
verslag gemeenteraad 25-03-2021 Pagina 1 van 15 

VERSLAG Gemeenteraad 
DONDERDAG 25 MAART 2021 

• aanwezig 
Pieter Smits, voorzitter 
Rob Mennes, burgemeester 
Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen 
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole 
Haerenout, Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Elien Van 
Breedam, Elke Bogaerts, raadsleden 
 

Betty Van Cauteren, algemeen directeur 
• verontschuldigd 
Geert Rottiers, Vera Goris, schepenen 
Marjan Nauwelaert, raadslid 
 

 
 
 
OPENBARE ZITTING 
De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de 
agenda. 
 
1. Mededeling van ingekomen stukken. 
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen 
stukken: geen. 
 
2. Toelichting Isvag. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: De toelichting door Isvag zal de volgende raadszitting gebeuren. 
 
3. Ontwerp van akte voor kosteloze afstand wegenis bij verkaveling 109/0141.1 in de 
Albrecht Rodenbachplaats: Goedkeuring. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikels 28, 42-43 en 248-261;  
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO);  
Overwegende dat de verwerving van een perceel grond een daad van beschikking betreffende 
het gemeentelijk patrimonium is en derhalve tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
gemeenteraad behoort;  
Gelet op de verkavelingsvergunning 109/0141 die d.d. 29/04/2013 werd afgeleverd aan Van 
Bogaert Simonne, Pierstraat 274, 2630 Aartselaar voor het verkavelen van een grond in 4 loten 
op gronden gelegen Albrecht Rodenbachplaats ZN, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C 
nummers 164 Y2 en Z2; 
Gelet op de verkavelingsvergunning 109/0141.1 die d.d. 06/07/2015 werd afgeleverd aan 
Landmeetkundig bureau Ooms, Veerstraat 80, 2840 Rumst in opdracht van Van Bogaert 
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Simonne voor de wijziging voor 2 kavels voor halfopen en 2 kavels voor gesloten bebouwing 
op gronden gelegen Albrecht Rodenbachplaats ZN, kadastraal gekend afdeling 1 sectie C 
nummers 164 Y2, 164 Z2 en ZN;  
Overwegende dat paragraaf 2 van de vergunning luidt: "de voorziene openbare wegen, 
aanhorigheden en openbare nutsvoorzieningen en de gronden waarop deze gelegen zijn, 
dienen op eerste verzoek kosteloos, vrij en onbelast afgestaan te worden aan de gemeente 
Schelle"; 
Gelet op het opmetingsplan, dossier M13.0881, plannummer AP-01.0 op 07/05/2020 
opgemaakt door landmeter-expert Dirk Ooms waarop de loten 5 en 6 in het blauw  aangeduid 
dienen overgedragen te worden aan de gemeente Schelle voor inlijving bij het openbaar 
domein; 
Gelet op het e-mailbericht d.d. 11/03/2021 van Notaris Elisabeth Cuypers, Molendreef 20 bus 
1, 2620 Hemiksem, houdende een ontwerp van akte inzake de kosteloze afstand aan de 
gemeente Schelle in de verkaveling aan de Albrecht Rodenbachplaats; 
Overwegende dat met deze kosteloze overdracht ten behoeve van openbaar nut en het 
ontwerp van akte ingestemd kan worden; 
Overwegende dat de bewaarders der hypotheken uitdrukkelijk worden ontslagen van het 
nemen van enige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte ten behoeve van 
openbaar nut; 
Overwegende dat de heer Rob Mennes als burgemeester en mevrouw Betty Van Cauteren als 
algemeen directeur gemachtigd moeten worden om de documenten inzake deze kosteloze 
afstand te ondertekenen namens de gemeente Schelle; 
 
Beslist:  
Goedgekeurd  Met 15 stemmen voor (Rob Mennes, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, 
Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, 
Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Elien Van Breedam, Elke Bogaerts en Pieter 
Smits), 1 stem tegen (Stan Scholiers) 
Artikel 1: 
Goedkeuring te hechten aan het hierna vermelde ontwerp van akte: 
 
