
  Gemeenteraadszitting 25 september 2018 

 
De voorzitter verklaart om 20 uur de zitting voor geopend.  

Aanwezigen: 

Sebastiaan COUDRÉ, voorzitter;  
Jan SPOOREN, burgemeester;  
Mario VAN ROSSUM, Mark VAN ROY, Werner AERTS, Jan TRAPPENIERS, Lut KINT, Bram PETERS, 
schepenen;  
Monica VAN DE VELDE, Bruno EULAERTS, Willy ROEYKENS, Benoît VALENTIN, Femke TAYMANS, 
Bram BARTHOLOMEES, Christiane NEALE, Caroline SCHELLEKENS, Omer GRAULUS, Kelly MERCKX, 
Christine TINLOT, Francine LOOCKX, Sofie DE REYMAEKER, Jacques DUJARDIN, Theo DEBEER, 
Hubert KEYAERTS, Leo TRAPPENIERS, raadsleden;  
Roeland DEKERK, algemeen directeur. 

Verontschuldigd: Geoffroy de SCHAETZEN, Agnès PETERBROECK, raadsleden 

 

Openbare vergadering 
 

1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28 augustus 2018 

 
Gelet op de vraag van de voorzitter of de gemeentesecretaris voorlezing dient te geven van de beslissingen getroffen 
tijdens de laatste vergadering; 
 
Overwegende dat de notulen acht dagen vóór de vergadering ter beschikking van de gemeenteraad lagen; 
 
Overwegende dat ieder raadslid het recht heeft opmerkingen te maken omtrent de redactie van de notulen van vorige 
vergadering; 
 
Overwegende dat er geen op- of aanmerkingen geformuleerd werden; 
 
Stemming: met 24 'ja' stemmen bij 1 onthouding (Eulaerts) 
 
BESLUIT: 
 
De notulen van de gemeenteraad van 28 augustus 2018 worden goedgekeurd. 
 

 
Onderwerp : Interne zaken - Financieel beleid & Ontvangerij 
 

2. Retributiereglement inzake voornaamswijziging 

 
De gemeenteraad, 
  
Gelet op de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op 
de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing; 
  
Gelet op de omzendbrief van 11 juli 2018 betreffende de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake 
burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, 
waarbij de bevoegdheid inzake verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de 
burgerlijke stand en de voorwaarden en de procedure ervan worden geregeld; 
  
Overwegende dat de ambtenaar van de burgerlijke stand met ingang van 1 augustus 2018 bevoegd is voor het 
beoordelen en aanvaarden/weigeren van verzoeken tot voornaamswijziging; 
  
 



Overwegende dat deze bevoegdheid wordt overgeheveld van de FOD justitie die voor de procedure van 
voornaamswijziging 490,00 euro (49,00 euro voor transgenders) aanrekende; 
  
Overwegende dat de gemeente een retributie kan aanrekenen voor bovengenoemde procedure; 
  
Overwegende dat de retributie verschuldigd door transgenders niet meer dan tien procent van het door de gemeente 
vastgestelde gewone tarief mag bedragen; 
  
Overwegende dat de dienst burgerzaken van oordeel is dat een retributie noodzakelijk is om een zekere 
lichtzinnigheid in hoofde van de verzoeker te vermijden; 
  
Overwegende dat de FOD justitie voor een procedure (familie)naamswijziging 140 euro aanrekent; 
 
