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1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige 

gemeenteraad en loting van een voorstemmer.  

De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. 

Een voorstemmer wordt gekozen. Deze moet bij de stemming de 

eerste stem uitbrengen, waarna de volledige lijst van 

gemeenteraadsleden één voor één ter stemming wordt gevraagd. 

Eventuele opmerkingen over de notulen van de vorige 

gemeenteraad worden besproken en aan de gemeentesecretaris 

doorgegeven.  

 

Onze bedenkingen  

In de bespreking van het SAVE-charter vroegen we ook naar de stand 

van zaken van het schoolroutenetwerk.  Graag zouden we genotuleerd 

zien dat het bestuur bevestigde dat dit zeker niet in september 2017 klaar 

gaat zijn. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

2. Kerkfabriek Sint Willibrordus. Rekening 2016. Advies.  

De op de Kerkraad van 20 april 2017 goedgekeurde ontvangsten 

waren 33.198,49 euro, de uitgaven 30.150,79 euro wat dus een 

positief saldo van 3.047,70 euro oplevert. De gemeenteraad wordt 

om advies gevraagd over deze rekening 2016 van de Kerkfabriek 

Sint Willibrordus.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 
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3. Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Rekening 

2016. Advies.  

De op de Fabrieksraad van 20 februari 2017 goedgekeurde 

ontvangsten waren 4.749,38 euro, de uitgaven 10.822,32 euro wat 

dus een negatief saldo van 6.072,94 euro oplevert. De 

gemeenteraad wordt om advies gevraagd over deze rekening 2016 

van de Kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

4. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap 

Wegen en Verkeer en een lokale overheid voor het 

nethouden van gewestwegen en hun vrij liggende 

fietspaden. Goedkeuring.  

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt bepaald welke 

onderhoudstaken op bepaalde wegvakken en bermen van de 

gewestwegen in Merksplas worden uitgevoerd door de gemeente 

Merksplas. Hiertegenover staat dat de het Vlaamse Gewest 

jaarlijks de gemeente Merksplas een bepaald bedrag uitkeert. De 

gemeenteraad wordt gevraagd deze samenwerkingsovereenkomst 

goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

Uit de documenten kunnen we afleiden dat de gemeente een 

vergoeding ontvangt die vastgelegd wordt per meter, boom en 

andere variabelen.  Sommige van de taken worden uitbesteedt.   

Waar wij op dit ogenblik geen zicht op hebben en wat we ons dus 

afvragen is of dit budgettair een 1-1 operatie is met de budgetten 

die aan de uitbesteding worden gegeven? 

 

Heeft het bestuur een zicht op het budgettair resultaat van deze 

activiteit? 
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Antwoord 

Het is nog niet helemaal duidelijk of de budgetten toereikend zullen zijn.  

Er zal materiaal gebruikt worden dat eerder gekocht is geweest om de 

gemeentelijke wegen te onderhouden. 

 

 

We gaan ervan uit dat deze activiteit van de technische dienst niet 

gemakkelijk terug te vinden zal zijn in de budgetten. Zoals bij vele zaken 

zal het hier ook niet mogelijk zijn om de inkomsten en uitgaven naast 

elkaar te zetten om te zien of de budgetten voldoende zijn.  Hoe het 

beleid zo kan evalueren blijft voor ons een raadsel. 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

5. Principiële beslissing tot toekenning van een recht 

van erfpacht aan “Markdal” (afdeling van “de As”) 

voor perceel grond gelegen langs Kloosterstraat en 

Lindendijk kadastraal gekend sectie I nr. 216W2 met 

een oppervlakte van 8a 35ca. Goedkeuring.  

Vzw Markdal verzorgt dagopvang voor volwassenen met een matig 

tot ernstig mentale of meervoudige handicap. Zij wensen een 

nieuwbouw te realiseren op het gemeentelijk stuk grond, gelegen 

tussen het kruispunt Kloosterstraat/Kern Lindendijk en het 

weggetje tussen Kloosterstraat en Kerkplein. De gemeente 

Merksplas wil hiervoor dit perceel dat haar eigendom is verpachten 

voor 99 jaar voor de symbolische som van 1 euro. De 

gemeenteraad wordt gevraagd deze principiële beslissing goed te 

keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Tine van der Vloet 

Het project van de Ark gaat niet meer door? Wat zijn hiervan de 

redenen? Welke gevolgen brengt dat met zich mee?  

 

Vzw de As gaat nu een gebouw bouwen van 3 verdiepingen, hoe 

moeten we dat bekijken?  
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Het gebouw van Markdal komt terug in het bezit van de gemeente. 

Welke invulling gaat dat in de toekomst krijgen? Ook iets met een 

sociaal karakter?  

 

Tussenkomst  

Eerst was het plan dat Markdal enkel het gelijkvloers van 

het nieuwe gebouw in gebruik zou nemen en daarnaast 

ook nog het huidige gebouw zou blijven gebruiken.  

Markdal heeft nu vastgesteld dat het gebouw te versleten 

is en gaat de instelling voor een volledige nieuwbouw aan 

de overkant van de straat. Het eerste voorstel was dat de 

Ark bovenop de verdieping van Markdal sociale 

koopappartementen zou bouwen.  Om een onbekende 

(of geheime reden) gaat nu niet door. Het feit dat deze 

wooneenheden niet worden gerealiseerd heeft volgens 

het bestuur geen invloed op het bindend sociaal objectief. 

“We zitten daar op koers”.  

 

De gebouwen waar Markdal nu in zit zullen nog enkele 

jaren in gebruik zijn en komen na de verhuis terug naar 

de gemeente. Wat er dan gaat gebeuren met deze 

gebouwen is nog niet duidelijk voor het bestuur.  

