Besluitenlijst van het
college van burgemeester en schepenen
van 26 maart 2019

Goedkeuring ontwerp notulen
Goedkeuring ontwerp notulen
Mandaten
473.261 - Betaalbaarstelling mandaten
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen stelt de betalingsbevelen van de
collectieve goedkeuringslijst van te betalen bedragen voor de som van 303.629,32 EUR voor
het dienstjaar 2019 betaalbaar.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van en bekrachtigt de
gedane bestellingen met bestelbonnummers: 2019001699, -1706, 2019001709-1712,
2019001716, 2019001721, 2019001746, 2019001749-1750, 2019001764-1765, 2019001771,
2019001786-1787, 2019001789-1791.
Burgerzaken
521.12 - Ambtelijke afschrijving uit het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister 2019/10
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit XXX ambtshalve uit het
bevolkingsregister af te schrijven op datum van 26 maart 2019, datum van de zitting van het
college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2: De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de uitvoering van deze
beslissing.
Financieel beheerder
484.778 - Diftar huis-aan-huis: bekrachtiging kohierrapport openstaande saldi 2018 vaststelling en uitvoerbaarverklaring
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het kohierrapport m.b.t. de
openstaande saldi 2018, opgemaakt door en ontvangen van Ecowerf op 18 maart 2019 en gaat
over tot de vaststelling en uitvoerbaarverklaring ervan in toepassing van het decreet van 30 mei
2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen. Het rapport, omvattend 23 artikelen voor een totaal bedrag van 520,31
euro, maakt integraal deel uit van deze beslissing.
185.3 - Kerkfabriek Sint-Anna - aanvraag investeringstoelage inrichting Magdalenakapel
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen juicht toe dat er gezocht wordt naar een
goede invulling voor de Magdalena-kapel. Het ondersteunen van catachetische activiteiten is
evenwel geen opdracht van de gemeente. Het investeringsbudget voor "bestuur van de
eredienst" kan hier helaas niet voor aangewend worden. Het college kan dus niet ingaan op de
vraag van de kerkfabriek.
Financien
857 - Ter info: Brandweer stand van zaken dispuut over twee kwartaaltranches
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Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de financiële dienst om het
nodige opzoekingswerk te doen om een eventuele aansluiting bij de procedure die door de
gemeente Holsbeek wordt gestart voor te bereiden. Meer informatie over de procedure die
Holsbeek zou starten moet ingewonnen worden.
Infrastructuur
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190423 - 20190423 - Parkstraat
107-111 - Parkeerverbod voor het plaatsen van een verhuiswagen en verhuislift
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/117, goed te keuren voor
de periode van 23 april 2019 tot en met 23 april 2019:
SNELHEIDSBEPERKINGEN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de snelheidsbeperking van 50
km/uur naar 30 km/uur door middel van verkeersborden C43 (30 km/uur) + de afdekking
van de relevante bestaande snelheidsborden op volgende plaatsen:
Parkstraat in beide richtingen tussen het kruispunt met de Uitbatingsweg (Thai) /
Geldenaaksebaan en het kruispunt met de Blandenstraat.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge driekleurige verkeerslichten geseind door verkeersborden A33
In de Parkstraat van huisnummer 105 tot 113 te Haasrode.
PARKEERVERBOD:
Parkeerverbod is niet voorzien daar de rijbaan in rijstroken is verdeeld waardoor parkeren
niet toegelaten is.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Gezien de plaatselijke verkeerssituatie “ kort recht stuk tussen 2 bochten waarvan 1 een
brug” en onvoldoende zichtbaarheid voor de bestuurders van auto’s op de voetgangers en
fietsers door de lengte van de inname verhuiswagen en lift, hebben we de verkeerslichten
voorgesteld.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
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Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
Verslag overleg inwoners OLV straat
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen besluit:
- aan de politie wordt gevraagd om politiecontroles te doen ' s ochtends (7:30u tot 9 uur).
- aan de politie wordt gevraagd om het aankondigingsbord radarcontrole meer richting kruispunt
Naamsesteenweg op te schuiven voor een groter afremmend effect.
- agglomeratiebord kan wettelijk gezien niet verplaatst worden.
- plaatsen van een bijkomend bord van de snelheidsbeperking tot 50 km/u langs de rijweg, dit is
beter zichtbaar dan de aanduidingen in verf op de rijweg zelf (beide kanten van de weg, op
ongeveer 1/3 afstand vanaf start OLV-straat kant Naamsesteenweg tot Brainestraat).
- plaatsen actief bord met aanduiding van gereden snelheid met ontradend effect.
Een nieuwe afspraak werd vastgelegd op 21 mei om 17:30 uur. Aan de ondertekenaars van de
petitie wordt een brief met een stand van zaken gestuurd.
Glasbollen aan kinderdagverblijf
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen beslist dat de glasbollen aan het
kinderdagverblijf worden weggehaald en verplaatsen naar parking van het gemeentehuis,
