PROCES VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE POLDER VLIET EN
ZIELBEEK GEHOUDEN OP 13 december 2018.
AGENDA:
1.Naamafroeping/aanstippen aanwezigen.
a)De Bestuursleden:
Dijkgraaf J. Stevens.
Adj. Dijkgraaf: A. De Coster
gezworenen: L. Mertens, , J. Ossé, H. Schelfhout, P. Spittaels, L. Szapinszky, F. Van Bussel, M. Van Den Bergh
en F. Verdickt en J. Van Ranst.
Ontvanger-Griffier J. Van Camp.(niet stemger)
b) De afgevaardigden van de openbare besturen:
Gemeente Puurs, Schepen Ivo Van Damme. (stemgerechtigd)
Gemeente Sint Amands, Schepen Eddy Ceurstemont. (stemgerechtigd)
Provincie Antwerpen, Silke Gijsbrechts (niet stemgerechtigd)
c) De Stemgerechtigden:
Boey Ingrid, Cools Florent, De Boeck Albert, De Clercq René, De Keersmaecker Louis, NV. Fort van Bornem ,
Langbeen Alfons, Paridaens Alfons, Van Ranst NV, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
d) De gevolmachtigden:
De Boeck Desiré voor De Boeck Daniel, Borms Marie Louise voor Dekeersmaecker Lydia, Van Opstal
Benjamin voor Eternit, De Bondt Hilaire voor Vercauteren Maria, en Spittaels Paul voor Natuurpunt,.
e) De groeperingen van eigendommen voor stemrecht:
Schelfhout Luc
Verontschuldigd:
Gezworenen; P. De Smedt, R. Peeters en B. Van Ranst.
2. Welkom:
Door de Dijkgraaf worden de stemgerechtigde ingelanden en de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen
en de provincie verwelkomd op deze gewone algemene vergadering.
Alle informatie omtrent de polder en het beheer van de waterlopen kan op eenvoudig verzoek steeds worden
bekomen.
Tevens staat het polderbestuur ter beschikking tot het verstrekken van alle info.
Eveneens beschikt de polder over een website, zie www.poldervlietenzielbeek.be.
3. Verslag van de gewone algemene vergadering dd. 21 december 2017.
Genoemd verslag was op voorhand van de vergadering te consulteren op de website van de polder .
Door de Ontvanger-Griffier lezing wordt een overzicht gegeven .
Dit verslag wordt door de vergadering zonder opmerkingen éénparig goedgekeurd.
4. Uit te voeren gewone onderhoudswerken dienstjaar 2019.
Door de Ontvanger-Griffier wordt een overzicht gegeven wat deze onderhoudswerken werken omvatten:
Gewone onderhoudswerken waterlopen 2° cat & 3° cat.
Maaien oevervegetatie
Maaien bodemvegetatie
Verwijderen hindernissen
Onderhoud & vrijhouden roosters Leibeek en Overstort op Bosbeek.

Afvoer van maaisel .
Zomermaaiingen
Permanent nazicht & controle van kritische punten door eigenpersoneel.
Oeverbeschermingswerken
Deze werken worden geraamd op ongeveer € 331.236,55
Voor 2019 worden er geen slibruimingen voorzien
Werden sedert 2010 geslibruimd:
Goorlaagbeek
Koningsbeek
Ronnebeek
Pandgatheideloop
Molenbeek
Vierbunderloop Monding
Bosbeek ter hoogte van Don Bosco
Leibeek stroomafwaarts Lichterstraat
Bosbeek stroomafwaarts de Overstort naar het Zeekanaal
Gewone onderhoudswerken aan polderwaterlopen .
Maaien oevervegetatie
Maaien bodemvegetatie
Verwijderen hindernissen
Afvoer van maaisel .
Zomermaaiingen
Permanent nazicht & controle van kritische punten door eigenpersoneel.
Oeverbeschermingswerken
Deze werken worden geraamd op ongeveer € 20.000,00
5. Toelichting buitengewone werken 2019.
Aan de hand van een ppt presentatie wordt er aan de vergadering een toelichting gegeven omtrent de geplande
buitengewone werken welke in de begroting 2019 zijn voorzien.

1. Bouwen van een slibvang op waterloop 6.03 Bosbeek te Willebroek-Tisselt.
Werken worden geraamd op € 106.657,27 btw. Incl.
75% toelagen van VMM worden bekomen
2. In open bedding waterloop 6.03.13 Hoeikensloop te Willebroek Boomsesteenweg , wordt geraamd op €
427.968,26
75% toelagen van VMM werden aangevraagd in 2018.
3. Verdroging waterwinningsgebied Londerzeel Malderen.
Dit gebied is gelegen tussen de Grote en Kleine Molenbeek.
In dit gebied stelt zich een probleem van verdroging
In 2019 zal het polderbestuur het overleg opstarten tot een mogelijke realisatie.
(geen uitgaven voorzien in begroting 2019.)
4. Verdroging kasteel Domein de Melis te Lippelo.
Dit kasteeldomein is gelegen tussen de Grote Molenbeeek en Paasheideloop(Klaverbeek)
In dit gebied stelt zich een probleem van verdroging.
In 2019 zal het polderbestuur het overleg opstarten tot een mogelijke realisatie.
(geen uitgaven voorzien in begroting 2019.)
Door de algemene vergadering worden deze projecten goedgekeurd, het polderbestuur wordt hierbij gemachtigd
deze werken uit te voeren .
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6. Goedkeuring rekening inkomsten en uitgaven dienstjaar 2017.
(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering)
Gelet op de rekening van Inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2017, opgemaakt door
J. Van Camp, Ontvanger-Griffier op 31/12/2017.
Overwegende dat de genoemde rekening 2017 op voorhand van de vergadering integraal te consulteren is op
de website van de polder .
Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 20/11/2018 houdende de beslissing om de rekening van de
inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2017 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene
vergadering.
Overwegende dat een samenvatting van de rekening dienstjaar 2017 bij de uitnodiging van de algemene
vergadering werd gevoegd.
Gelet op art. 20 van de polderwet:
BESLUIT: éénparig goedgekeurd.
Art. 1: De rekening van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2017 wordt éénparig aangenomen met
volgende eindbalans.
Gedane
Inningen