“Het jaar tweeduizend éénentwintig. 
Op *** 
Voor mij, Elisabeth CUYPERS, notaris te Hemiksem, die haar ambt uitoefent in de 
vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, geassocieerde notarissen", BV, met zetel te 
2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1. 
ZIJN VERSCHENEN: 
A. 1. De heer VANDENHENDE Andreas Raymondus Maria, geboren te Belsele op zevenentwintig 
september negentienhonderd drieënveertig, rijksregisternummer 43.09.27-241.12, 
weduwnaar van mevrouw VAN BOGAERT Simonne Maria Rita, wonende te 2630 Aartselaar, 
Pierstraat 274.  
2. De heer VANDENHENDE Erik, geboren te Reet op zes augustus negentienhonderd 
vijfenzeventig, rijksregisternummer 75.08.06-197.90, ongehuwd en geen verklaring van 
wettelijke samenwoning hebbende afgelegd, wonende te 2630 Aartselaar, Pierstraat 274. 
3. Mevrouw VANDENHENDE Veerle, geboren te Rumst op vijf januari negentienhonderd 
zevenenzeventig, rijksregisternummer 77.01.05-188.25, echtgenote van de heer EECKHOUT 
Yves Albert Ghislain, wonende te 5024 Namen, Route de Hannut 479. 
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Gehuwd te Namen op negenentwintig juni tweeduizend en vijf onder het stelsel van zuivere 
scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Michel d'Harveng, te 
Thon-Samson, op vierentwintig juni tweeduizend en vijf, niet gewijzigd tot op heden. 
4. De heer VANDENHENDE Bruno, geboren te Rumst op achttien maart negentienhonderd 
tachtig, rijksregisternummer 80.03.18-285.03, partner van mevrouw ELSEN Debby, wonend te 
2845 Niel, Lode Zielensstraat 2. 
Die een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd te Niel op zes juni tweeduizend 
en zes. 
De comparanten sub 2-3-4, zijnde de heer VANDENHENDE Erik, mevrouw VANDENHENDE Veerle 
en de heer VANDENHENDE Bruno, allen voornoemd, worden hier vertegenwoordigd door hun 
vader de heer Vandenhende Andreas, voornoemd, blijkens akte volmacht verleden voor 
notaris Elisabeth Cuypers, op 5 oktober 2020, waarvan een afschrift hier aangehecht zal 
blijven. 
Hierna steeds genoemd “de overdrager”. 
B. De GEMEENTE SCHELLE, te 2627 Schelle, Fabiolalaan 55, ondernemingsnummer 
0207.536.547 vertegenwoordigd door: 
° de heer MENNES Rob Ludo, burgemeester, wonende te 2627 Schelle, Provinciale Steenweg 
144, identiteitskaart nummer 592-3807019-44  
° mevrouw VAN CAUTEREN Betty Isabella Jean, algemeen directeur, wonende te 2627 Schelle, 
De Keyserstraat 30 bus 12,  
hiertoe gemachtigd door de gemeenteraad van de gemeente Schelle op *** 2021, waarvan een 
uittreksel hier wordt aangehecht zonder te worden overgeschreven. 
De gemeente Schelle verklaart bij monde van voornoemde vertegenwoordigers dat de 
provinciale overheid op de hoogte werd gebracht van voormeld besluit van de gemeenteraad 
en dat de toeziende overheden geen schorsing noch vernietiging hebben laten kennen binnen 
de door de wet bepaalde termijnen. 
Hierna steeds genoemd “de overnemer”. 
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN 
De aanwezige partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze 
akte vastgestelde rechtshandelingen en niet getroffen te zijn door enige maatregel die een 
onbekwaamheid tot gevolg heeft, zoals ondermeer faillissement, collectieve 
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, verklaring van bestuursongeschiktheid. Zij 
verklaren tevens geen verzoekschrift te hebben ingediend welke een onbekwaamheid tot 
gevolg kan hebben. 
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING 
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat 
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke 
bepaling van deze akte, bij voorkeur alvorens de akte te ondertekenen. 
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, en 
verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct 
zijn. 
De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede dat de akte integraal zal 
worden voorgelezen indien minstens één van hen hieraan de voorkeur geeft, alsook indien 
minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is 
meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. 
Hierop verklaren alle comparanten van oordeel te zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het 
verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en op een 
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volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden 
of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden 
voorgelezen. 
OVERDRACHT 
De consoorten VANDENHENDE, voornoemde overdrager, verklaren de hierna beschreven 
onroerende goederen, kosteloos, en onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij van 
enige inschrijving of nadelige overschrijving over te dragen aan GEMEENTE SCHELLE, de 
overnemer, die verklaart deze grondafstand te aanvaarden VOOR OPENBAAR NUT en onder de 
verder vermelde voorwaarden: 
GEMEENTE SCHELLE 
In de verkaveling gelegen aan de Albrecht Rodenbachplaats, kadastraal gekend Albrecht 
Rodenbachplaats en Steenwinkelstraat 116B, het geheel gekadastreerd volgens hierna 
vermelde verkavelingsakte sectie C nummers 0164H3P0000, 0164Y2P0000 en 0164Z2P0001, 
voor een totale oppervlakte volgens nagemelde meting van drieduizend honderd negentien 
komma drieënvijftig vierkante meter (3.119,53 m²), zoals voormelde verkaveling afgebeeld 
staat samen met de wegeninfrastructuur en de restpercelen op een verkavelingsplan 
opgemaakt door landmeter-expert Dirk Ooms, te Rumst, op 8 januari 2015, goedgekeurd door 
de gemeente Schelle op 6 juli 2015 en afgebeeld op een afbakeningsplan opgemaakt door 
landmeter-expert Dirk Ooms, voornoemd, op 7 mei 2020, hetwelk afbakeningsplan is gehecht 
