Provincie Vlaams-Brabant

dienst: Secretariaat
OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING
D.D. 20-02-2014
BEKENDMAKING
OPENBARE ZITTING
1. Gemeentelijke administratieve sancties: aanwijzing provinciaal
sanctionerend ambtenaren opleggen gemeentelijke administratieve
boetes en goedkeuring overeenkomst grootte en wijze betaling
vergoeding dossierbehandeling.
De raad besluit om twee provinciale ambtenaren aan te stellen die de
Provincie Vlaams-Brabant aangesteld heeft om gemeentelijke administratieve
geldboetes op te leggen en keurt de samenwerkingsovereenkomst daarover
goed.
2. Onderhoudscontract brandkranen met De Watergroep.
De raad gaat akkoord om een onderhoudscontract af te sluiten met De
Watergroep voor het periodiek controleren, onderhouden en herstellen van de
brandkranen voor een forfaitair bedrag van € 17/kraan/jaar. De totale kost
wordt geraamd op € 29 826,50 inclusief btw per jaar.
3. Kennisgeving verslag werkingsmiddelen Gemeentelijk Commissie
Ruimtelijke Ordening (GECORO) 2013.
De raad neemt kennis van het verslag over de werkingsmiddelen van de
GECORO voor het jaar 2013. De commissie heeft gedurende het jaar drie
werkvergaderingen gehouden. De aanwezige leden ontvingen een
presentievergoeding voor deze vergaderingen voor een totaal bedrag van
2 510 euro. Er werden geen andere uitgaven gedaan op het vlak van
voordrachten, bijscholing of verplaatsingskosten.
4. Overeenkomst verkaveling 08/13 - Hoogstraat/Beekveldstraat.
De raad hecht zijn goedkeuring aan de overeenkomst voor grondruil met
opleg door de verkavelaars van 420 euro, voor de realisatie van de rooilijn
van de Hoogstraat en de Beekveldstraat.
5. Aankoop gronden nabij voetbalterreinen Eppegem.
De raad keurt de overeenkomsten goed waardoor de gemeente ongeveer 8 a
54 ca grond aankoopt voor een geraamd bedrag van 3 159,80 euro, opdat de
voetbalterreinen van KFC Eppegem verlegd en uitgebreid kunnen worden.
6. Vestiging erfdienstbaarheid recht van doorgang landbouwgronden De
Waterleest Zemst-Eppegem.
De raad keurt de overeenkomt goed tussen de gemeente, drie privéeigenaars en KFC Eppegem waardoor een erfdienstbaarheid recht van
doorgang gevestigd wordt naar ingesloten landbouwpercelen achter de
gemeenteschool en de voetbalterreinen van KFC Eppegem over een aantal
gemeente-eigendommen in die buurt.
7. Voorlopige aanvaarding straatnaam ‘Terbekeweg’.
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In het kader van een verkavelingsproject wordt er een zijstraat aangelegd
aan de Balkweg te Hofstade, waarvoor een straatnaam dient gekozen te
worden. De raad aanvaardt ten voorlopige titel de straatnaam ‘Terbekeweg’.
Er wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Nadien wordt het dossier
terug voorgelegd aan de gemeenteraad.
8. Nominale subsidie Minerva-project Heirweg I.
De raad gaat akkoord om een nominale subsidie ten bedrage van € 1 000
goed te keuren aan het Minerva-project van vzw Heirweg I. Deze vzw, een
Elewijtse vereniging die actief is rond erfgoed en geschiedenis, is bezig met de
reconstructie van een pantserwagen. Deze wagen zal meerijden in een stoet
ter gelegenheid van de herdenking van WOI.
9. Stuurgroep Cargovil: aanwijzing gemeentelijke afgevaardigde.
De raad wijst burgemeester Bart Coopman aan als gemeentelijke
afgevaardigde en schepen Dirk Van Roey als plaatsvervanger.
10. Advies grenscorrectie parochie Sint-Engelbertus en -Bernardus
Zemst-Laar.
De raad brengt een negatief advies uit over het voorstel om een deel van de
parochie Sint-Engelbertus en -Bernardus Zemst-Laar over te hevelen naar de
parochie Sint-Martinus Hombeek.
GESLOTEN ZITTING
11. Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO):
vervanging voorzitter.
De raad wijst de heer Louis Van Releghem aan als nieuwe voorzitter van de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) en wijst de
mevrouw Elke Le Comte aan als nieuw deskundig lid in deze commissie.
De beslissingen liggen ter inzage van het publiek op het
gemeentesecretariaat
van 11 maart 2014 tot en met 31 maart 2014 tijdens de openingsuren
van het gemeentehuis
Namens de raad

i.o. Jocelyn Bruggeman

Bart Coopman

gemeentesecretaris

voorzitter-burgemeester
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