschikbare garages of
parkeerplaatsen in een straal van 400 m van hun woonplaats. Voor bestel- en
vrachtwagens worden geen bewonerskaarten afgeleverd. In de blauwe zone mogen
maximum 3 bewonerskaarten per wooneenheid worden afgeleverd.

De bewoners van meergezinswoningen, waarvoor in de stedenbouwkundige
vergunning een voorwaarde werd opgelegd met betrekking tot
parkeerplaatsen/garages, kunnen niet beschikken over een bewonerskaart. De in de
voorwaarden opgelegde parkeerplaatsen worden geacht te voldoen aan de globale
parkeernoden van de bewoners.
Een bewonerskaart kan worden aangevraagd door middel van een
aanvraagformulier. De aanvrager verklaart hierbij op eer dat noch hij/zij, noch een
andere persoon verblijvend in dezelfde woongelegenheid, over een garage of
parkeerplaats gelegen binnen een straal van 400m van zijn woonplaats beschikt. De
aanvraag moet gestaafd worden met een inschrijvingsbewijs of een attest van de
werkgever ‘dubbel gebruik’ (in het geval de bewoner over een firmawagen beschikt).
Hoofdstuk VI: STILSTAAN EN PARKEREN (MARKERINGEN)
Artikel 16
Op volgende wegen en plaatsen is het parkeren verboden:
- Markt:
- voor woning nr. 15 t/m 18
- voor woning nr. 1 t/m 3
- Merellaan:
- van het kruispunt met Veldstraat tot aan de woning nr. 7
- Dijkbaan
- van het kruispunt met Lepelstraat over een afstand van twintig meter
- Goorbergenlaan
- tussen woning nr. 3 en Keizershofstraat
- Kabienstraat: einde Kabienstraat in aansluiting met Diamantstraat
- Kempenlaan
- tussen de woning nr. 26 en de woning nr. 32
- tussen de woning nr. 41 en de woning nr. 43 ter hoogte van het paadje naar
Hildering
- Kerkstraat
- tussen de huisnummers 8 en 14
- Lepelstraat
- aan het verkeerssas aan woning nr. 39 aan beide zijden over tien meter
- Moleneinde
- van de aansluiting met Goorbergenlaan tot aan het kruispunt met Molenbaan
aan
de zijde van de onpare huisnummers
- Riemenstraat
- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 3, langs beide zijden
- Nieuwstraat
- van het kruispunt met Markt tot aan woning nr. 9 aan de kant van de pare
huisnummers
- thv parking bib: de stroken tussen de op- en uitritten van de parking naast de
bib
- Boulevard: buiten de aangeduide parkeervakken
- Kerkstraat:

-

- langsheen de afboording van het pleintje aan taverne ‘Den Tip’
- tussen taverne ‘Den Tip’ en de aansluiting met Molenstraat
Veldstraat: aan de overzijde van huisnr.2

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door een gele onderbroken streep,
aangebracht op de werkelijke rand van de rijbaan, of op een trottoirband, of op de
boordstenen van een verhoogde berm.
Artikel 16 - bis
Op volgende plaatsen zullen parkeerplaatsen, afgebakend door witte markeringen,
worden ingericht:
- Mgr. Donchelei, langs de kant van de onpare huisnummers
- Boulevard, langs de kant van de onpare huisnummers
- Moleneinde, langs de kant van de onpare huisnummers
- Kerkstraat, tussen kruispunt met Markt en de parking voor de kerk
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a.
Op volgende plaatsen zullen parkeerplaatsen, afgebakend door witte
hoekmarkeringen, worden ingericht:
pleintje Heikant (plein tussen Molenstraat/Heikant/Boulevard)
- Molenstraat: tussen huisnr. 1 en huisnr. 5
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a.
Op volgende plaats zullen parkeerplaatsen, afgebakend door koperen nagels en met
verschillende tegeltekening, worden ingericht
- het zuidelijk gedeelte van het marktplein
Op volgende plaats zal een parkeerplaats worden ingericht, uitsluitend
voorbehouden voor een vergunninghouder, zijnde de wagen van de kinderopvang.
- parking naast schoolpoort Wervetuin
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersbord E9a met ondertekst
‘vergunninghouder’
Hoofdstuk VII: BEBOUWDE KOM
Artikel 17
Op volgende wegen wordt de bebouwde kom als volgt afgebakend:
- Dijkbaan: aan woning nr. 35
- Lepelstraat: aan woning nr. 95 (grens Vorselaar- Grobbendonk)
- Kempenlaan: aan woning nr. 170
- Heikant: voor het kruispunt met Pullesebaan
- Pullesebaan: voor splitsing Doornlaan-Pullesebaan
- Molenhei: aan woning nr. 13
- Molenbaan:

-

- aan woning nr. 97
- net voor scheiding Vispluk-Molenbaan, voor het kruispunt met Ijzerestraat
Klissenhoek: juist voor kruispunt met Molenbaan
Dennenlaan: voor het kruispunt met Bergstraat
Moleneinde: aan zijkant woning Molenbaan nr.86
Nieuwstraat: aan woning nr. 139

De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden F1 met silhouet
en F3 met silhouet.
Hoofdstuk VIII: WOONERF EN ANDERE
Artikel 18
In de volgende straten (of gedeelten ervan) wordt een woonerf ingericht:
- Het plein gevormd tussen gedeelten van Molenstraat, Heikant en Boulevard
- Kouwenberg: volledig
- Lijsterplein: 100m voorbij het kruispunt met Leeuweriklaan (thv bocht)
De maatregel zal ter kennis gebracht worden door verkeersborden F12a en F12b
Hoofdstuk X: OVERGANGSMAATREGELEN
Artikel 19
Bij inwerkingtreden van dit reglement, worden alle vroegere reglementen inzake
verkeer opgeheven.

11. Het heraanleggen van voetpaden in de Kerkstraat (deel2), Nieuwstraat,
Merellaan, voetpad Merellaan-Lepelstraat en Kempenlaan
Goedkeuring vorderingsstaat 1 (eindstaat) en verrekeningsstaten 1 en 2
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 (eindstaat) en de verrekeningen
1 en 2 van de firma Sterckx Wegenbouw N.V., Winkelomseheide 217A te 2440
Geel voor de opdracht “Het heraanleggen van voetpaden in Kerkstraat (deel 2),
Nieuwstraat, Merellaan, voetpad Merellaan- Lepelstraat, Kempenlaan”, waarin het
eindtotaal wordt vastgesteld op € 75.907,34 excl. btw of € 92.612,27 incl. 21% btw en
waarvan nog € 75.907,34 excl. btw of € 92.612,27 incl. 21% btw moet betaald
worden.
Artikel 2

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van
2016, op budgetcode 2240007/BD03/0200 (actie 2016140071/2016140580).
Artikel 3
De factuur en de eindstaat worden voor betaling overgemaakt aan de financiële
dienst.

12. Het aankopen van een veegmachine
Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/017 en de raming voor de
opdracht “Het leveren van een veegmachine ”, opgesteld door de Technische Dienst.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 100.350,00 excl. btw of € 121.423,50 incl. 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 2420000/BD02/0119 (actie 2016140232/2016000020).

13. Het drukken en leveren van nieuwsflashes INFO Vorselaar - dienstjaren
2017 en 2018. Goedkeuring bestek, raming, gunningswijze en uit te nodigen
firma’s.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/003 en de raming voor de
opdracht “Het drukken en leveren van nieuwsflashes INFO Vorselaar - dienstjaren
2017 en 2018”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 9.090,91 excl.
btw of € 11.000 incl. 21% btw per dienstjaar.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- Drukkerij Baudoin, Poederleesesteenweg 108 te 2460 Lichtaart (Kasterlee)
- Drukkerij Maes, Everdongenlaan 15 KMO 3 te 2300 Turnhout
- Drukkerij Drukservice, Hagelberg 11 te 2250 Olen
- Drukkerij Media Minded, Rubensstraat 98 te 2300 Turnhout
- Drukkerij Bulckens BVBA, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout
- Drukkerij Hendrix nv, Kiezel Kleine-Brogel 55 te 3990 Peer
- European Printing Group, Lijsterstraat 9 te 3583 Paal-Beringen.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 november 2016 om
10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in exploitatiebudget 2017 en 2018, op
budgetcode BV0119-6133000.

14. Reinigen glaswerk gemeentelijke gebouwen - dienstjaren 2017 en 2018.
Goedkeuring raming, bestek, gunningswijze en uit te nodigen firma’s.
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit unaniem
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/002 en de raming voor de
opdracht “Reinigen glaswerk gemeentelijke gebouwen - dienstjaren 2017 en 2018.”,
opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.285,12 excl. btw of € 12.445 incl.
21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Artikel 3
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking:
- Matthys Luc, Lichtaartsesteenweg 63 te 2275 Lille Poederlee
- Werner De Bie Glazenwasserij, Heikant 84 te 2275 Lille
- Correct bvba, Heibloemlaan 22 te 2280 Grobbendonk.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 november 2016 om
10.00 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget van 2017 en 2018, op
budgetcode:
sportcentrum BV0740 – 6103100
gemeentelijke basissschool BV0800 – 6103100
kinderopvang BV0945 – 6103100
bushaltes BV0210 – 6103100
buurthuis BV0705 – 6103100
bib BV0703 – 6103100
gemeentehuis BV0119 – 6103100
jeugdcentrum BV0750 - 6103100
15. Telefoniecontract Vlaamse Overheid “Het Gemeenschappelijk
telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en
lokale/provinciale overheden”
De gemeenteraad,
Besluit unaniem
Artikel 1
De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse Gemeenschap
voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via:
Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en
levering van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen.
Artikel 2

De beslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap en de financieel
beheerder.