gebleven aan de verkavelingsakte verleden voor ondergetekende notaris Elisabeth Cuypers, 
op 8 oktober 2020, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 met 
referentie 059-T-15/10/2020-18418. 
LOT 5: Een perceel grond dienstig voor de infrastructuur gelegen Albrecht Rodenbachplaats 
met een oppervlakte volgens verkavelingsplan van honderd vierenvijftig komma vierenvijftig 
vierkante meter, thans na prekadastratie gekadastreerd sectie C nummer 164T3P0000 met 
een oppervlakte van honderd vijfenvijftig vierkante meter (155,00 m²). 
LOT 6: Een perceel grond zijnde buurtweg nummer 24, gelegen achter onderhavige 
verkaveling met uitweg naar de Steenwinkelstraat met een oppervlakte volgens 
verkavelingsplan van negentig komma vier vierkante meter, thans na prekadastratie 
gekadastreerd sectie C nummer 164V3P0000 met een oppervlakte van negentig vierkante 
meter (90,00 m²). 
OORSPRONG VAN EIGENDOM 
Oorspronkelijk behoorden bovenbeschreven goederen toe aan mevrouw VAN BOGAERT 
Simonne Maria Rita, echtgenote van de heer Vandenhende Andreas Raymondus Maria, te 
Aartselaar, als volgt: 
- perceel sectie C nummers 0164H3P0000, om het te hebben aangekocht blijkens akte 
verleden voor notaris Johan Rooms, te Boom, op 16 oktober 2012, overgeschreven op het 
derde hypotheekkantoor te Antwerpen, met referentie 59-T-23/10/2012-18646, van de 
GEMEENTE SCHELLE. 
De GEMEENTE SCHELLE was er eigenares van sedert meer dan 30 jaren te rekenen vanaf 
heden. 
- percelen sectie C nummers 0164Y2P0000 en 0164Z2P0001, om deze te hebben verkregen 
blijkens akte schenking verleden voor notaris Ludo Lamot, te Niel, op 23 oktober 2002, 
overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen, met referentie 59-T-
16/12/2002-17776, van de heer VAN BOGAERT Leo en zijn echtgenote mevrouw VAN dEN 
BERGH Josepha Maria, te Schelle. 
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De echtgenoten VAN BOGAERT-VAN dEN BERGH, voornoemd, waren er eigenaars van sedert 
meer dan 30 jaren te rekenen vanaf heden. Zij zijn beiden overleden respectievelijk hij te 
Schelle op 18 juli 2007 en zij te Rumst op 25 januari 2015. 
De echtgenoten VANDENHENDE-VAN BOGAERT, voornoemd, zijn gehuwd onder het stelsel van 
scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract 
verleden voor notaris Paul Hellemans, voorheen te Hemiksem, op zestien mei 
negentienhonderd vierenzeventig, niet gewijzigd. 
Bovenbeschreven goederen behoorden tot het eigen vermogen van mevrouw VAN BOGAERT 
Simonne, voornoemd. 
Mevrouw VAN BOGAERT Simonne, voornoemd, is overleden te Aartselaar op 4 oktober 2010, 
nalatende als enige wettelijke en reservataire erfgenamen  haar langstlevende echtgenoot de 
heer VANDENHENDE Andreas, voornoemd, voor het geheel in vruchtgebruik, en haar drie 
kinderen, de heer VANDENHENDE Erik, te Aartselaar, mevrouw VANDENHENDE Veerle, 
echtgenote van de heer EECKHOUT Yves Albert Ghislain, te Namen en de heer VANDENHENDE 
Bruno, te Niel, ieder voor één/derde in blote eigendom. 
De overnemer verklaart zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong en geen andere 
titel te vragen dan een uitgifte van deze akte. 
VOORWAARDEN 
Deze afstand is daarenboven toegestaan en aangenomen onder de hierna volgende bedingen 
en voorwaarden. 
Eigendom – genot – gebruik - belastingen 
De overdrager verklaart dat het bij deze verkochte goed vrij is van gebruik. 
De GEMEENTE SCHELLE zal er de eigendom van hebben en het genot, door het vrij gebruik 
ervan, te rekenen van heden, op last voor haar er alle taksen en belastingen van te dragen en 
te betalen te rekenen van laatstgemeld tijdstip. 
Publiciteitspanelen 
De overdrager verklaart dat het verkochte goed niet het voorwerp uitmaakt van een 
overeenkomst betreffende publiciteitspanelen en dat hij met niemand een beding van 
voorkeur heeft afgesloten. 
Lasten 
De overdrager verklaart dat aangaande het bij deze afgestane goed, geen verhaalbelastingen 
meer verschuldigd zijn voor reeds uitgevoerde werken. Indien dit toch het geval zou zijn, 
blijven deze belastingen ten laste van de overdrager. 
Staat 
1. Het goed wordt overgedragen onder waarborg als naar recht, in de staat waarin het zich 
bevindt, zonder waarborg voor de aard van de grond of de hoedanigheid van de constructies; 
hieromtrent verklaart de overnemer het eigendom voldoende te hebben onderzocht en het te 
aanvaarden met al zijn zichtbare en verborgen gebreken, zonder dat de overdrager tot 
vrijwaring zou gehouden zijn. 
2. Verder wordt het eigendom overgedragen met alle actieve en passieve, voortdurende en 
niet-voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden. De overnemer wordt 
dienaangaande in de rechten en plichten gesteld van de overdrager. Na hierover door de 
instrumenterende notaris uitdrukkelijk te zijn ondervraagd, heeft de overdrager bevestigd dat 
hij zelf op het goed geen erfdienstbaarheid heeft gevestigd, en geen kennis heeft van 
dergelijke erfdienstbaarheden, met uitzondering van diegene eventueel opgenomen in de 
verkavelingsakte en zijn bijlagen, waarvan sprake hierna. 
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3. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
bestaan van boven- en ondergrondse leidingen. 
4. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg voor de vermelde (grond)oppervlakte, al 
bedroeg het verschil meer dan één/twintigste wat in het voordeel of nadeel van de overnemer 
zal blijven. 
5. Het goed wordt overgedragen met alle rechten en verplichtingen betreffende eventuele 
gemene muren, hagen of andere afsluitingen, die de scheiding uitmaken tussen het afgestane 
goed en de aanpalende eigendommen. 
6. De overdrager verklaart dat naar zijn weten het goed vrij is van elke onteigening of 
