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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  

Tine van der Vloet 

 

Er staat geen vermelding van de discussie wat betreft de zone 30 

rond Qworzo.  Er werd gesteld dat het ging nagekeken worden.  

Is de aanwezigheid van het bord aan de Bevrijdingsstraat 

nagekeken en wat zijn de acties daaromtrent? 

 

Op de vorige gemeenteraad werden we doorgestuurd naar de 

politieraad, op de politieraad wordt er niet geantwoord en door de 

voorzitter doorverwezen naar de gemeente.  Vandaar de vraag 

terug hier.  Wat is de visie van het college? 

 

 

Tussenkomst  

De vraag en het antwoord zullen worden toegevoegd aan het verslag. 

 

Ondertussen heeft het gemeentebestuur ook vastgesteld dat er geen bord 

staat van zone 30 en gaat de technische dienst dit verder bekijken. Ook is 

de technische dienst een meting aan het doen in de zone 30 rond de 

schoolomgeving.  

 

We zijn dan ook tevreden dat dit zo goed wordt opgevolgd.  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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2. Erkenning culturele verenigingen 2018. Goedkeuring.  

Erkende Merksplasse cultuurverenigingen krijgen 

werkingssubsidies, scherpe prijzen voor gebruik van de 

gemeentelijke infrastructuur en kunnen daarbovenop rekenen op 

logistieke steun van de gemeente. Om een beetje structuur te 

brengen in deze lijst, worden ze ingedeeld in verschillende 

categorieën. De gemeenteraad wordt gevraagd de voorgelegde lijst 

met erkende culturele verenigingen, zoals geadviseerd door de 

cultuurraad, goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
 

3. Merksplas-Kolonie. Beëindiging in onderlinge 

toestemming concessieovereenkomst uitbating grote 

boerderij. Goedkeuring.  

De concessieovereenkomst voor de uitbating van de grote 

boerderij tussen Corsendonck Hotels en het gemeentebestuur van 

Merksplas wordt in onderling overleg beëindigd. Dit door een te 

groot verschil in visie tussen de beide partijen. De gemeenteraad 

wordt gevraagd deze beëindiging goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

 

"Onderlinge toestemming", lijkt ons een propere manier om te 

proberen te verwoorden dat er mits de nodige toegevingen geen 

opzeg moest gegeven worden en dus zonder al te grote financiële 

gevolgen een einde te maken aan de overeenkomst.   

 

Dit alles, jammer genoeg zonder enige vergoeding en 

noemenswaardige opzeg.  De gemeente zal zelfs nog 

“investeringen” en de leasing van de keuken overnemen.   
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Specifiek voor deze leasing, gaat die dan in het nieuwe contract 

worden overgeheveld naar de nieuwe uitbater?   

Over wat voor bedrag gaat dit?  En vanuit welk budget wordt dit 

betaald? 

 

Antwoord: De leasing wordt overgenomen door de 

gemeente en niet overgeheveld naar de uitbater.  De 

keuken werd geleased voor 5j voor een bedrag van 70.000€.  

De andere investeringen zijn ten belope van 100.000€.  Dit 

geld komt uit de grote pot van de budgetten van Provincie, 

Vlaanderen en Europese gelden. 

 

 

Dit wil dus zeggen dat de gemeente erop gokt dat de nieuwe 

biedingen dit in rekening gaan brengen en die 1170€ per 

maand van de leasing gaat recupereren alsook de +/-

100.000€ van de investeringen.  We zijn benieuwd. 

 

 

Er moet worden betaald voor de investeringen die gedaan zijn, in 

de nieuwe overeenkomst is dit niet het geval.  Van waar het 

verschil en wat is de drijfveer van deze beslissing? 

 

Antwoord: er moeten geen nagelvaste investeringen meer 

gebeuren. 

 

  Een echte drijfveer werd er jammer genoeg niet gegeven. 

 

Wij kunnen niet akkoord gaan met het feit dat het bedrag en de 

terugbetaling van de investeringen enkel en alleen beslist wordt 

door het schepencollege en Kempens Landschap.  We willen dat de 

gemeenteraad er te allen tijde ook van op de hoogte gebracht 

wordt en mee kan beslissen! 