Stemming: met 19 'ja' stemmen bij 6 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. Vanaf 01.10.2018 wordt er een retributie geheven op de aanvraag tot voornaamswijziging. 
Art. 2. De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de voornaamswijziging: de betrokkene zelf of zijn 
wettelijke  vertegenwoordiger. 
Art. 3. De retributie wordt vastgesteld op 50€ voor de eerste aanvraag en 300€ voor de tweede en volgende 
aanvragen.  
Art. 4. De gemeentelijke retributie bedraagt 10% van het normale tarief van 50€ in het geval van een persoon die de 
overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn akte van geboorte niet overeenkomt met zijn innerlijk beleefde 
genderidentiteit (verklaring op eer). 
Art. 5. De personen bedoeld in de artikelen 11 bis, § 3, lid 3, 15, § 1, vijfde lid, en 21, § 2, tweede lid, van het Wetboek 
van de Belgische nationaliteit zijn vrijgesteld van de retributie. 
Art. 6. De retributie is verschuldigd na de goedkeuring van de aanvraag en voor de overschrijving van de 
voornaamswijziging in de registers van de burgerlijke stand. 
 
 

3. Kennisneming van de aanpassing van het gebruiksreglement met betrekking tot de verhuring en 
terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur 

 
Raadsleden Peterbroeck en de Schaetzen komen de vergaderzaal binnen en nemen onmiddellijk deel aan de 
besprekingen. 
 
Gelet op de korte technische toelichting door vakschepen Jan Trappeniers; 
 
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende aanpassingen in het gebruiksreglement voor de verhuring en 
terbeschikkingstelling van gemeentelijke infrastructuur: 
- schrapping uit het gebruiksreglement: de lokalen van de kazerne Panquin 
- schrapping uit het gebruiksreglement: de lokalen van de oude pastorie in Vossem.  Deze lokalen worden bestemd 
voor exclusief gebruik.  
 
Er zijn geen verdere wijzigingen in het gebruiksreglement. 
 

4. Erfpachtovereenkomst met betrekking tot het Hof van Melijn: goedkeuring  

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de wet van 10 januari 1824 houdende het recht van erfpacht; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 



Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2018 houdende goedkeuring van de leidraad voor de erfpacht met 
betrekking tot het Hof van Melijn; 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 augustus 2018 houdende beoordeling van 
de ingediende erfpachtvoorstellen en aanduiding van een voorkeursbieder; 
 
Overwegende dat op basis van de beoordeling aan de hand van de beslissingscriteria uit de erfpachtleidraad het 
erfpachtvoorstel van kandidaat Ibo Nuyttens als best gerangschikt naar voren kwam, met de aanduiding als 
voorkeursbieder tot gevolg; dat vervolgens twee onderhandelingsmomenten plaatsvonden, waaruit bleek dat de 
voorkeursbieder over een haalbaar en realistisch opgebouwd erfpachtvoorstel beschikt dat hij bovendien snel tot 
uitvoering kan brengen; dat ook over de contouren van de erfpachtovereenkomst snel een consensus werd bereikt; 
 
Overwegende dat het erfpachtvoorstel ook interessante ideeën aanreikt over de inrichting van het binnenplein; dat 
deze ideeën evenwel verdere aftoetsing behoeven met het Agentschap Onroerend Erfgoed en inname van het 
openbaar domein vereisen; dat de erfpachtovereenkomst beperkt blijft tot het gebouw zelf en de bestemming en 
inrichting van het binnenplein bijgevolg best het voorwerp uitmaakt van een latere afzonderlijke regeling, zoals 
bijvoorbeeld een concessie; 
 