innemingrecht door de overheid en dat naar zijn weten hiervoor geen gevaar bestaat. 
Bijzondere voorwaarden 
De overdrager verklaart dat er geen bijzondere voorwaarden rusten op het verkochte goed en 
dat hij er geen heeft toegestaan. Hij wijst bovendien alle verantwoordelijkheid af voor de 
bijzondere voorwaarden die zouden kunnen bestaan in hoofde van de vorige eigenaars. 
ADMINISTRATIEVE TOESTAND 
Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
a) Algemeen 
Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke 
onteigening, lijnrichting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatievereisten of andere 
overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de overnemer zich moeten 
gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot 
bouwen of welke andere reden ook enig verhaal tegen de overdrager te kunnen uitoefenen. 
b) Verklaringen van de overdrager 
De overdrager verklaart dat er geen stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen werd afgeleverd, noch een stedenbouwkundig attest 
dat laat voorzien dat een dergelijke vergunning zou kunnen bekomen worden en dat bijgevolg 
geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op gemeld goed te 
bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan 
worden gebruikt. 
Bovendien mag geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor 
bewoning vatbaar is, op het bij deze afgestane goed worden opgericht zolang de 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen niet verkregen is. 
In geval van bouwen zal de overnemer zich moeten gedragen naar de bestaande en 
toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog 
vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de 
gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige 
tussenkomst van de overdrager, noch verhaal tegen de overdrager. 
1. Planbatenheffing 
De overdrager verklaart geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. 
2. Voorkooprecht 
Het goed is niet gelegen in een gebied dat afgebakend is als gebied waar het recht van 
voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk 
uitvoeringsplan, met uitzondering van het voorkooprecht op perceel 0164Y2P0000 in hoofde 
van nv De Scheepvaart, voorkooprecht dat inzake niet dient te worden aangeboden. 
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c) Verkavelingsakte 
De verkavelingsakte werd verleden voor ondergetekende notaris Elisabeth Cuypers, op 8 
oktober 2020, overgeschreven op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 met referentie 
059-T-15/10/2020-18418. 
De GEMEENTE SCHELLE verklaart door de minuuthoudende notaris in kennis te zijn gesteld van 
voormelde verkavelingsakte met bijlagen, waaronder het verkavelingsplan, 
verkavelingsvergunning en stedenbouwkundige voorschriften en hiervan een kopie te hebben 
ontvangen. 
Dienaangaande wordt de GEMEENTE SCHELLE gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen 
van de overdrager. 
Partijen bevestigen dat voormelde verkavelingsakte en onderhavige akte één geheel vormen 
om samen als authentieke akte te gelden. 
Onroerend erfgoed 
De overdrager verklaart dat voormeld goed bij zijn weten: 
- niet opgenomen is in één van de inventarissen vermeld in artikel 4.1.1 van het Decreet 
betreffende het onroerend erfgoed van 12 juli 2013. 
- niet het voorwerp uitmaakt van enige voorlopige of definitieve beschermingsmaatregel als 
archeologische site, monument, cultuurhistorisch landschap, stadsgezicht of dorpsgezicht, of 
als overgangszone overeenkomstig de artikelen 6.1.1 en volgende, of als erfgoedlandschap 
overeenkomstig de artikelen 6.5.1 en volgende van het decreet. 
Risicozone voor overstromingen – Watertoets 
1. Blijkens opzoeking via geopunt de dato 11 maart 2021 verklaart de instrumenterende 
notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het hierboven 
vermelde onroerend goed niet gelegen is in één van de risicozones voor overstroming zoals 
vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 tot afbakening van de 
risicozones. 
2. Blijkens diezelfde opzoeking verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van 
artikel 17bis van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het 
hierboven vermelde onroerend goed: 
- niet gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te 
worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme weersomstandigheden of bij een defect 
aan de waterkering overstromen); 
- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient begrepen te 
worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond of gebieden waarvan de 
modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) een overstroming plaatsvindt); 
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
Recht van wederinkoop – voorkoop - voorkeur 
De partijen verklaren dat het overgedragen goed niet het voorwerp uitmaakt van een 
conventioneel recht van voorkoop of voorkeur, noch van een conventioneel recht van 
wederinkoop. 
Bosdecreet 
De overdrager verklaart dat het verkochte goed geen bos is of een goed dat onderworpen is 
aan de voorschriften van het Bosdecreet. 
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Bodemdecreet 
De partijen verklaren dat op de grond geen inrichting gevestigd was of activiteit werd 
uitgeoefend, die opgenomen is in een lijst van inrichtingen en activiteiten die 
bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. 
PRIJS – KWIJTING – BETALINGSWIJZE 
De partijen verklaren dat deze grondafstand werd toegestaan en aangenomen ten kosteloze 
titel, gezien het hier over een kosteloze grondafstand gaat in het kader van het openbaar nut. 
Ontslag van ambtshalve inschrijving 
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld 