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

6. IVEKA. Buitengewone algemene vergadering de dato 

20 juni 2017. Goedkeuring agenda met 

statutenwijziging en mandatering van de 

vertegenwoordiger.  

IVEKA is de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie 

in de Kempen en het Antwerpse. Zij beheert, bouwt en onderhoudt 

voor 46 gemeenten het distributienet voor elektriciteit en aardgas 

en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de 

distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten (voor 

Merksplas is dit enkel aardgas). De gemeenteraad wordt gevraagd 

de agenda van de buitengewone algemene vergadering met 
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statutenwijzing van 20 juni 2017 en de mandatering van een 

vertegenwoordiger van de gemeente goed te keuren. 

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

7. Iveg. Algemene vergadering de dato 31 mei 2017. 

Goedkeuring agenda en mandatering van de 

vertegenwoordiger.  

Sinds 1 januari 2012 is het elektriciteitsnet in Merksplas 

overgedragen van gemeentelijk netbeheerder AGEM naar IVEG en 

is Merksplas aandeelhouder in de Intercommunale Voor EnerGie 

IVEG geworden. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van 

de algemene vergadering van 31 mei 2017 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

8. IKA. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 

20 juni 2017 en mandatering van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

IKA is de Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 

Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

agenda van de algemene vergadering van 20 juni 2017 goed te 

keuren en een vertegenwoordiger van de gemeente te 

mandateren.  
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Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

9. Pidpa. Goedkeuring agenda algemene vergadering 

van 19 juni 2017 en mandatering van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

Als één van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet Pidpa 

(Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der 

Provincie Antwerpen) bijna 1,2 miljoen inwoners uit de provincie 

Antwerpen van drinkwater. Dagelijks zuivert Pidpa meer dan 175 

miljoen liter grondwater tot drinkwater. De gemeenteraad wordt 

gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 19 juni 

2017 goed te keuren en een vertegenwoordiger van de gemeente 

te mandateren.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

10. Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen 

GOL. Goedkeuring agenda algemene vergadering van 

20 juni 2017 en aanduiding van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

AMWN (Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen) is in 

de loop der jaren uitgegroeid tot een actieve en wijdvertakte 

onderwijs-gemeenschap, met zowel een afdeling Muziek als Woord. 

Toegankelijk voor kinderen, jongeren én volwassenen. Secretariaat 
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en directie zijn gevestigd in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 

Daarnaast zijn er lesplaatsen in Hoogstraten, Merksplas, Weelde, 

Ravels en Rijkevorsel. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

agenda van de algemene vergadering van 20 juni 2017 goed te 

keuren en een vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 

Onze bedenkingen  

Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

Geen opmerkingen 

 

Stemming 

 Goedkeuring 

 

 

11. Rondvraag.  

 

Brief openbaar ministerie over sluikstorten 

Koen Verheyen 

Aangezien het hier gaat over een correctionele rechtbank, wat zijn de 

feiten waarover het dossier gaat en gaat de gemeente zich burgerlijke 
partij stellen? 

 

Antwoord  

Het is het gerecht dat bepaald of een sluikstort via een GAS-boete 

of via de correctionele rechtbank gaat.  Deze keer hebben die 

beslist om via de correctionele rechtbank te gaan.  De gemeente 

heeft al 2 * 73€ gefactureerd aan de overtreder, dit bedrag dekt de 

kosten voor de afvoer van de 5 vuilniszakken van de overtreder.  

Verder gaan ze zich geen burgerlijke partij stellen. 

 

 

Evacuatieoefening Spelewei 

Jans Gysels 

Hoe interpreteert het bestuur het verslag van de evacuatieoefening 
van Spelewei? 

 

Discussie  

Het bestuur minimaliseert het verslag van de evacuatieoefening 

van de brandweer.  
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Uit dit verslag blijkt duidelijk dat er een verhoogt risico is op het 

ontstaan van brand (veel brandbaar materiaal, op elkaar 

aangesloten kattenkoppen, enzovoort), vervolgens duurt het 10 

min (= een eeuwigheid bij het uitbreken van brand) vooraleer er 

alarm geslagen wordt (niet (h)erkennen van alarm, rookmelders 

defect, …), wanneer er alarm geslagen wordt is het niet duidelijk 

wat er moet gebeuren en zijn er nooduitgangen verspert.  

Wanneer uiteindelijk iedereen buiten is, is er geen 

aanspreekpersoon voor de brandweer (wat hun interventie 

bemoeilijkt). Hieruit blijkt voor N-VA Merksplas duidelijk dat de 

jongeren, aangaande brandveiligheid, niet voldoende en/of niet op 

maat ondersteund worden door het gemeentebestuur. 

 

Het bestuur haalt dan argumenten aan als: “Er is jaarlijks wissel 

van leiding, er zijn ooit nog zulke verslagen geweest, enzovoort”. 

Aan die excuses heb je natuurlijk niets als er effectief brand 

uitbreekt.  

 

Over het reglement ‘brandveiligheid jeugdlokalen’ dat al sinds een 

paar jaar op de tafel van de brandweerzone Taxandria zou moeten 

liggen is er nog altijd geen duidelijkheid.   

Toen wij hierop aandrongen tijdens de gemeenteraad van 

20/01/2014, stelde de burgemeester dat dit zou worden 

opgemaakt binnen de brandweerzone Taxandria. Tot op heden 

(15/05/2017) is er dus nog steeds geen reglement.  

 

N-VA Merksplas blijft zich zorgen maken over de brandveiligheid in 

de jeugdlokalen en de ondersteuning en zal dus op dit thema 

blijven hameren.    

 

 