Gelet op de uitgebreide toelichting door burgemeester Jan Spooren die de volledige historiek en de uitgangspunten 
van dit dossier duidelijk situeert. 
Raadslid Bruno Eulaerts wenst hierop te reageren.  Vooreerst stelt hij zich de vraag waarom dit bestuur - indien 
consequent - er niet voor heeft geopteerd om zoals voor het Oud Gemeentehuis (Brusselsesteenweg 6) tot de 
verkoop over te gaan.  Niet dat zijn fractie een probleem zou hebben met deze voorliggende erfpachtconstructie als 
instrument om dit dossier aan te pakken.  Ter illustratie verwijst hij naar het dossier erfpachtovereenkomst 'The 
Lodge'.  Hij vraagt zich ook af waarom het allemaal zo vlug is moeten gaan.  Een meer diepgaande bedenking is deze 
waarbij men de museale activiteiten wenst over te brengen naar de site Panquin, die volgens kenners en insiders nu 
reeds als een miskleun dient bestempeld te worden.  Het ziet er niet naar uit dat de nieuwe situatie een verbetering 
zal zijn ten overstaan van de huidige.  Hij stelt zich ook vragen bij de capaciteit enerzijds en het permanent rondtoeren 
van delen van het archief van de beide verenigingen, zeer specifiek verwijst hij naar de situatie van de Nieuwstraat 
15.  Ware het niet zinvoller geweest de potenties van het Hof van Melijn beter te onderzoeken en te benutten om 
dergelijke situaties die door de mazen van het net dreigen te glippen op te vangen ?  Tot slot stelt hij zich ook vragen 
bij het openbaar karakter naar aanleiding van de nieuwe functies van het Hof van Melijn.  Zijn fractie heeft uiteraard 
niets tegen de laureaat die deze concessieovereenkomst naar zich toe heeft gehaald.  Het raadslid wenst enkel te 
benadrukken dat dit alles in een iets bredere context had mogen bediscussieerd worden.  Maar als dit verhaal slaagt 
dan is dat het zoveelste bewijs dat het oud Gemeentehuis niet had hoeven verkocht te worden. 
Burgemeester Jan Spooren licht andermaal de basisprincipes van het gemeentelijk patrimoniumbeleid toe en 
benadrukt dat het geen en-en-en verhaal kan zijn.  Hij maakt zich sterk dat heel wat consultaties zijn voorafgegaan aan 
de besluitvorming geconcretiseerd in het ontwerp van concessieovereenkomst met de verschillende stakeholders in 
dit dossier.   
Raadslid Eulaerts begrijpt niet waarom de gemeente in een dossier zoals Panquin miljoenen investeert om het dan op 
een schoteltje aan te bieden aan een projectontwikkelaar versus de mogelijkheden die zich hier aandienden tot 
restauratie van het pand.  Overigens is het voor hem al duidelijk dat er een grote decalage in tijd zal zijn tussen het 
sluiten van het Hof van Melijn en de heropening van de museale functies.  Overigens waar wordt al dit materiaal thans 
gestockeerd ?   
Burgemeester Spooren begrijpt de opmerking van het raadslid niet.  Deze is overigens deze week het dossier Panquin 
grondig komen bestuderen en daaruit zou toch moeten blijken dat de situatie juist omgekeerd is.  Het is namelijk de 
projectontwikkelaar die de investeringen doet en daarna de afgewerkte infrastructuur (casco) terug aan de gemeente 
overbrengt.  Wat betreft de gevraagde timing moet hij het antwoord schuldig blijven, omdat deze onlosmakelijk 
verbonden is met de timing van de werkzaamheden van de projectontwikkelaar.  Feit is wel dat de 
restauratiewerkzaamheden bij voorrang, ook voor het gedeelte van de gemeente, door de projectontwikkelaar dienen 
uitgevoerd te worden.  Daarop aansluitend zal de gemeente een restauratie inrichtingsdossier  opstarten.  Volgende 
week is een overlegvergadering voorzien met de beide verenigingen om een oplossing te zoeken voor het tijdelijk 
archiveren van hun stukken.   
Raadslid Eulaerts merkt op dat op dit ogenblik er een donkere wolk boven het dossier Panquin hangt.  Hij bedoelde 
zonet met 'investeren' eerder de inzet en de energie van gemeentelijk personeel en andere om dit dossier in goede 
banen te leiden (onteigeningsproblematiek, gunningsprocedure, …).   
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 



Stemming: met 17 'ja' stemmen bij 10 onthoudingen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de erfpachtovereenkomst in bijlage van dit besluit goed. 
Artikel 2. De gemeenteraad gelast de burgemeester met het verlijden van de akte van de erfpachtovereenkomst 
en het college van burgemeester en schepenen met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