van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving ingevolge enige bepaling 
van deze akte. 
Pandwet 
Na ingelicht te zijn geweest door de notaris over de Pandwet van 11 juli 2013, verklaart de 
overdrager dat: 
- er zich in of op het overgedragen goed geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken 
van deze afstand-verdeling en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken 
van een eigendomsvoorbehoud; 
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het overgedragen goed, die belast zijn met 
een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud. 
Kosten 
De kosten, rechten en ereloon van deze akte zijn ten laste van de verkoper. 
FISCALE VERKLARINGEN  
1) Kosteloze registratie wegens openbaar nut 
De grondafstand is vrijgesteld van registratiebelasting overeenkomstig artikel 2.9.6.0.3. van 
de Vlaamse Codex Fiscaliteit daar onderhavige afstand gebeurt voor openbaar nut.  
2) Lezing werd gegeven aan partijen van de artikelen 3.4.7.0.6 en 3.18.0.0.14 Vlaamse Codex 
Fiscaliteit luidend als volgt: 
"Artikel 3.4.7.0.6.  
Inzake de registratiebelasting worden de aanvullende rechten die ingevolge een 
tekortschatting of om een andere reden betaald zijn, aangerekend op de aanvullende rechten 
die ingevolge prijsbewimpeling verschuldigd zijn.  
Artikel 3.18.0.0.14. 
Een belastingverhoging van 100% van de aanvullende rechten inzake de registratiebelasting is 
in de volgende gevallen verschuldigd door elk van de contracterende partijen: 
1° in geval van bewimpeling over de prijs en de lasten of de overeengekomen waarde; 
2° als de overeenkomst, vastgesteld in een akte, niet diegene is die door de partijen is 
gesloten, of als de akte betreffende een overeenkomst, vermeld in artikel 19, eerste lid, 2° of 
5°, van het federale Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, onvolledig of 
onjuist is, met dien verstande dat ze al de bestanddelen van de overeenkomst niet weergeeft. 
Voor de gevallen, vermeld in het eerste lid, zijn de partijen hoofdelijk gehouden tot de betaling 
van de belastingverhoging."   
Fiscale volmacht 
Partijen geven hierbij volmacht aan Hilde HELLEMANS, Elisabeth CUYPERS en Marleen 
LEPOUTRE, geassocieerde notarissen te Hemiksem, elk met macht om alleen te handelen, en 
recht van indeplaatsstelling, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met 
betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit.   
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De overnemer verklaart geen aandeelhouder te zijn van de overdrager. 
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) 
Het recht bedraagt nul euro (€ 0,00) overeenkomstig artikel 21 van het wetboek diverse 
rechten en taksen. 
SLOTBEPALINGEN 
Keuze van woonst 
Voor de uitvoering van deze akte verklaren partijen woonst te kiezen in hun hierboven 
respectievelijk vermelde woonplaats en administratieve zetel. 
Bevestiging identiteit en burgerlijke staat 
a) De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van 
opzoekingen in het rijksregister.  
b) De ondergetekende notaris bevestigt hierbij dat de identiteit van de partijen werd 
opgegeven in overeenstemming met officiële stukken door de Hypotheekwet vereist. 
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen 
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij 
de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een 
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen 
worden vastgesteld. 
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen 
aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat. 
Draagwijdte van authentieke akte 
Partijen verklaren en bevestigen uitdrukkelijk dat deze akte de juiste en definitieve weergave 
is van de bedoeling en onderlinge overeenkomst van partijen zelfs indien de bedingen en 
voorwaarden van de akte zouden afwijken van of zelfs onverenigbaar zouden zijn met deze 
vermeld in de voorafgaande overeenkomst(en). 
Uitgifte van de akte 
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in 
bewaring bij de minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de 
onderhavige akte online te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via 
www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit 
dat deze laatste een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per 
post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift. 
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden. 
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst 
na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het 
adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds 
kosteloos worden afgeleverd.  
IZIMI-kluis 
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun 
akte op de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis. 
WAARVAN AKTE. 
Opgemaakt en verleden te Hemiksem, in het kantoor. 
De partijen verklaren en erkennen: 
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor 
het verlijden dezer, namelijk op **. 
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2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 
12, alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden 
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp. 
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de 
comparanten. 
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris". 
Artikel 2: 
De bewaarders der hypotheken worden uitdrukkelijk ontslagen van het nemen van enige 
ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte ten behoeve van openbaar nut. 
Artikel 3: 
Burgemeester Rob Mennes en algemeen directeur Betty Van Cauteren te machtigen om de 
documenten inzake deze verwerving te ondertekenen. 
 
