
 
 

PROCES VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE POLDER VLIET EN 

ZIELBEEK GEHOUDEN OP 06 december 2019. 

 

 AGENDA: 

1.Naamafroeping/aanstippen aanwezigen. 

 

a)De Bestuursleden:  

 

Dijkgraaf J. Stevens. 

gezworenen: J. Ossé, H. Schelfhout, P. Spittaels, L. Szapinszky, F. Van Bussel, M. Van Den Bergh, B. Van Ranst 

en  F. Verdickt. 

Ontvanger-Griffier J. Van Camp.(niet stemger) 

 

b) De afgevaardigden van de openbare besturen: 

 

Gemeente Bornem: Schepen Nicole Van Praet(stemgerechtigd) 

Gemeente Londerzeel Schepen Leen Van Aken  (stemgerechtigd) 

Provincie Antwerpen, Ir. Jan De Beuckelaer (niet stemgerechtigd) 

 

c) De Stemgerechtigden: 

De Clercq René, Langbeen Alfons, Paridaens Alfons, Daelemans Monica, Van Den Brande Walter , Van Schoor 

Marc,  

 

d) De gevolmachtigden: 

 Spittaels Paul voor Natuurpunt, Taekels Constant voor Van Den Sande Victoria, Van Schoor Marc voor Van 

Schoor Leopold, Van Bogaert Petrus voor Verbruggen Ignace, Stevens Jozef voor Verbruggen Raf, Schelfhout 

Jozef voor Schelfhout Luc. 

 
e) De groeperingen van eigendommen voor stemrecht: 

geen 

Verontschuldigd: 

Adj. Dijkgraaf: A. De Coster 

Gezworenen; L. Mertens, P. De Smedt, en R. Peeters. 

Schepen R. De Blaiser van de gemeente Puurs-Sint-Amands. 

 

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. 13  december 2018. 

 

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. Ontvanger-Griffier Van Camp Johan, bereiken van de pensioen gerechtige leeftijd. 

 

Op 13 oktober 2019 heeft Johan Van Camp de pensioen gerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt. 

Volgens de huidige wetgeving kan hij zijn taak als Ontvanger-Griffier van de polder Vliet en Zielbeek  blijven 

uitvoeren. 

De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het verderzetten van zijn loopbaan als Ontvanger-Griffier. 

http://www.poldervlietenzielbeek.be/
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5. Inventarisatie polderwaterlopen. 

Gelet op het besluit van de gewone algemene vergadering dd. 21 december 2017, houdende de goedkeuring van 

de lijst en plan van de polderwaterlopen. 

Overwegende dat er ondertussen een aantal wijzigingen aan dit plan en lijst werden doorgevoerd. 

Gelet de noodzaak tot actualisatie van het plan en de lijst van de polderwaterlopen: 

 

Overwegend dat binnen het gebied van de  polder de geklasseerde onbevaarbare waterlopen 2de en  3de categorie 

beheerd worden door de polder. Daarnaast bevinden zich binnen het ambtsgebied van de polder echter ook niet 

(of oud-) geklasseerde waterlopen die een belangrijke rol spelen voor de afwatering van het polder gebied. 

Overwegende dat deze waterlopen officieel dienen  aangeduid te worden als polder-waterloop .  

Overwegende dat het polderbestuur op grond van artikel 106 van de wet betreffende de polders kan 

beslissen over de noodzakelijkheid om bepaalde waterlopen al dan niet in eigen beheer te nemen. De 

algemene vergadering moet vervolgens elk jaar de meest actuele kaart bekrachtigen met de lijst van 

de waterlopen  die de polder in beheer heeft. 

Overwegende dat  de aanduiding van een waterloop  als poldergracht de polder het recht op toegang 

en deponie verleent en dus leidt tot een bezwaring van een (prive-)eigendom met een openbare 

erfdienstbaarheid, dient hiervoor een officiële aanduiding plaats te vinden. Dit tevens met het oog op 

een behoorlijk bestuur, en meer in het bijzonder het beginsel van rechtszekerheid. 

Het nieuwe Artikel 23ter van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen bepaalt hierover het volgende: 

“(…) § 2. De gemeente, polder of watering kan ten behoeve van het beheer van de publieke grachten 

een erfdienstbaarheid opleggen met betrekking tot het recht van doorgang dat kan worden voorzien 

voor personeelsleden van het bestuur en de aangestelden met het nodige materieel die met de uitvoering 

van werken zijn belast en de deponie van ruimingproducten en maaisel uit de gracht. Er kan maximum 

een erfdienstbaarheidszone van vijf meter landinwaarts van de rand van de gracht bepaald worden. 