5. Demer en Dijle NV - Overnamebod aandelen 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 42, §1, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het schrijven van Demer en Dijle NV, d.d. 24.08.2018, waarin de aandeelhouders over het overnamebod van 
Patronale Life NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, KBO 0403.288.089, in kennis 
worden gesteld en worden gevraagd het bod te aanvaarden of niet te aanvaarden; 
 
Gelet op het finale bod van de kandidaat - koper Patronale Life nv om een waarde van € 143,50 per aandeel te betalen 
op voorwaarde dat 75% van de totale aandelen van de vennootschap kan verworven worden.  Daarnaast is Patronale 
Life nv bereid om een extra premie van € 25 per aandeel te betalen indien er voor 31 december 2019 een 
wetswijziging zou goedgekeurd worden die de herfinanciering van de bestaande Belfius kredieten mogelijk maakt met 
een maximale wederbeleggingsvergoeding van 6 maanden. 
 
Overwegende dat het belang van de gemeente in Demer en Dijle NV enkel een historische waarde heeft; dat de 
aandelen geen dividenden genereerden; 
 
Overwegende dat de huidige nominale waarde van de aandelen van de gemeente Tervuren in Demer en Dijle NV, 
€ 10.250 bedraagt; 
 
Overwegende dat de verkoop van deze aandelen, op basis van het voorliggend overnamebod, € 58.835 bedraagt; 
 
Overwegende dat de gemeente Tervuren, door de aandelen te verkopen, hierdoor een meerwaarde creëert van 
€ 48.585; 
 
Stemming: met eenparigheid van 'ja' stemmen 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad geeft uitdrukkelijk volmacht aan de raad van bestuur van Demer en Dijle nv voor de 
verkoop van de 410 aandelen die de gemeente bezit in Demer en Dijle nv voor de totale som van € 58.835 aan 
Patronale Life nv (0403.288.089), met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33. 
Artikel 2: De gemeenteraad geeft volmacht aan de raad van bestuur van Demer en Dijle nv, vertegenwoordigd door de 
heer Guido Dumon, voorzitter van de raad van bestuur, en de heer Luciano Verheyden, directeur, voor het vervullen 
van alle formaliteiten met betrekking tot de overdracht van de aandelen. 
 

 
Onderwerp : Vrije tijd & Lokale economie - Algemeen 
 

6. Gemeentelijk reglement betreffende de gevelverfraaiingssubsidie van handelspanden 

 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 119 en 135 § 2; 
 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42, 43, 57, 58, 64 tot 68, houdende de bevoegdheden van 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester; 



Gelet op het advies van de Raad voor Lokale Economie; 
 
Gelet op het advies van de dienst Omgeving en Wonen; 
 
Overwegende dat het past inspanningen te doen om de aantrekkelijkheid van de handelsstraten te bevorderen; 
 
Overwegende dat het aangewezen is om een aangename sfeer te creëren in de handelsstraten die aanzet geeft tot 
gezellig winkelen en verblijven wat ten goede komt aan zowel de horeca als de handel; 
 
Overwegende dat er in de begroting 2019 en in de meerjarenbegroting de nodige kredieten zullen voorzien worden; 
 