4. Intrekking Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de voorlopige vaststelling van het 
nieuw ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: Herziening. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Schelle dat d.d. 23 juni 2005  
definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad en d.d. 6 oktober 2005 werd goedgekeurd 
door de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen; 
Gelet op de gewijzigde ruimtelijke context sinds 2015 is een partiële herziening van het GRS 
wenselijk; 
Gezien de herziening van het GRS de voorbereidende wettelijke procedure doorlopen heeft; 
Historiek 

• 03.11.2020: college van burgemeester en schepenen: beslissing om een startnota tot 
herziening van het GRS goed te keuren en voor advies voor te leggen aan de Gecoro 

• 10.11.2020: Advies Gecoro over de startnota ‘Herziening GRS’ 
Juridische grond 

• Gemeentedecreet 
• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), art. 2.1.1. tot en met art. 2.1.2. en art. 

2.1.4. tot en met 2.1.18. 
• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen tot instelling van 

het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname 
van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de 
verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke 
structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over 
voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen 

• Decreet houdende wijzigingen van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, 
milieu en omgeving van 8 december 2017, meer bepaald artikel 217 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23/12/2020 houdende “Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan: herziening”; 
Overwegende dat er een administratieve lus dient toegepast te worden wegens dat niet de 
juiste versie van het ontwerp werd vastgesteld; 
Overwegende dat de gemeenteraad het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wenst 
aan te passen op volgende pagina’s 11, 90, 97, 98, 100, 103, ; 
Overwegende dat als gevolg hiervan de gemeenteraad haar beslissing tot voorlopige 
vaststelling d.d. 23 december 2020 wenst in te trekken;  
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Overwegende dat de gemeenteraad middels onderhavige beslissing overgaat tot nieuwe 
voorlopige vaststelling van het nieuwe ontwerp van herziening van het GRS;  
 
Beslist:  
Goedgekeurd  Met 9 stemmen voor (Rob Mennes, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Stan 
Scholiers, Philippe Van Bellingen, Nicole Haerenout, Katrien Herremans, Philip Lemal en Pieter 
Smits), 7 onthoudingen (Leo Haucourt, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Myriam Baeyens, Chantal 
Jacobs, Elien Van Breedam en Elke Bogaerts) 
Artikel 1: 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 23.12.2020 houdende “Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan: 
herziening” in te trekken. 
Artikel 2: 
Het nieuwe ontwerp van herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schelle 
voorlopig vast te stellen. 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven het ontwerp van herziening 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Schelle aan het vereiste openbaar onderzoek te 
onderwerpen. 
Artikel 4: 
Het ontwerp van herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan over te maken aan 
de deputatie van de provincie Antwerpen en het Departement Omgeving van de Vlaamse 
Overheid. 
 
5. Rooilijnplan buurtweg 24 Speltenlei: Vaststelling. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: Dit punt zal verduidelijkt worden volgende gemeenteraad 
 
6. Reglement zwemkaarten: Goedkeuring. 
 
Werd uitgesteld naar een andere zitting. 
Reden: Zal volgende gemeenteraad terug worden hernomen. 
 