 

 

Antwoord: het schepencollege is de uitvoerende macht van 

de gemeente en enkel door het schepencollege te beslissen.  

De lijst gaat wel bezorgd worden. 

 

Er wordt gesproken over een visie die uit elkaar lag.  In de nieuwe 

leidraad komt naar boven dat het overlegorgaan van alle vaste 

gebruikers van de site nog altijd opgericht moet worden.  Had 

dit overlegorgaan al niet lang opgericht moeten zijn?  Volgens ons 



 
Verslag Gemeenteraad 

Koen Verheyen 
 

     

 

4 

is dit mede de oorzaak van de visie die te ver uit elkaar ligt/is 

gelopen. 

 

In antwoorden op eerdere vragen liet het bestuur uitschijnen dat er 

overleg was.  Niet genoeg dus en ook niet gestructureerd. 

 

Antwoord: volgens het schepencollege was er genoeg 

overleg maar was dit nog niet in een orgaan gegoten.  Uit 

het antwoord konden we afleiden dat de oprichting van het 

orgaan niet echt prioriteit is voor het bestuur. 

 

Weer een gemiste kans om te maken dat alle zaken van 

overleg gestructureerd verlopen.  Wat natuurlijk te verstaan 

is vanuit het schepencollege: elke vorm van gestructureerd 

overleg maakt dat er controle op uitgevoerd kan worden is 

het niet leuk dat er aandachtig meegekeken wordt door de 

gemeenteraadsleden van de oppositie of de commissie 

kolonie. 

 

Stemming 

Niet goedkeuren omwille van de investeringen die moeten 

terugbetaald worden, de beslotenheid van het schepencollege om 

de bedragen te gaan beslissen en het ontbrekende overleg.  
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4. Leidraad open oproep kandidaturen uitbating voor 

drie jaar brasserie met bezoekerscentrum 

(woonstalhuis zuid) en fietsservicepunt met 

conciërgewoning (paardenstal zuid) en 

gastenkamers (paardenstal noord) van de grote 

boerderij op Merksplas Kolonie. Goedkeuring.  
 

Zie ook agendapunt 3. Het gemeentebestuur van Merksplas zoekt 

een gedreven exploitant voor de uitbating van een brasserie met 

volledig ingerichte keuken, bezoekerscentrum met 

vergaderlokalen, overnachtingsmogelijkheden (6 kamers), een 

fietsservicepunt en een appartement op een toeristische toplocatie. 

De concessie wordt uitgeschreven voor 3 jaar, eventueel 

verlengbaar met 9 jaar. De biedingen moeten ten laatste op 6 april 

binnen zijn (meer info hierover vind je op 

www.merksplas.be/concessiekolonie). De gemeenteraad wordt 

gevraagd deze leidraad open oproep kandidaturen goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

Wat we hier zien terugkomen is dat het weer de vergoeding is die 

de grootste doorslag geeft en niet de visie op de invulling van de 

site!  Zeer jammer en een gemiste kans.  Vanwaar de keuze om 

in het dossier opnieuw het financiële de prioriteit te geven?   

Het is duidelijk dat dit bij de vorige uitbating daarom mislukt is, wij 

vrezen een herhaling van dit gegeven. 

 

Antwoord: het college is verplicht om percentages te geven 

voor beide elementen.  Er werd héél gepikeerd gereageerd 

op deze vraag.  Stelling van het college dat we in het 

verleden altijd focusten op het financiële gevolg van de site 

en dat het nu ook weer niet goed was als het financiële de 

bovenhand krijgt. 

 

Het klopt, de rekening van alle elementen van de site moet 

kloppen.  Daar hebben wij in het verleden al altijd en zullen 

in de toekomst blijven over waken.  Maar dat wil niet zeggen 

dat het financiële de bovenhand moet krijgen.  Die gulden 

middenweg moet willen gevonden worden, wat nu niet het 

geval lijkt. 
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We vinden dit zeer jammer dat dat hier zo gelopen is. We 

worden als gemeenteraad niet voldoende op de hoogte 

gehouden en daar kunnen we niet mee akkoord gaan.  

 

Het college zal zijn redenen hebben maar naar ons gevoel gaat de 

openstelling en de toewijzing van het dossier zeer snel, misschien 

wel te snel om de beste mogelijke deal te sluiten.  