Gelet op de toelichting door Jan Trappeniers, schepen bevoegd voor lokale economie, die de historiek, de krijtlijnen en 
de financiële contouren van dit reglement schetst. 
Raadslid Bruno Eulaerts gelooft zijn eigen oren niet.  Heeft hij goed gehoord dat hier een budget voor 2019 wordt 
voorzien ?  Het is toch flagrant om zoiets te durven vertellen op drie weken voor de verkiezingen.  Met zo'n statement 
worden de gemeenteraadsleden, de handelaars en de kiezers belazerd.  Een zekere bescheidenheid zou de 
vakschepen sieren met de melding dat het aan een nieuw bestuur is om de financiële contouren van dit reglement 
vast te stellen vanaf volgend dienstjaar.  Raadslid Eulaerts doet het voorleggen van dit reglement dan ook af als een 
pure electorale stunt.  Raadslid Eulaerts is zelfs van oordeel dat het thans laten goedkeuren van een dergelijk 
reglement vatbaar is voor een klacht bij de gouverneur.  Hij vraagt dan ook om enige deontologische correctheid die 
er zou uit bestaan dat de vakschepen de behandeling van dit reglement op deze gemeenteraad schorst en laat 
uitstellen naar een volgende gemeenteraad. 
Raadslid Geoffroy de Schaetzen sluit aan bij het betoog van raadslid Eulaerts.  Er bestaat nog zoiets als een 
sperperiode en een aantal feitelijke elementen in dit dossier zijn onduidelijk.  Hij doelt dan op de data waarbij zowel 
het bestuur van de RLE als de gemeentelijke omgevingsambtenaar hun fiat hebben gegeven met betrekking tot de 
uitvoering van dit reglement.  Het voorziene krediet van 10.000 euro zou in het kader van het BBC expliciet moeten 
zijn opgenomen, en het is nu uiteraard niet het moment om daarmee af te komen.  Dit is allemaal window dressing, 
letterlijk en figuurlijk.  Volgens het raadslid klopt artikel 5 niet en hij wijst er tevens op dat de voorziene toelage in 
feite peanuts zijn voor iemand die met renovatiewerken bezig is, dat zou de vakschepen toch zelf moeten weten.  Hij 
merkt tot slot op dat er geen einddatum voor dit reglement voorzien is, iets wat toch normaal ook noodzakelijk is.  
Ook hij besluit dat dit dossier niet matuur is om thans ter goedkeuring te worden voorgelegd. 
Schepen Jan Trappeniers stelt de beide raadsleden gerust, het krediet is wel degelijk voorzien in de 
meerjarenplanning, het stond overigens al in 2018 ingeschreven.  De totstandkoming van het reglement is 
voortdurend besproken met de leden van de RLE, vandaar dat er maar een kleine tijdsmarge voorzien is voor de 
definitieve goedkeuring, omdat het gros van het reglement reeds eerder was goedgekeurd.  De datum van 
goedkeuring door de omgevingsambtenaar kan verder worden geëxpliciteerd, hij zal dit navragen.  Hij benadrukt dat 
niet over één nacht ijs is gegaan, de totstandkoming heeft meer dan een jaar tijd gevraagd in constante wisselwerking 
tussen het bestuur van de RLE en het schepencollege.  Hij vraagt dan ook dat het reglement onverkort zou worden 
goedgekeurd.  Het was overigens al de bedoeling om dit reglement op de gemeenteraad van augustus ter goedkeuring 
voor te leggen, maar dit is doorkruist door een aantal vakantieplannen. 
Raadslid Eulaerts vraagt - per hypothese - wat het zou uitmaken om de behandeling van dit reglement met één maand 
uit te stellen ?  Hier ligt geen correcte beraadslaging voor (manco stavingsdocumenten, data, …).  Het zou de 
vakschepen in staat stellen deze documenten en data ter beschikking te stellen.  Raadslid Eulaerts heeft het er zeer 
moeilijk mee dat hier op dit cruciale moment voorafnames worden gedaan op zaken die bij aanvang van de volgende 
legislatuur moeten worden beslist.  Terzijde wijst raadslid Eulaerts er ook op dat de vakschepen in onwettelijkheid 
met het bestuur van de RLE heeft geregeerd.  Hij verklaart zich nader, er zijn geen ordentelijke verkiezingen 
georganiseerd om te komen tot een representatief bestuur van deze adviesraad.  Deze verkiezingen zijn pas dit jaar 
georganiseerd geweest. 
Schepen Jan Trappeniers maakt zich sterk dat de verkiezingen van het bestuur van de RLE op correcte wijze zijn 
verlopen.  Hij schetst de gevolgde procedure.  Deze is overigens dezelfde als tijdens de vorige legislatuur toen het 
raadslid verantwoordelijk was voor lokale economie.  Schepen Trappeniers is overigens verheugd dat de opmerkingen 
hier ter zitting alleen over het procedurele gaan en niet over de inhoud, wat hem in de overtuiging sterkt om dit 
reglement zeker ter goedkeuring voor te leggen.  Mochten er nog kleine aanpassingen dienen te gebeuren dan kan dit 
na evaluatie in een later stadium en de gevraagde data zullen nog bijgebracht worden. 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Stemming: met 17 'ja' stemmen tegen 10 'neen' stemmen (Bartholomees, Eulaerts, Trappeniers, Roeykens, Neale, De 
Reymaeker, Peterbroeck, Valentin, de Schaetzen, Schellekens) 