achteraan.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190401 - 20190430 Waversebaan 84 - Aanpassing voetpad door gemeentepersoneel
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/132, goed te keuren voor
de periode van 01 april 2019 tot en met 30 april 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor:
X Het bijgevoegd signalisatieplan (met voorrangsregels B19 en B21 en niet met
verkeerslichten) dat integraal deel uit maakt van de
signalisatievergunning/politieverordening.
X Mits bijkomende opmerkingen:
De situatie kan worden herzien indien de signalisatie ontoereikend zou zijn zullen er
verkeerslichten worden geplaatst en zal het andere signalisatieplan van toepassing
worden.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
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reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te worden verwittigd:
de omwonenden.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - 20190304 - 20190322 Duivenstraat 48 - Rioleringswerken - Verlenging
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie met nummer BU2019/83, goed te keuren voor
de periode van 22 maart 2019 tot en met 19 april 2019:
SIGNALISATIEPLAN:
X De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor het door u toegevoegde
gestandaardiseerd signalisatieplan op gewestwegen en lokale verbindingswegen.
VOORRANGSREGELING:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor volgende voorrangsregelingen:
X Ingevolge B19 – B21 vergezeld van verkeersborden A7, in de Duivenstraat er hoogte van
huisnummer 48.
PARKEERVERBOD:
De politiezone Voer en Dijle geeft een gunstig advies voor de onderstaande parkeer- en/of
stilstand verboden:
X Duivenstraat ter hoogte van huisnummer 48 over een afstand van 10m in beide
richtingen door middel van verkeersborden E1 of E3 met onderborden van het type X.
BIJKOMENDE VOORWAARDEN:
X Iedere werfzone wordt aan- en afgemeld door verkeersborden A31 en F47 met
onderbord ‘verantwoordelijke van de signalisatie’ en diens telefoonnummer.
Steeds een doorgang vrijwaren van minstens 3 m breed.
Niet parkeren op het voetpad enkel op de rijbaan.
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
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Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.
861 - Goedkeuring gunning sloop kabouterhuisje en toiletten Zoetwaterpark en voorstel
oplossing toiletbezoek voor parkbezoekers.
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het slopen van
het kabouterhuisje en de bestaande openbare toiletten.
Artikel 2: Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde
Wouters bvba, Kruisstraat 55 te 3061 Leefdaal, tegen het inschrijvingsbedrag van €6.400,00
exclusief btw of €7.744,00 inclusief 21% btw.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen beslist de toiletten van het gebouwtje
'bosmuseum' in te richten als openbaar toilet. Deze moeten aangeduid worden door middel van
een aanduidingspijl.
OCMW
61 - Woonzorgzone De Kouter vzw - Werfverslag
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag
nummer 01 van de werfvergadering van 12 maart 2019.
Personeel
397.2 - Aanstelling kinderverzorgsters voor de opvang van afwezigheden van titularissen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist:
1) mevrouw XXX in aanvulling van haar huidige prestaties (0,9 VTE) aan te stellen als deeltijds
contractueel kinderverzorgster (0,1 VTE) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, die
een aanvang neemt op 1 april 2019 en eindigt op 31 december 2019;
2) mevrouw XXX, in aanvulling van haar huidige prestaties (0,9 VTE) aan te stellen als deeltijds
contractueel kinderverzorgster (0,1 VTE) met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, die
een aanvang neemt op 1 april 2019 en eindigt op 31 december 2019;
Artikel 2: Betrokkenen worden bezoldigd op basis van de salarisschaal C1-C2, bij toepassing
van de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, met behoud van de reeds
verworven anciënniteiten en de meerekenbare diensten, maar in verhouding tot de werkelijke
prestaties.
397.2 - Aanstelling voltijds contractueel milieuambtenaar met vervangingsovereenkomst
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen beslist mevrouw XXX aan te stellen als
voltijds contractueel milieuambtenaar, voor de duur van de afwezigheid van XXX, statutair
milieuambtenaar.
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Artikel 2: Deze vervangingsovereenkomst neemt een aanvang op 1 april 2019, tenzij een
opzegperiode bij de huidige werkgever een latere indiensttreding noodzaakt.
Artikel 3: Betrokkene wordt bezoldigd op basis van de salarisschaal B1-B3, bij toepassing van
de bepalingen van de voormelde rechtspositieregeling, met behoud van de reeds verworven
anciënniteiten en de meerekenbare diensten, maar in verhouding tot de werkelijke prestaties.
Ruimtelijke ordening en leefmilieu
874.1/OMV/2019/25/OV - OMV_2019020094 - Kennisname openbaar onderzoek over een
aanvraag tot omgevingsvergunning door mevrouw XXX en de heer XXX voor
stedenbouwkundige handelingen te Waversebaan 154, 3050 Oud-Heverlee
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar
onderzoek over de aanvraag tot omgevingsvergunning, ingediend door mevrouw XXX en de
heer XXX voor stedenbouwkundige handelingen te Waversebaan zn, 3050 Oud-Heverlee.