Andere erfdienstbaarheden of gebruiksbeperkingen kunnen niet opgelegd worden. Deze 

erfdienstbaarheden kunnen niet gezien worden als gebruiksbeperkingen die aanleiding kunnen geven tot 

financiële compensatie vanwege de overheid.” 

 

Overwegende dat deze polderwaterlopen werden opgenomen in de digitale VHA atlas en dienen 

worden goedgekeurd door de algemene vergadering. 

 

Gelet op het plan opgemaakt door de provincie Antwerpen  november2019  en de bijhorende lijst van 

polderwaterlopen in de polder. 

 

Besluit;  

Art1:  De algemene vergadering hecht haar goedkeuring aan de polderwaterlopen zoals deze digitaal op de Vha 

atlas werden aangebracht overeenkomstig het plan opgemaakt door de provincie Antwerpen  op november 2019 

en de bijhorende lijst van polderwaterlopen in de polder. 

De zone van erfdienstbaarheid bedraagt 5 m  breed langs weerszijden van deze waterlopen. 

Deze lijst en plan van november 2019 wordt toegevoegd en maakt deel uit van dit besluit. 

 

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

Vlaams Brabant en Oost Vlaanderen. 

 

Lijst polder waterlopen Vliet en Zielbeek 

VHAG Officiële naam Andere namen in gebruik Som van lengte 

61 Heideloop Heideloop 458 

389 Hogedijkloop Hogedijkloop 637 

524 Paasheideloop Paasheideloop 833 

589 Kleinnijvenloop Kleinnijvenloop 113 

640 (leeg) (leeg) 147 

662 (leeg) (leeg) 420 

663 (leeg) (leeg) 473 

720 Koevoetbeek Koevoetbeek - Molenbeek 1659 

738 Lombeek Lombeek 2722 

772 (leeg) (leeg) 1283 

792 (leeg) (leeg) 1333 

822 (leeg) (leeg) 539 

3385 (leeg) (leeg) 249 

3469 (leeg) (leeg) 325 



 3 

3532 (leeg) (leeg) 1057 

3559 (leeg) (leeg) 886 

3576 (leeg) (leeg) 586 

3594 (leeg) (leeg) 141 

3616 (leeg) (leeg) 1064 

3860 Hellebeek Hellebeek 156 

3876 (leeg) (leeg) 58 

3894 Appeldonkbeek Appeldonkbeek - Appeldonkse beek 59 

3904 (leeg) (leeg) 635 

10272 Loopken Loopken 558 

15085 (leeg) (leeg) 628 

15117 (leeg) (leeg) 163 

25611 (leeg) (leeg) 18 

26221 (leeg) (leeg) 100 

26224 (leeg) (leeg) 91 

26226 (leeg) (leeg) 507 

26233 (leeg) (leeg) 17 

26234 (leeg) (leeg) 415 

40259 Groenloop Groenloop 287 

40260 Steenboschloop Steenboschloop 1265 

40261 Boschputtenloop Boschputtenloop 432 

40262 (leeg) (leeg) 1805 

40263 (leeg) (leeg) 133 

40264 (leeg) (leeg) 467 

40265 (leeg) (leeg) 642 

40266 (leeg) (leeg) 514 

40267 (leeg) (leeg) 520 

40268 (leeg) (leeg) 376 

40269 Krewegloop Krewegloop 446 

40270 (leeg) (leeg) 281 

40271 (leeg) (leeg) 1182 

40272 (leeg) (leeg) 1422 

40274 (leeg) (leeg) 63 

40275 (leeg) (leeg) 918 

40276 (leeg) (leeg) 941 

40278 (leeg) (leeg) 161 

40279 (leeg) (leeg) 362 

40280 Oude Leisloot Oude Leisloot 385 

40281 (leeg) (leeg) 261 

40282 (leeg) (leeg) 1885 

40283 (leeg) (leeg) 1174 

40284 (leeg) (leeg) 373 

40285 (leeg) (leeg) 1213 

40286 (leeg) (leeg) 805 

40287 (leeg) (leeg) 192 

40288 (leeg) (leeg) 846 

40289 (leeg) (leeg) 400 

40290 (leeg) (leeg) 667 

40291 (leeg) (leeg) 1319 

40292 (leeg) (leeg) 603 

40293 (leeg) (leeg) 603 

40294 (leeg) (leeg) 60 

40295 (leeg) (leeg) 623 

40296 (leeg) (leeg) 738 

40297 (leeg) (leeg) 124 

40298 (leeg) (leeg) 371 

40299 (leeg) (leeg) 184 

40318 Buysschermeerenloop Buysschermeerenloop 1135 
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40319 (leeg) (leeg) 543 