BESLUIT: 
 
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement betreffende de gevelverfraaiingssubsidie goed. Het 
reglement in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2: Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019. 
 

 
Onderwerp : Mondelinge en schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen (art. 11 H.R.) 
 

Responstijden Brandweer Zone Oost vanuit Overijse naar Tervuren inclusief deelgemeenten (Geoffroy de 
Schaetzen) 

 
Tijdens het weekend van 15/16 september is in Overijse aan de grens met Tervuren een dame overleden naar 
aanleiding van een woningbrand. 
Blijkbaar gingen er toen door een tekort aan beschikbaar brandweerpersoneel na de noodoproep veertien minuten 
verloren vooraleer de brandweer kon uitrukken. Men heeft moeten wachten totdat de bemanning van de tankwagen 
voltallig was. 
* Hoe zit dat met die minimum personeelsaantallen? 
* Wat zijn de berekende/gecommitteerde/geteste interventietijden om vanuit Overijse Tervuren en de verschillende 
deelgemeenten te bereiken (week/weekend). Graag hieromtrent statistieken van de voorbije jaren. 
* Is de Hoogvorstwijk wel permanent bereikbaar voor brandweerwagens via de smalle Hoogvorstweg, of moet er 
omgereden worden via de Oppemstraat? 
* Welke rol kan/mag de brandweerpost Zaventem spelen qua interventies in Tervuren?  
 