7. Convenant korte vervangingen basisonderwijs Scholengemeenschap sOm: 
Goedkeuring. 
De gemeenteraad, 
Overwegende dat in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 de scholen in een 
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte 
afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en 
onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten; 
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze 
worden samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald: 
- een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een) 
onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t)en tot een scholengemeenschap; 
- een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen. 
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Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend 
op voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en 
minstens één vakorganisatie; 
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap sOm 123001; 
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en 
de vakbonden van haar personeel; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het 
bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8; 
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, in het bijzonder hoofdstuk VIII bis, 
afdeling 6 (zoals ingevoegd bij onderwijsdecreet XVIII); 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de vervangingen 
van korte afwezigheden; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/23 van 16 november 2005: Vervangingen van 
korte afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs; 
Gelet op het model van OVSG; 
Gelet op het akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisatie(s) van 
15-10-2013; 
Gelet op het protocol van akkoord van 15-03-2021; 
Gelet op de gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Op voorstel van de voorzitter; 
 
Beslist:  
Goedgekeurd  Met 16 stemmen voor (Rob Mennes, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, 
Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Elien Van Breedam, Elke Bogaerts 
en Pieter Smits) 
Artikel 1: 
Het convenant korte vervangingen basisonderwijs Scholengemeenschap sOm d.d. 15-10-2013 
goed te keuren. 
Artikel 2: 
Het college te belasten met de melding aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten door een 
verklaring op eer. 
Artikel 3: 
De afgevaardigde in het beheerscomité te belasten met de concrete uitvoering van deze 
beslissing. 
 
8. Aanstelling afgevaardigde voor de Jeugdraad: Wijziging. 
De gemeenteraad, 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 10.09.2019 houdende 'Aanstelling afgevaardigden voor de 
Jeugdraad'; 
Gelet op het feit dat tijdens deze raad de heer Wietse Robbroeckx werd aangesteld als 
afgevaardigde voor N-VA; 
Gelet op de mail die we ontvingen d.d. 10.03.2021 van mevrouw Elke Bogaerts waarin men 
verzoekt om de heer Wietse Robbroeckx te vervangen door mevrouw Elien Van Breedam; 
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Neemt akte: 
Artikel 1: 
De heer Wietse Robbroeckx zal vervangen worden door mevrouw Elien Van Breedam als 
afgevaardigde van N-VA voor de Jeugdraad.  
Artikel 2: 
Deze aktename zal overgemaakt worden aan mevrouw Elien Van Breedam, de heer Wietse 
Robbroeckx en de voorzitter van de Jeugdraad mevrouw Anne Mus.  
9. Herziening Ruimtelijk Structuurplan Schelle. 
Agendapunt van GROEN: 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 maart 2021 het Ruimtelijk 
Structuurplan van Schelle ingetrokken. Dat is wel een drastische ingreep. Het structuurplan 
ligt momenteel ter inzage van de bevolking. 
Groen heeft volgende vragen: 

1) Wat is de reden om dit structuurplan in te trekken. Waren er opmerkingen van de 
overheid? Was het niet correct opgesteld? 

2) Wat zijn de gevolgen voor de termijnen van het inzage recht van de bewoners? 
3) Wat zijn de verdere stappen wat betreft het Ruimtelijk Structuurplan. Wat gaat er 

gebeuren? Tegen wanneer? Wie is betrokken partij? Wordt dit teruggekoppeld naar de 
Gecoro? 

Deze vragen werden reeds beantwoord bij de bespreking van agendapunt 4. 
 
10. Aanbrengen van een informatie bord aan het Berrenheibos: Voorstel. 
Agendapunt van GROEN: 
Voorstel: 
Groen stelt voor een groot infobord aan te brengen. Momenteel staat er in het gemeentelijk 
infoblad info over de nieuwe aanplantingen. Wij vermoeden dat vele wandelaars en fietsers 
(ook van buiten onze gemeente) benieuw zijn wat er gaande is met de werken aan de Tuinlei. 
Vooral de herbestemming van de Ex-Suez put in drie waterzones is velen onbekend. Er is een 
bestaand inrichtingsplan uit 2019. Misschien kan dit vergroot aangebracht worden. 
 
Het nodige gevolg zal gegeven worden aan deze vraag. 
 
11. Regio Antwerpen. 
Agendapunt van GROEN: 
Vraag: 
Schelle is ingedeeld bij de nieuwe regio Antwerpen. 
Zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden die de gemeente Schelle moet aangaan? 
Zijn er samenwerkingsverbanden die wegvallen? 
 
De burgemeester geeft de nodige toelichting. 
 