Op welke manier is dit uitgeschreven naar het brede publiek? 

 

Antwoord: de opzeg “moest” snel gaan en de stappen die 

nu gezet worden moeten maken dat de mogelijke periode 

zonder uitbating zo klein mogelijk zou zijn.  De uitschrijving 

is verspreid door middel van de pers, RTV, verschillende 

horeca-instanties in de omgeving, verschillende bladen, 

Kempisch landschap, …  Er zijn tot nu toe al een 10-tal 

geïnteresseerden. 

 

Wat zijn de verdere stappen in de afhandeling van dit dossier en 

timing? 

 

Antwoord: 6 april moet alles binnen zijn, die dag om 11:30 

wordt alles geopend.  We vroegen of er nog een 

informatievergadering komt voor de gemeenteraadsleden, 

maar daar was de burgemeester niet meteen voorstander 

van. Dat moet nog bekeken worden…  

 

Nadien zullen er snel gesprekken volgen met de kandidaten 

en gaat men verschillende criteria bekijken om tot een 

beslissing te komen. Wanneer de nieuwe concessiehouder 

effectief dan gaat starten is nu nog niet geweten.  

 

 

De vernoemde vergaderlocatie, wordt deze openbaar beschikbaar 

of komt het beheer van deze locatie volledig bij de concessienemer 

te liggen? 

 

Antwoord: De ruimtes/gebouwen in de concessie worden 

volledig beheerd/uitgebaat door de concessiehouder.  Er zal 

1 ruimte zijn die voorzien wordt voor Kempens Landschap, 

de gemeente kan daar in principe ook gebruik van maken.  

Maar zal dit naar eigen zeggen niet vaak doen. 
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De minimale openingsuren zijn ook gewijzigd t.o.v. vorige keer. 

Van waar de keuze om voor te stellen in de week tot 18 u? is dat 

niet zeer vroeg om de zaak te sluiten als we denken aan de 

wandelaars die er in de namiddag en de avond nog gaan zijn? Van 

waar de insteek om dit voor te stellen? 

 

Antwoord: er is geen echte reden waarom dit gewijzigd is, 

de uitbater zal vrij zijn en zal in de zomer ongetwijfeld langer 

open zijn. 

 

Het personeel krijgt een briefing/ opleiding over de geschiedenis 

van de site. Vinden we zeer positief! Hoe wordt dit georganiseerd? 

 

Antwoord: Kempens Landschap zal dit voorzien zodat het 

personeel een minimum aan kennis heeft van het domein.  

 

Contract voor 3 opeenvolgende jaren. Denkt u echt dat u iemand 

gaat vinden om voor 3 jaar deze investeringen te doen en nadien 

is het weer koffiedikkijken voor hen?  In onze ogen is dat geen 

goed idee en moet dit herbekeken worden. 

 

Antwoord: er zijn al een 10-tal reacties geweest en het 

college is ervan overtuigd dat dit gaat lukken. 

 

Moest de uitbater niet op tijd open kunnen gaan worden de 

vastgelegde feesten uitgevoerd door een nog aan te 

schrijven traiteur. 

 

De inrichting van het woonstalhuis noord en de koeienstallen is tot 

nu toe voorzien voor 70 kamers.  Uit een bevraging blijkt dit niet 

realistisch.  De bouwvergunning (die nog moet vertrekken) zal dus 

nog worden aangepast in die zin. 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Onthouding  
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5. Wonen. Verdere deelname en subsidieaanvraag 

Kempens Woonplatform Noord. Goedkeuring.  
 

Kempens Woonplatform is in 2008 vanuit het IOK opgestart met 

als doel om in samenwerking met gemeenten, OCMW en andere 

woonactoren voor elke toetredende gemeente een woonbeleid op 

maat uit te werken. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om de 

verdere deelname van Merksplas aan het Kempens Woonplatform 

en een nieuwe subsidieaanvraag voor Kempens Woonplatform bij 

de Vlaamse Overheid goed te keuren. 

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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6. Wonen. Participatie aan de intergemeentelijke 

dienstverlening van IOK inzake vaststelling van 

leegstand en verwaarlozing. Goedkeuring.  