Burgemeester Jan Spooren vindt het een zeer terechte vraag en hij heeft de nodige inlichtingen opgevraagd bij de 
brandweercommandant van Overijse.  Hij zal de vier vragen dan ook pogen één voor één te beantwoorden. De 
minimumbezetting in Overijse is thans vijf manschappen (één dispatcher en vier brandweermannen).  Op veel 
momenten zijn er evenwel meer personen aanwezig.  Vanaf 15 oktober (zo goedgekeurd door de zoneraad) zal dat 
worden opgetrokken tot zeven manschappen gedurende de dag en zes manschappen gedurende de nacht.  Er zijn 
geen algemene statistieken voorradig van de vertrek- en aanrijtijden.  Wel wordt per individuele interventie een 
volledig verslag opgemaakt waarin deze data aanwezig zijn.  Tevens wordt een incidentenlijst bijgehouden wanneer 
afwijkingen worden geconstateerd op de doorsnee aanrij- en vertrektijden.  Maar dit alles is niet verwerkt in een 
statistisch model.  Aan de burgemeester is bevestigd dat de Hoogvorstwijk bereikbaar is langs alle kanten, dus ook via 
de Tervurenlaan en de Albertlaan.  De wagens moeten dus niet omrijden.  Wat betreft de hulp van aangrenzende 
brandweerzones is er niets veranderd ingevolge de reorganisatie van de zones.  De territoriaal bevoegde zone, in casu 
hier brandweerkazerne Overijse is territoriaal bevoegd.  Zij komt dan ook altijd ter plaatse ingevolge een oproep.  
Indien men evenwel vanuit de 112 dispatch opmerkt dat de snelste aanrijtijd gerealiseerd kan worden door een 
aangrenzende zone dan wordt die zone automatisch ingeschakeld.  In zo'n geval zijn ze dan steeds met 
brandweerwagens uit twee zones aanwezig.  Van zodra de territoriaal bevoegde zone aanwezig is wordt het bevel 
overgegeven.  Concreet betekent dit voor Tervuren dat Moorsel mogelijks sneller aanrijbaar is vanuit de zone 
Zaventem en Tervuren centrum vanuit de zone Brussel (UCL).  Vervolgens gebeurt er een interne doorfacturering 
tussen de zones.  
Raadslid de Schaetzen vraagt nog enige verduidelijking met betrekking tot de mogelijkheid van opsplitsing van het 
aantal manschappen in de kazerne aanwezig. 
Burgemeester Spooren verduidelijkt dat het altijd minimum vier eenheden betreft maar door het nieuwe K.B. is dat 
opgetrokken naar zes manschappen.  Dit is een algemeen punt van discussie over de zones heen omdat dit problemen 
kan stellen wat betreft de personeelsaantallen. Vandaar ook het besluit van de zoneraad waarvan eerder sprake.  En 
dit heeft uiteraard ook financiële consequenties.  Vervolgens gaat hij dieper in op het veranderde vrijwilligersstatuut 
en de consequenties daarvan.  Om meer zicht te krijgen op dit alles heeft de zoneraad van de zone Oost een studie 
besteld om dit in kaart te brengen. 
Vervolgens wordt nog van gedachten gewisseld over de relatie / aard van het voorval / aantal ter beschikking te 
stellen manschappen. 
Op vraag van het raadslid zal burgemeester Spooren de matrix van de aanrijtijden opvragen en ter beschikking stellen. 
 
 
 
 
 



Aanleg fietspaden (Bruno Eulaerts namens GT-Open Vld fractie) 

 
1) Hoeveel kilometer fietspad werd aangelegd tussen 2013 en 2018. 
2) Hoeveel kilometer fietspad werd er heraangelegd tussen 2013 en 2018. 
 
Mark Van Roy, schepen bevoegd voor mobiliteit, zal op deze vraag antwoorden.  Hij zal zijn antwoord niet beperken 
tot de aanleg van gemeentelijke fietspaden maar ook gemengde dossiers mee in zijn antwoord opnemen.  Het gaat 
om vijf fietspaden.  Vooreerst gaat het om het fietspad langsheen de gewestweg N3 vanaf de Elisabethlaan tot de 
Gordaallaan.  Het gaat om 1,7 km, uiteraard te vermenigvuldigen met 2.  Vervolgens is er het fietspad langsheen de 
Tervurenlaan, dat gaat om 3 km eveneens te vermenigvuldigen met 2.  Het derde fietspad betreft het fietspad in de 
Moestuin dat 250 meter lang is.  Het fietspad langsheen de Overijsesteenweg is recentelijk heraangelegd naar 
aanleiding van nutsleidingswerken die daar zijn uitgevoerd.  Hierbij gaat het om ongeveer 1 km eveneens te 
vermenigvuldigen met 2.  En tot slot is er het aanbestedingsklare dossier van het fietspad in de Moorselstraat dat een 
tracé van 600 meter beslaat uiteraard ook aan beide zijden van de straat.  Dat geeft alles tezamen in totaal een 
afstand van 12,8 km. 

 

 
De voorzitter sluit de zitting. 
 

 

Door de raad: 
De algemeen directeur, 
 
 
Roeland Dekerk 

                                                                                            De raad: 
                                                      De voorzitter,  

 
 

                                                    Sebastiaan Coudré 

 

 