12. VOORSTEL Huwelijksvoltrekking - plaatsbepaling. 
De gemeenteraad, 
Toegevoegd agendapunt van N-va: 
Gelet op de juridische gronden op basis van art. 165/1 BW; 
Gelet op de feiten en context van artikel 165/1 van het Burgerlijk Wetboek waarin het volgende 
staat: 
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Op de door de partijen gekozen dag, met uitzondering van zon- en feestdagen, na verloop van 
de termijn bedoeld in artikel 165, licht de ambtenaar van de burgerlijke stand in het 
gemeentehuis, eventueel in aanwezigheid van de getuigen, aan de partijen de inhoud toe van 
hoofdstuk VI van deze titel. Om de beurt verklaren de partijen dat zij elkaars echtgenoot willen 
zijn. Daarna verklaart de ambtenaar in naam van de wet dat zij door het huwelijk verbonden 
zijn. Hij maakt daarvan zonder vertraging de akte op in de DABS. In afwijking van het eerste lid 
kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met 
een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen 
om huwelijken te voltrekken; 
Stelt N-VA Schelle voor om het gemeentelijk park en het heemmuseum te gebruiken voor 
huwelijksvoltrekkingen en legt N-VA Schelle het ontwerp van huishoudelijk reglement voor 
huwelijken ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.  
 
Beslist:  
Goedgekeurd  Met 16 stemmen voor (Rob Mennes, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Leo Haucourt, 
Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Myriam Baeyens, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Elien Van Breedam, Elke Bogaerts 
en Pieter Smits) 
Artikel 1: 
De mogelijkheid zal onderzocht worden om te trouwen in open lucht. 
 
13. Sensibiliseringsactie om de huishoudelijke restafvalfractie te verminderen. 
De gemeenteraad, 
Toegevoegd agendapunt van jong CD&V: 
Gelet op de opstart van de uitgebreide PMD-zak waarbij een vrij groot deel van de klassieke 
restafvalzak naar de nieuwe formule van de PMD-ophaling gaat; 
Overwegende dat deze verschuiving het moment is om verder de restafvalfractie te ontleden 
en te zien in welke mate deze fractie nog verder kan afgebouwd worden door verder in te 
zetten op selectie en sorteren van het afval; 
Gelet op de ruime mogelijkheden om afval geselecteerd te verwijderen (huis-aan-huis-
ophaling, recyclagepark,…); 
Gelet dat praktijkervaring  aantoont dat een reductie tot 10 kg per inwoner op jaarbasis een 
meer dan haalbare doelstelling is; 
Gelet op het feit dat een dergelijke doelstelling het restafval op jaarbasis zou reduceren tot ca. 
85 ton restafval of een reductie van 720 ton (805 ton – 85ton= 720 ton); 
Gelet op het feit dat met dit streefdoel ca. 720 ton afval opnieuw in de kringloop zou kunnen 
gebracht worden en een besparing aan jaarlijkse verbrandingskost van ca. € 103 € 680 (=720 
ton x € 144 realiseert. Tevens het niet uitgesloten is dat een dergelijke sterke vermindering 
aan restafval ook de huis-aan-huis-ophaalkost en afvoerkost naar de verbrandingsoven kan 
verminderen; 
Gelet op de maatschappelijke noodzaak om zeer zuinig om te gaan met grondstoffen en te 
streven naar maximale recuperatie van allerhande materialen.   
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Beslist:  
Goedgekeurd  Met 14 stemmen voor (Rob Mennes, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, Stan 
Scholiers, Philippe Van Bellingen, Rita Jacobs, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Elien Van Breedam, Elke Bogaerts en Pieter Smits), 2 
onthoudingen (Leo Haucourt en Myriam Baeyens) 
Enig artikel: 
De opstart van een gemeentelijke actie om burgers aan te zetten om restafvalfractie maximaal 
te selecteren zodat er nog maximum 10 kg per inwoner op jaarbasis ter verbranding wordt 
afgevoerd via de restafvalfractie.  
 
Er wordt gevraagd uit te zoeken op welke manier en met welke middelen een beweging vanuit 
de gemeente kan worden opgestart om burgers aan te zetten de restafvalfractie zeer sterk te 
verminderen en meer bepaald tot een hoeveelheid van 10 kg per inwoner op jaarbasis. 
Een uitgewerkte campagne zal voorgelegd worden aan de raadsleden. 
 
14. Mondelinge vragen. 
De mondelinge vragen werden beantwoord door de bevoegde personen. De inhoud hiervan 
kan beluisterd worden via het zittingsverslag (audio) dat na elke zitting wordt bezorgd aan de 
fractieleiders. 
 
Omdat de agenda van de openbare zitting volledig is afgehandeld, verzoekt de voorzitter het 
publiek de zaal te verlaten. 
De raad gaat vervolgens over in geheime zitting voor afhandeling van volgende agenda: 
 
GEHEIME ZITTING 
 
15. Mededeling van ingekomen stukken. 
Op verzoek van de voorzitter geeft de algemeen directeur lezing van volgende ingekomen 
stukken: geen. 
 
Omdat de agenda volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 21:26 uur en dankt 
de raadsleden voor de positieve samenwerking. 
 

Namens de Gemeenteraad, 
 
 
 
 
 
Betty Van Cauteren 
algemeen directeur 

Pieter Smits 
voorzitter 

 