40320 (leeg) (leeg) 1056 

40321 (leeg) (leeg) 228 

40322 (leeg) (leeg) 136 

40323 Lippelosewegloop Lippelosewegloop 964 

40325 (leeg) (leeg) 653 

40326 (leeg) (leeg) 476 

40327 Slootloop Slootloop 732 

40535 (leeg) (leeg) 1280 

40536 (leeg) (leeg) 665 

40537 (leeg) (leeg) 1152 

40538 (leeg) (leeg) 566 

40539 (leeg) (leeg) 528 

40540 (leeg) (leeg) 1370 

40541 (leeg) (leeg) 181 

40542 (leeg) (leeg) 141 

40543 (leeg) (leeg) 683 

40630 (leeg) (leeg) 1404 

40631 (leeg) (leeg) 211 

40950 (leeg) (leeg) 931 

40951 (leeg) (leeg) 325 

40952 (leeg) (leeg) 487 

40953 (leeg) (leeg) 1194 

40954 (leeg) (leeg) 440 

40956 (leeg) (leeg) 240 

40957 (leeg) (leeg) 658 

40958 (leeg) (leeg) 369 

40959 (leeg) (leeg) 710 

40960 (leeg) (leeg) 188 

40961 (leeg) (leeg) 698 

40962 (leeg) (leeg) 336 

40963 (leeg) (leeg) 234 

40965 (leeg) (leeg) 618 

40966 (leeg) (leeg) 477 

40967 (leeg) (leeg) 989 

41062 (leeg) (leeg) 229 

41063 (leeg) (leeg) 101 

41072 (leeg) (leeg) 297 

41073 (leeg) (leeg) 221 

41074 (leeg) (leeg) 430 

41075 (leeg) (leeg) 852 

41231 (leeg) (leeg) 149 

41438 (leeg) (leeg) 134 

50106 (leeg) (leeg) 114 

51613 (leeg) (leeg) 358 

55214 (leeg) (leeg) 164 

55215 (leeg) (leeg) 206 

55217 (leeg) (leeg) 119 

55218 (leeg) (leeg) 184 

55219 (leeg) (leeg) 378 

55257 Driehuizenloop Driehuizenloop 1059 

64454 (leeg) (leeg) 641 

64455 (leeg) (leeg) 99 

64456 (leeg) (leeg) 65 

64459 (leeg) (leeg) 554 

64466 (leeg) (leeg) 178 

64467 (leeg) (leeg) 308 

64468 (leeg) (leeg) 430 
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Eindtotaal   73638 

 

 

6. Uit te voeren gewone onderhoudswerken dienstjaar 2020. 

 

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 2020 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 

 

7. Toelichting buitengewone werken 2020. 

 

Aan de hand van een ppt presentatie wordt er aan de vergadering een toelichting gegeven omtrent de geplande 

buitengewone werken welke in de begroting 2020 zijn voorzien. 

 

 

1. Bouwen van een slibvang op waterloop 6.03 Bosbeek te Willebroek-Tisselt. 

Werken worden geraamd op € 154.92719  btw. Incl.(geactualiseerde raming) 

75% toelagen van VMM worden bekomen € 82.970,69 

50% Toelagen van de VWW worden bekomen: € 85.142,59, de algemene vergadering hecht haar 

goedkeuring aan de overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg en de polder Vliet en Zielbeek omtrent deze 

betoelaging van de slibvang te Willebroek-Tisselt 

 

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 2019. 

Voor 2019 gaat dit dossier nog betoelaagd worden door Vmm, zodat deze werken in 2020 kunnen worden 

uitgevoerd. 

Ondertussen wordt er voor het ontbrekende deel verder gezocht naar toelagen via ondernemen Vlaanderen 

en via Pom en provincie Antwerpen. 
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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 opstart van de studie tot remediëren 

van de verdroging van dit gebied. 

(in de begroting 2020 werd er € 50.000,00 voorzien voor studiekosten).) 

 

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. 

(in begroting 2020 werd een bedrag voorzien van € 72.914,60 voor opmaak studie, Studiebureeel Landmax  

 uit Turnhout werd aangesteld om deze studie uit te voeren.) 

 

5. Verdroging hof Schemelbert-t’Onzent te Liezele. 

Historisch waren het hof Schemelbert (nu t’0nzent) en De Schemelbertmolen eigendom van dezelfde 

eigenaar. 

De vijvers van het Schemelbert werden bijgevuld vanuit de Molenbeek, het water werd opgestuwd dmv. de 

sluizen van de Schemelbertmolen en vloeide zo gravitair  via een stenen goot naar de vijvers van het 

Schemelbert. 

Het teveel aan water werd via een sluisje geloosd in de Laenenbeemdloop. 