De gemeente kan voor de opmaak, opbouw, het beheer en de 

actualisering van het leegstandsregister beroep doen op de 

intergemeentelijke dienstverlening van IOK. De gemeente 

Merksplas wenst dan ook vanaf 1 november 2018 te participeren in 

deze intergemeentelijke dienstverlening van IOK. De 

gemeenteraad wordt gevraagd dit goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

7. Erkenning sportverenigingen 2018. Goedkeuring.  
 

Verenigingen die door de gemeenteraad erkend zijn, krijgen allerlei 

voordelen binnen de gemeente, zoals subsidies en verlaagde 

tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke accommodatie. De 

sportraad heeft inzake de erkenning van sportverenigingen een 

advies afgeleverd. De gemeenteraad wordt gevraagd dit advies te 

volgen en deze erkenningen goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

Koen Verheyen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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8. IKA. Bevestiging goedkeuring agenda buitengewone 

algemene vergadering van 21 december 2017 in 

verderzetting op 27 maart 2018 en mandatering van 

de vertegenwoordiger.  
 

IKA is de Investeringsvereniging voor de gemeenten van de 

Kempen en het Antwerpse. De gemeenteraad wordt gevraagd de 

agenda van de buitengewone algemene vergadering van 21 

december 2017 in verderzetting op 27 maart 2018 en de 

mandatering van een vertegenwoordiger goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

 

9. Duurzame energie. Samenwerkingsovereenkomst 

met IOK Afvalbeheer. Goedkeuring.  
 

De gemeente Merksplas, EBEM en IOK starten samen een 

energieproject op waarbij het gft-afval van de inwoners van de 

Kempen zal omgezet worden naar warmte en elektriciteit, die o.a. 

zal gebruikt worden voor Merksplas-kolonie. IOK zal het gft-afval 

vergisten en omzetten naar methaangas. De gemeente en EBEM 

zullen op Merksplas kolonie dit gas gebruiken in een Warmte 

Kracht Koppeling (WKK) en zo de gebouwen van de kolonie 

verwarmen. Het overschot van elektriciteit zal door EBEM verkocht 

worden.  

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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10. Iveg. Akte erfdienstbaarheid perceeltje Steenweg 

op Weelde, wijk B nr. 507/A/P000. Goedkeuring.  
 

Iveg heeft een ondergrondse doorgang voor elektriciteitsleidingen 

en bijhorende installaties nodig op een stukje grond van de 

gemeente Merksplas langs de Steenweg op Weelde. Daarom wordt 

er een akte van erfdienstbaarheid opgesteld tussen de gemeente 

Merksplas en Iveg. De gemeenteraad wordt gevraagd deze goed te 

keuren. 

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 
 

 

11. Politieverordening betreffende het inzamelen van 

huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

Wijziging.  

Daar er binnenkort van start wordt gegaan met de gratis ophaling 

van papier in gele containers, dient hiervoor de politieverordening 

betreffende het inzamelen van huishoudelijke en vergelijkbare 

bedrijfsafvalstoffen aangepast te worden. De gemeenteraad wordt 

gevraagd deze aangepaste politieverordening goed te keuren.  

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  
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12. Politieverordening betreffende het inrichten van de 

jaarlijkse rommelmarkt op paasmaandag op 

Merksplas-Kolonie.  
 

De personeelsvereniging van de strafinrichting SVKM organiseert 

elk jaar op paasmaandag een rommelmarkt op Merksplas-Kolonie. 

Deze politieverordening dient om de toeloop van standhouders en 

bezoekers in goede banen te leiden (veiligheid, parkeerproblemen, 

...). Ze omvat een afbakening van de marktzone en indeling in 

veiligheidszones, een verbod op parkeren met oog op verkopen tot 

zondag voorafgaand op de rommelmarkt binnen deze marktzone, 

een parkeer- en signalisatieplan en een aantal afspraken omtrent 

veiligheid. De gemeenteraad wordt gevraagd om deze 

politieverordening goed te keuren. 

 

Onze bedenkingen  

 Geen opmerkingen 

 

Tussenkomst  

 

Stemming 

 Goedkeuring  

 

13. Rondvraag 