Gedane uitgaven

Saldo +

Saldo -

Te
realiseren
Ontvangsten

Te
realiseren
Uitgaven

Gewone
dienst

895.475,75

757.150,01

138.325,74

380.553,68

475.812,30

Buitengewon
e dienst

352.550,55

351.928,23

622,32

352.550,55

350.000,00

Dienst voor
order

32.439,29

32.127,64

311,65

0

7.232,32

1.280.465,59

1.141.205,88

139.259,71

733.104,23

833.044,62

Totalen

139.259,71

-99.940,39

Effectief positief saldo dienstjaar 2017: € 39.319,32

Art. 2: Dit besluit voor passend gevolg over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.

7. Gewone Polderbelastingen dienstjaar 2019.
(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering)
De algemene vergadering beslist éénparig de polderbelastingen voor het dienstjaar 2019 als volgt vast te
stellen: .
nml. een basisbelasting: € 14,00 /ha en een minimum belasting van € 7,00.
De belastingopbrengst bedraagt volgens de Ontvanger-Griffier + € 168.000,00 en vormt naast de
terugbetalingen in de onderhoudskosten en toelagen voor tewerkstelling ex. Dac de enige bron van inkomsten
voor de polder.
Deze belasting is nodig om over voldoende middelen te kunnen beschikken om de wettelijke taak van de polder
uit te voeren.
Door de Dijkgraaf wordt benadrukt dat het innen van polderbelastingen noodzakelijk is.
Het innen van deze belasting kost te veel energie en middelen in verhouding tot de opbrengst van deze belasting.
8. Begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019.
(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering)
Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2019 opgemaakt door J. Van Camp Ontvanger-Griffier,
en goedgekeurd door het polderbestuur in zitting dd.20 november 2018.
Overwegende dat de genoemde begroting 2019 op voorhand van de vergadering integraal te consulteren is op
de website van de polder .
Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 20 november 2018 houdende de beslissing om de begroting van
de inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2019 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene
vergadering.
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Overwegende dat een samenvatting van de begroting dienstjaar 2019 bij de uitnodiging van de algemene
vergadering werd gevoegd.
Gelet op art. 21 van de polderwet:

BESLUIT: na deze toelichting wordt de begroting 2019 éénparig goedgekeurd.
Art. 1: De begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019 wordt aangenomen met volgende
eindbalans.
INKOMSTEN
In €

UITGAVEN
In €

BONI
In €

MALI

Gewone dienst

938.291,40

934.324,28

3.967,12

Buitengewone
dienst

554.111,82

549.125,53

4.986,29

56.500,00

55.420,67

1.079,33

1.548.903,22

1.538.870,48

10.032,74

Dienst
order

voor

Totalen

Art. 2: Dit besluit voor passend gevolg over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.
9. Staat van onwaarde polderbelastingen dienstjaar 2016.
(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering)
Door de Ontvanger-Griffier wordt een toelichting gegeven op de staat van onwaarden van de polderbelastingen
dienstjaar 2016
Het betreft hier hoofdzakelijk polderbelastingen die niet kunnen geïnd worden wegens falingen, onbekende
erfgenamen, personen welke ambtshalve geschrapt zijn en in het buitenland verblijven.
Besluit: éénparig:
Art. 1: Door de algemene vergadering wordt éénparig goedkeuring verleend aan de staat van onwaarden
dienstjaar 2016 ten bedrage van € 166,69
Art. 2: Dit besluit voor passend gevolg over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen.
10. Varia:
R. De Clercq merkt op dat er op een bepaalde plaats uitschot van kanada populieren veel te dicht tegen de
waterloop staan, en dat dit een overtreding is.
De dijkgraaf merkt op dat dit gedetailleerd moet bekeken worden in de juiste context.
Waar is deze gelegen, welke waterloop? Geklasseerde? Polderwaterloop? Of perceels gracht?
Na een dankwoord van Dhr. Dijkgraaf wordt deze algemene vergadering om 15u30u. voor gesloten
verklaard.
Namens de algemene vergadering:
De Ontvanger-Grifier,
J. Van Camp.

De Dijkgraaf,
J. Stevens.

Voor éénsluidend afschrift:
Ontvanger-Griffier,
J. Van Camp.

De Dijkgraaf,
J. Stevens.
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