877.4/2018-9 - Aflevering stedenbouwkundig attest - het bouwen van een eengezinswoning
en het vellen van hoogstammige bomen gelegen in de A. Vanhoofstraat ZN te 3050 OudHeverlee
874.1/OMV/2019/1/OV - OMV_2018146305 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot het
verbouwen van de woning - Elzenbroekstraat 72, 3053 Haasrode
874.2/OMV/2018/107/VV - OMV_2018041101 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het verkavelen van gronden - Molenstraat 14, 14A en 14B, 3051 Sint-Joris-Weert
874.1/OMV/2018/146/OV - OMV_2018146364 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het afbreken van de bestaande woning en het oprichten van een nieuwe woning met praktijk
- Bovenbosstraat 43, 3053 Haasrode
874.1/OMV/2018/143/OV - OMV_2018147694 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het plaatsen van een terrasoverkapping (achterkant woning) - Bierbeekstraat 104, 3052
Blanden
874.1/OMV/2018/142/OV - OMV_2018147699 - Aflevering van de omgevingsvergunning tot
het plaatsen van een overkapping (zijkant woning) - Bierbeekstraat 104, 3052 Blanden
871 - Voorstel tot indienen van subsidieaanvraag pilootprojecten strategische visie
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen besluit voor de gemeente Oud-Heverlee
de subsidieaanvraag pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in te
dienen.
87 - Oproep Interleuven voor intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning: aanvulling
engagement gemeente
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de gemeente OudHeverlee kandidaat is om in een pilootproject omtrent intergemeentelijke beleidsplanning te
stappen via Interleuven. Het college bevestigt volgende engagementsverklaring die op
maandag 25 maart 2019 aan Interleuven per mail werd kenbaar gemaakt:
·
engagement tot inzet van gemeentelijke medewerkers voor aanleveren info, gegevens,
bestaand materiaal, actieve deelname aan werkgroepen, participatief traject, …). Dit zal vooral
medewerkers van de diensten omgeving en communicatie betreffen
·
engagement tot ‘inzet’ van het bestuur voor vlotte terugkoppelingen (overlegmomenten,
tussentijdse ‘goedkeuringen’, …)
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·
engagement tot inzet van logistiek (bijvoorbeeld vergaderzaal, locatie voor participatieve
momenten, publicaties website, infoblad, …, desgevallend misschien ook drankje voor
deelnemers aan participatief moment, …)
·
met de subsidie willen we inzetten op het participatieve luik, het verbeeldend onderzoek.
Interleuven draagt de bijkomende kost om vanuit dit verbeeldend onderzoek te komen tot een
intergemeentelijke strategische visie. We vragen aan de gemeenten het engagement om de,
om te komen tot een beleidsplan, beleidskader(s) (al dan niet intergemeentelijk) ook samen met
Interleuven op te maken. De financiële bijdrage van € 5.000 die we nu aan de gemeente
vragen, wordt later in mindering gebracht van de kost nodig voor de opmaak van de
beleidskader(s).
Dit besluit wordt aan Interleuven overgemaakt.
Secretariaat
185.3 - Verslagen kerkfabrieken
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 16 januari 2019 van het centraal kerkbestuur Oud-Heverlee.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de
vergadering van 26 februari 2019 van de kerkfabriek Sint-Anna en Sint-Magdalena OudHeverlee.
508.1 - Kennisname syntheseconclusies schadedossier XXX
Besluit
Artikel 1: het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de synthesebesluiten
opgesteld door de raadsheer van de verzekeraar van de gemeente.
624.13 - Onthaalouders binnen de gemeente Oud-Heverlee - Stopzetting activiteit
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stopzetting van de
kinderopvanglocatie Boselfjes, organisator XXX, Justin Scheepmansstraat 8, 3050 OudHeverlee.
VrijeTijd
646 - Evenement - Weertse Feesten 27 en 28 april 2019 - Comité Weertse Feesten
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de Weertse
Feesten door het Comité Weertse Feesten op 27 en 28 april 2019 goed, mits het opvolgen van
de opgelegde voorwaarden.
Het gebruik van een geluidsmeter is verplicht tijdens de activiteit van zaterdagavond aan het
OC.
De wet op alcohol dient strikt te worden nageleefd; geen alcohol min 16 jaar, geen sterke drank
min 18 jaar.
Het hangen van een banner boven de Beekstraat is verboden omwille van veiligheidsredenen.
Op alle locaties van het event dient ten allen tijde drie meter doorgang te worden voorzien voor
de hulpdiensten.
Er moeten genoeg brandblussers worden voorzien voor de zaterdagavond-activiteit aan het
OC.
De dienst infrastructuur zal instaan voor het leveren van de Ecowerf-containers en de ophaling
van het afval na het event. De organisator krijgt via onze diensten de factuur voor de verwerking
van dit afval.
De dienst infrastructuur voorziet ook extra stroom buiten aan het OC, alsook de nodige nadars
en signalisatie.
De lokalen van het OC mogen gebruikt worden.
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De organisator verwittigt de bewoners en de Lijn.
Het advies van de politie wordt opgevolgd.
De wijziging van één- naar tweerichting in de Molenstraat loopt van vrijdag 26/4/2019 om 15.00
uur tot maandag 29/4/2019 om 09.00 uur en gebeurt door onze diensten. De organisatoren
