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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 

Koen Verheyen 

Aangaande het agendapunt over de stopzetting van de uitbating 

van Corsendonck.  In de notulen werd het antwoord op onze vraag 

over de lijst van investeringen niet correct weergegeven. De 

voorzitter stelde dat hij de lijst van de investeringen toen niet bij 

zich had.  Bij opvraging blijkt die lijst nog niet te bestaan en gaat 

hij pas einde april gemaakt worden.  Graag hadden we hier nog 

verduidelijking over.  

 

Antwoord 

De lijst blijkt effectief nog niet te bestaan, die wordt samen met 

Kempens Landschap opgesteld van het moment dat de huidige 

uitbater de zaak vrijgeeft.  Dan krijgen wij als raadsleden die lijst 

ook te zien, met de bedragen erbij. 

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

Bij de volgende algemene vergaderingen hebben we geen opmerkingen: 
 

2. IVEKA. Algemene vergadering de dato 19 juni 2018. 

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 
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distributienetgebruikers die op het net zijn aangesloten (voor 

Merksplas is dit enkel aardgas). De gemeenteraad wordt gevraagd 

om de agenda met statutenwijziging van de Algemene vergadering 

de dato 19 juni 2018 goed te keuren en de vertegenwoordiger van 

de gemeente te mandateren.  

 

3. Iveg. Algemene vergadering de dato 20 juni 2018. 

Goedkeuring agenda met statutenwijziging en 

mandatering van de vertegenwoordiger.  

Sinds 1 januari 2012 is het elektriciteitsnet in Merksplas 

overgedragen van gemeentelijk autonoom gemeentebedrijf 

elektriciteitsnet Merksplas AGEM naar IVEG: Intercommunale Voor 

EnerGie. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda met 

statutenwijziging voor de algemene vergadering de dato 20 juni 

2018 goed te keuren en de vertegenwoordiger van de gemeente te 

mandateren.  

 

4. IOK. Algemene vergadering van 15 mei 2018. 

Goedkeuring agenda en mandatering van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen IOK 

heeft doel de 29 aangesloten gemeentebesturen (waaronder 

Merksplas) te ondersteunen met bijvoorbeeld industrieel en sociaal 

grondbeleid, maar ook een hele waaier van ondersteunende 

diensten in het kader van verlengd lokaal bestuur: intercommunale 

milieudienst, veiligheid en welzijn op het werk, juridisch advies, 

ruimtelijke planning, technische dienstverlening. De gemeenteraad 

wordt gevraagd de agenda van de algemene vergadering van 15 

mei 2018 goed te keuren en een vertegenwoordiger van de 

gemeente te mandateren.  

 

5. IOK Afvalbeheer. Algemene vergadering van 15 mei 

2018. Goedkeuring agenda en mandatering van de 

vertegenwoordiger van de gemeente.  

De Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen 

Afvalbeheer IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde 

afvalbehandeling in 29 Kempense gemeenten waaronder 

Merksplas. De focus ligt op afval voorkomen en een duurzaam 

materialenbeheer. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda 

van de algemene vergadering van 15 mei 2018 goed te keuren en 

een vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren.  
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6. Kempens Woonkrediet. Goedkeuring agenda 

algemene vergadering van 24 april 2018 en 

aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

gemeente.  

Kempens Woonkrediet is een sociale kredietmaatschappij waarin 

het gemeentebestuur van Merksplas aandeelhouder is. De 

gemeenteraad wordt gevraagd de agenda van de algemene 

vergadering van 24 april 2018 goed te keuren en een 

vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden. 

 

 

7. Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Algemene 

vergadering van 08 mei 2018. Goedkeuring agenda 

en aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

gemeente.  

Bouwmaatschappij De Noorderkempen is een sociale 

bouwmaatschappij waarin het gemeentebestuur van Merksplas 

aandeelhouder is. De gemeenteraad wordt gevraagd de agenda 

van de algemene vergadering van 08 mei 2018 goed te keuren en 

een vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden.  

 
Patrimonium  

8. Akte kosteloze grondafstand verbindingsweg tussen 

Kleiryt en Boudewijnstraat. Goedkeuring.  

Het gemeenschapsonderwijs (Nautica) is eigenaar van de wegzate 

van de verbindingsweg met openbaar karakter tussen Kleiryt en 

Boudewijnstraat. Immo RDK en NV Rik De Keyser is eigenaar van 

de aanpalende percelen alwaar zij een project willen realiseren en 

in ruil willen ze de bestaande verbindingsweg met openbaar 

karakter tussen Kleiryt en Boudewijnstraat uitbreiden en 

heraanleggen. Het gemeenschapsonderwijs (Nautica) wil deze weg 

overdragen om niet aan de gemeente Merksplas. De gemeenteraad 

wordt gevraagd de ontwerpakte goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Een goede zaak voor het doorgaand verkeer en de overlast die de 

bussen soms veroorzaken. 

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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9. Ruilverkaveling. Akte gratis grondafstand door VLM 

(onverhard gedeelte Kweekstraat en zijdreven). 

Goedkeuring.  

De Vlaamse LandMaatschappij die de ruilverkaveling heeft 

gerealiseerd wil om niet aan de gemeente Merksplas een 

onverhard deel van de Kweekstraat en zijdreven op Merksplas 

Kolonie overdragen. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

ontwerpakte goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Hugo Cornelis 

De dreven en wegen op de kolonie zijn al jarenlang een moeilijk 

punt, wie is de eigenaar nu juist en vooral wie wil er eigenaar zijn. 

Kan het schepencollege aangeven wat de beweegreden is van deze 

transactie? 

 

In de documentatie staat een kadastraal nummer vermeld dat niet 

terug te vinden is.  541a en b bestaat niet volgens de website van 

het kadaster en volgens de bijgevoegde kaart. 

 

Omdat het gemeentebestuur geen antwoord wist op onze vragen 

werd er op ons aandringen beslist van het agendapunt te verdagen 

naar volgende gemeenteraad en eerst de nodige informatie in te 

winnen. 

 

 
Rondvraag  

10. Rondvraag.  

 

 Kolonie 
Hugo Cornelis 

Wat is de stand van zaken van de uitbating van de Kolonie? 

 

Antwoord 

Er zijn 3 biedingen binnengekomen.  Doel blijft om op 01/05 open 

te gaan met de nieuwe uitbater.  Het zal krap worden. 

 

De biedingen werden in een besloten vergadering besproken. 
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Openbare domeinen 
Koen Verheyen 

1 van de bruggen in het Carons Hofke is al geruime tijd niet 

bruikbaar, wordt hier nog iets aan gedaan? 

 

Antwoord 

Volgens het bestuur heeft het zeer lang geduurd vooraleer er 
iemand werd gevonden die het wou herstellen.  Nu zou er iemand 

zijn gevonden en zullen de werken spoedig worden uitgevoerd. 

 

 