16. Pidpa: goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 19
december 2016 en aanduiding afgevaardigde
De gemeenteraad van Vorselaar,
Feiten en context
De gemeente is deelnemer aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa.
Op maandag 19 december 2016 om 11.00 h organiseert Pidpa de buitengewone
algemene vergadering op het administratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018
Antwerpen.
De agenda van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt :
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te
volgen strategieën in 2017.
3. Benoeming(en).
4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016.
5. In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15
juni 2015.
6. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om deze agendapunten goed te keuren.
Historiek
Brief van Pidpa van 12 september 2016 met als bijlagen :
- statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet
intergemeentelijke samenwerking)
- statutenwijziging, initieel voorgelegd op 15 juni 2015 aan de algemene
vergadering – voorstel tot schrapping van de agenda van het op 14 december
2015 door de algemene vergadering in voortzetting geplaatst onderdeel van
het oorspronkelijk agendapunt 9
Brief van Pidpa van 10 oktober 2016 met agenda en bijlage :
- begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te
volgen strategieën in 2017
- model als basis voor raadsbeslissing
- een volmacht
Besluit van gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende de aanduiding van de heer
Guy Peeters als afgevaardigde, en de heer Eddy Steijnen maakt deel uit van de raad
van bestuur.
Juridische grond
Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid
artikel 44 en 59.
De statuten van de opdrachthoudende vereniging Pidpa
Het gemeentedecreet van 15 juli 2007, inzonderheid artikelen 19 tot en met 26 en
artikel 42.

Financiële aspecten
Er zijn hieraan geen financiële aspecten verbonden.
Argumentatie
De voorgelegde documenten omvatten de verslaggeving omtrent de verschillende
agendapunten waaronder de statutenaanpassingen van Pidpa en de eerder in
voortzetting geplaatste agendapunten, alsook omtrent de begroting voor 2017 met
kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategieën in 2017.
Besluit unaniem
Artikel 1
Akte te nemen van de strategieën en de te ontwikkelen activiteiten van Pidpa m.b.t.
het boekjaar 2017.
Artikel 2
Goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur van Pidpa voorgelegde
begroting 2017 en het toelichtend verslag.
Artikel 3
Goedkeuring wordt verleend aan de door de raad van bestuur van Pidpa - ingevolge
het decreet van 13 mei 2016 (wijziging decreet intergemeentelijke samenwerking) voorgelegde wijzigingen aan de statuten van Pidpa, na artikelsgewijze behandeling
leidende tot de goedkeuring en vaststelling van de statuten.
Artikel 4
Akkoord te gaan met het voorstel om agendapunt 9 inzake de statutenwijziging zoals
oorspronkelijk geagendeerd op de agenda van de algemene vergadering van 15 juni
2015, wat betreft het enige onderdeel ervan (nl. de explicitering van de regeling
waarbij het scheidingsaandeel in art. 10 van de Pidpa-statuten zou worden
vastgelegd op de nominale waarde van de aandelen) dat niet werd afgehandeld
door de algemene vergadering van Pidpa op 14 december 2015, af te voeren van de
agenda van de algemene vergadering.
Artikel 5
Aan de vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de buitengewone
algemene vergadering van 19 december 2016, overeenkomstig deze beslissing te
stemmen alsook de benoeming(en) goed te keuren, evenals op elke andere
algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de
agendapunten van deze vergadering.
Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa,
Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

GEHEIME ZITTING
17. Samenstelling bibliotheekcommissie: wijziging
De gemeenteraad van Vorselaar,
Besluit
Artikel 1
De samenstelling van de bibliotheekcommissie wordt gewijzigd als volgt:
Gebruikersverenigingen:
Kristel Bonjean (Davidsfonds) wordt vervangen door Hilde Gielen (Davidsfonds)
Voor het overige wordt de samenstelling behouden.

Namens de Raad:
De Secretaris,

De Voorzitter,

Elly Beirinckx

Eddy Steijnen