zorgen zelf voor de andere signalisaties (zoals gewoonlijk).
Voor het afsluiten van de Stationsstraat wordt geopteerd voor uitgezonderd plaatselijk
verkeer tot aan de bakker en vanaf daar verboden voor ALLE verkeer.
643.1 - Reglement kermisactiviteiten op de openbare kermissen
Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad keurt onderstaand reglement kermisactiviteiten op de openbare
kermissen goed
AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de
gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen,
samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het
oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van
kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.
Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties.
Artikel 2 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
Op het grondgebied van de gemeente worden volgende kermissen ingericht:
- Kermis Haasrode
Armand Verheydenstraat
2de weekend na Pasen
- Kermis Sint-Joris-Weert
Weekend voor en na Sint-Joris
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
data voor de kermissen te bepalen en de plaatsen aan te duiden.
De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer
bezet worden dan gedurende de in dit artikel vermelde periodes.
Het college van burgemeester en schepenen kan steeds op eigen initiatief of op vraag van de
wijkverenigingen de kermislijst, de plaats en de data van de kermis wijzigen, zonder dat dit
aanleiding kan geven tot het vorderen van enige schadevergoeding aan de gemeente.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10 § 1 en KB art.
4 §2 en art. 10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen:
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel:
-aan de houders van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening
-aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door
een niet-menselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10
van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen
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het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de
reglementaire voorschriften betreffende deze materie
het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de
personen die er werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake
volksgezondheid
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel:
- aan de houders van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”voor eigen
rekening
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”
Bijkomende voorwaarden:
uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s
het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 2.
Artikel 4 Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art. 8, 9 § 1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de
kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is de regel.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk:
-in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis
(bijvoorbeeld introductie van nieuwe attracties).
De standplaatsen per abonnement worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde
standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
Artikel 5 Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art. 13)
5.1. Vacature en kandidaatstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature
bekend maken door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht via de gemeentelijke
website http://www.oud-heverlee.be, via het gemeentelijk infoblad en de lokale pers.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften [1] en binnen de termijn voorzien in
de kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet
weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kandidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de
voorwaarden inzake toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van één of meer van de volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de « aangestelde - verantwoordelijken » en van het
tewerkgesteld personeel;
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f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek, de controle van de voorwaarden
en de gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaats worden opgenomen in een
proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15 § 5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke
niet weerhouden kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art. 16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
a)de situering van de standplaats;
b)de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c)de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
d)de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de
standplaats toegewezen werd;
e)desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
f)het ondernemingsnummer;
g)de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de
standplaats toegelaten is;
h)de prijs van de standplaats behalve wanneer deze uniform werd vastgesteld;
i)desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7 Spoedprocedure (KB artikel 17)
Indien, in de vijftien dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen
vacant blijven,
hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf.
artikel 5 van dit reglement),
-

hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden,

hetzij ten gevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald:
1° de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het
mogelijke, tot verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2° de kandidaturen worden ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs;
3° de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen overeenkomstig de
bepalingen opgenomen in artikel 5.2, eerste en tweede lid van dit reglement;
4° hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten
vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend;
5° indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het procesverbaal de motivatie van zijn keuze aan;
6° hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met
ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per
duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met ontvangstmelding, de beslissing mede die hem
aanbelangt.
Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd
toegewezen op basis van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de
kermis, voor zover deze beperkt blijven en nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische
noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op het kermisterrein.
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De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende
gemeenteraad of college van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 12, §1 en 2)
1° Het abonnement heeft een duur van vijf jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in de gevallen bedoeld bij het opschorten (cf.
artikel 9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit
reglement).
2° De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor
een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de
activiteiten aan het einde van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van
de burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessionaris.
Artikel 9 Opschorten abonnement (KB art. 12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer:
1° hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen:
-door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest,
-door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van de
ongeschiktheid en houdt op onmiddellijk de dertigste dag volgend op de bekendmaking van het
hernemen van de activiteiten.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens dertig dagen voor het begin van
de kermis hernieuwd worden.
2° hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op hetzelfde ogenblik plaats
heeft.
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste drie maanden voor de begindatum van
de kermis. Zij mag geen drie opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren:
-hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding,
-hetzij bij persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding,
-hetzij per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding
Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 12 §4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen:
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld
in artikel 9 1° van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in op de dertigste dag volgend
op de bekendmaking van de ongeschiktheid.
- De houder kan een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvragen voor andere
motieven. De beslissing om gevolg aan deze aanvraag te geven hangt af van de beoordeling
van de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessionaris.
- De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent,
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de
houder was.
Artikel 11 Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12 § 6)
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten:
1° hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke
verplichtingen betreffende de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing
zijn op de betrokken attractie of vestiging,
2° hetzij om redenen vermeld in het gemeentelijk reglement.
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De intrekking van het abonnement gebeurt overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het
gemeentelijk reglement en kan geen aanleiding geven tot het vorderen van enige
schadevergoeding aan de gemeente.
De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12 Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer:
1)De houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of
zijn vestiging(en) stopzet;
2) de houder van een standplaats overlijdt. Zijn rechthebbenden kunnen zijn standplaats
overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat
-de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen
overneemt;
-de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis
(cf. artikel 3 van dit reglement).
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.
Artikel 13 Inname standplaatsen (KB art. 11)
13.1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten””
2) de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”
3) de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houders van de “machtiging als werkgever in
kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen rekening
4) de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houders van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening
5) de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in
kermisactiviteiten” die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4)
6) aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen
bedoeld in 1) tot en met 4) onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon
bedoeld in 5)
De personen bedoeld in 2) tot en met 5) kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun
machtiging geldig is voor de attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of
door middel van wie ze werden toegewezen.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening
aan tafel kunnen ingenomen worden door :
1) de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) houders
“machtiging als werkgever in ambulante activiteiten””
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante
activiteiten”
3) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
4) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie
de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
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5) door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in
dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1) tot en met 4)
6) door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten[2] in een vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in
aanwezigheid en onder het gezag van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als
werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten als aangestelde A of B”
De personen opgesomd in 2) tot en met 5) kunnen de standplaatsen innemen buiten de
aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
Artikel 14 Uitbating tijdens de kermis
Het gemeentebestuur kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade of
een ongeval veroorzaakt door de kermisinrichtingen, hun uitbater of zijn personeel, zowel
binnen de inrichting als op de openbare weg. Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk
voor beschadiging, diefstal of verlies van de wagens of inrichtingen en hun inhoud.

AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten
openbare kermissen
Artikel 1 Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20)
1.1. Op aanvraag van een kermisuitbater
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar
domein buiten de openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van
kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij
de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren via standaardformulier (cf. bijlage).
1.2. Van uit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de
procedure zoals omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21)
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cf. supra Afdeling 1 artikel 3)
en innemen van de standplaatsen (cf. supra Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het
openbaar domein verkrijgen en innemen.
Artikel 3 Duur machtiging (KB art. 22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend
-

hetzij voor een bepaalde periode

-

hetzij per abonnement

Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats
heeft verkregen gedurende drie opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de
standplaats door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat
er geen onderbreking was bij de overname.
De regel van drie jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van
een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de
persoon die daarna de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
[1] De wijze van indiening wordt nader bepaald in art 14, eerste lid van het KB van 24
september 2006
[2] KB art. 2, §3
Artikel 2: De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de
kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn
afgevaardigde of de concessionaris zijn gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1,
artikel 3 van dit reglement te controleren.
Artikel 3: Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring én bekendmaking.
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646 - Evenement - Paaswandeling 22 april 2019 - Dijle Floats
Besluit
Artikel 1 : Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van een
Paaswandeling door Dijle Floats op 22 april 2019 goed, mits het opvolgen van de opgelegde
voorwaarden.
624.2 - Buitenspeeldag en opening Multimovepad
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de
ingebruiknamekeuring van de 12 speeltoestanden van het multimovepad + 2 eenvoudige
glijbanen te bekostigen.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord om de jaarlijkse
keuring van de speeltoestellen op zich te nemen en te financieren.
560.12 - Kunstroute 21 en 22 september 2019
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitwerking van het
programma voor de lustrumeditie van de kunstroute en de bijhorende visualisatie.
649 - Rondom special rond cultuur, toerisme en/of shopping
Besluit
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen gaat in op het voorstel van Rondom om
een special rond Oud-Heverlee uit te werken. De content wordt aangeleverd door schepen
Mattias Bouckaert.
581.16 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer: 20190331 - Wandelen voor
Sterretjes
Besluit
Artikel 1: Op voorwaarde dat:


De nodige (veiligheids)instanties in kennis worden gesteld van de genomen
maatregelen.



De adviezen van andere betrokken actoren in rekening werden gebracht.



De inname niet conflicteert met andere innames.

Besluit het college van burgemeester en schepenen volgende tijdelijke maatregelen, zoals
vermeld in het afgeleverde advies van de politie goed te keuren voor de periode van 20190331
tot en met 20190331 van 12.00 uur tot 22.00 uur :
De instelling van het eenrichtingsverkeer in volgende straten d.m.v. de verkeersborden C1 +
F19 :
- Sint-Joris-Weertstraat ter hoogte van het kruispunt met de M.Noëstraat tot aan het kruispunt
met de Meerdaalweg .
- Monarkenweg vanaf het kruispunt met de M.Noëstraat tot het kruispunt met de Sint-Jorisweertstraat.
Tevens onderstaande omleggingen d.m.v. verkeersborden F41:
- M. Noëstraat in de rijrichting van Vaalbeek tussen Kruispunt met de Meerdaalweg,
Monarkenweg en Sint-Joris-Weertstraat
Artikel 2: De weggebruikers zullen van deze regeling op de hoogte worden gebracht door
middel van de verkeersborden voorgeschreven bij Koninklijk Besluit van 1 december 1975,
gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 27 april 1976 en volgende inzake het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer. Zij zullen door de aanvrager geplaatst en
onderhouden worden zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het
signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Dit geldt evenzo voor
de in dit Ministerieel Besluit vernoemde verlichtingstoestellen.
Artikel 3: De inbreuken op deze verordening zullen worden beteugeld met politiestraffen, voor
zover een wet of een algemene- of provinciale verordeningen geen andere straffen voorziet.
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Artikel 4: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de griffie van de
politierechtbank van het kanton en aan deze van de rechtbank van eerste aanleg van het
arrondissement.
Artikel 5: Dit besluit wordt van kracht de dag waarop het bekend is gemaakt en het blijft van
kracht tot het einde der werken of evenement.
Artikel 6: Een kopij van dit besluit dient gedurende de volledige duur van de werken of het
evenement op de locatie aanwezig te zijn.
Artikel 7: Een aanvraag tot verlenging van de politieverordening dient minstens 1 week op
voorhand te worden aangevraagd.
Artikel 8: Onderstaande instanties en/of personen dienen op voorhand door de aanvrager te
worden verwittigd: de omwonenden.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Marijke Pertz
algemeen directeur

Adri Daniëls
burgemeester-voorzitter
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