Wij beschikken hieromtrent reeds over historische stukken en akten.  

Deze historische constructies zijn nog gedeeltelijk aanwezig op de site, ons personeel is momenteel deze 

historische constructies aan het vrijmaken zodanig dat we ons een juist beeld kunnen  vormen van deze 

constructies. 

Deze constructies kunne op een eenvoudige wijze, en zonder veel kosten worden hersteld, voor dit project 

werden er geen kredieten voorzien in de begroting 2020, de beperkte kosten zullen worden gedragen in de 

gewone begroting 2020. 

 

 

Door de algemene vergadering worden deze projecten goedgekeurd, het polderbestuur wordt hierbij 

gemachtigd deze werken uit te voeren . 

 

8. Goedkeuring rekening inkomsten en uitgaven dienstjaar 2018. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

Gelet op de rekening van Inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, opgemaakt door  

J. Van Camp, Ontvanger-Griffier op 31/12/2018. 

 

Overwegende dat de genoemde rekening 2018  op voorhand van de vergadering integraal te consulteren is op de 

website van de polder . 

 

Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 14/11/2019 houdende de beslissing om de rekening van de 

inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2018 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

 

Overwegende dat een samenvatting van de rekening dienstjaar 2018 bij de uitnodiging van de algemene 

vergadering werd gevoegd. 

 

Gelet op art. 20 van de polderwet: 
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BESLUIT: éénparig goedgekeurd. 

 

Art. 1: De rekening van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018 wordt éénparig aangenomen met 

volgende eindbalans. 

 
 Gedane  

Inningen 

Gedane uitgaven Saldo + Saldo - Te realiseren 

Ontvangsten 

Te realiseren 

Uitgaven 

       

Gewone 

dienst 
685.027,51 

 

428.994,91 256.032,60  295.723,72 461.736,05 

Buitengewon

e dienst 
368.151,44 363.444,24 4.707,20  0 0 

Dienst voor 

order 
34.714,71 33.432,63 1.282,08  0 6.496,21 

Totalen 1.087.893,66 825.871,78 262.021,88  295.723,72 468.232,26 

   262.021,88 -172.508,54 

Algemeen Positief saldo 2018: 89.513,34 

 

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

 

 

9. Gewone Polderbelastingen dienstjaar 2020. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

De algemene vergadering beslist éénparig de polderbelastingen voor het dienstjaar 2020 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.  

 

10. Begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020.  

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2020  opgemaakt door J. Van Camp Ontvanger-Griffier, 

en goedgekeurd door het polderbestuur in zitting dd.14 november 2019. 

 

Overwegende dat de genoemde begroting 2020  op voorhand van de vergadering integraal te consulteren  was 

opde website van de polder . 

 

Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 14 november 2019 houdende de beslissing om de begroting van de 

inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2020 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

 

Overwegende dat een samenvatting van de begroting dienstjaar 2020 bij de uitnodiging van de algemene 

vergadering werd gevoegd. 

 

Gelet op art. 21 van de polderwet: 

 

 

BESLUIT: na deze toelichting wordt  de begroting 2020 éénparig  goedgekeurd. 

 

Art. 1: De begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2020 wordt  aangenomen met volgende 

eindbalans. 
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 INKOMSTEN 

In € 

UITGAVEN 

In € 

BONI 

In € 

MALI 

     

Gewone dienst 978.624,28 976.224,28 2.400,00  

Buitengewone 

dienst 

720.581,54 718.810,05 1.771,49  

Dienst voor 

order 

41.782,08 40.500,00 1.282,08  

Totalen 1.740.987,90 1.735.534,33 5.453,57  

 

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

 

11. Staat van onwaarde polderbelastingen dienstjaar 2017. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

Door de Ontvanger-Griffier wordt een toelichting gegeven op de staat van onwaarden van de polderbelastingen 

dienstjaar 2017 

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 2017 ten bedrage van € 150,13 

 

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

 
12. Varia: 

 

R. De Clercq merkt vraagt of de wetgeving rondom waterlopen beter kenbaar kan gemaakt worden aan alle 

betrokkenen bv door een bijlage bij polderbelastingen, en een vermelding op de website van de polder. 

 

 

 

 Na een dankwoord van Dhr. Dijkgraaf wordt deze algemene vergadering om 15u30u. voor gesloten 

verklaard. 

 

Namens de algemene vergadering: 

  

De Ontvanger-Grifier,        De Dijkgraaf, 

J. Van Camp.         J. Stevens. 

 

 Voor éénsluidend afschrift: 

 

 Ontvanger-Griffier,        De Dijkgraaf, 

  

J. Van Camp.         J. Stevens. 


