
 
 

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

ZIELBEEK GEHOUDEN OP 16 september 2021. 

 

 AGENDA: 

1.Naamafroeping/aanstippen aanwezigen. 

 

a)De Bestuursleden:  

 

Dijkgraaf J. Stevens. 

Adj. Dijkgraaf  A. De Coster. 

gezworenen: P. De Smedt, L. Mertens, J. Ossé, H. Schelfhout, P. Spittaels, L. Szapinszky, 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) 

Gemeente Puurs-Sint-Amands:Schepen Raf De Blaiser (stemgerechtigd) 

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

Gemeente Buggenhout: verontschuldigd. 

 

c) De Stemgerechtigden: 

Carlier-Rossiers Luc, De Boeck Albert, De Boeck Antoine, De Boeck Julien, De Clercq René, De Loose Robert,  

Fort Van Bornem  Schelfhout Alfred, Goovaerts Lisette, Huyghe Marc, Jacobs Marc, Lanckpaep Kristiaan, 

Langbeen Alfons, Maisy De Keyser Patrick, Mertens Jan, Paridaens Alfons, Rochtus Herlinda,  

Daelemans Monica, Van Autgaerden Leonard, Van Den Brande Walter, Van Den Broeck Dirk,  

Van Ingelgem Lisette, Van Riet Kamiel, Van Schoor Marc, Verbruggen Raf, Vlaamse Watergroep Van Cleemput 

Rune,  

 

d) De gevolmachtigden: 

De Blaiser Raf  voor autonoom gemeentebedrijf Puurs, Crocet Rudy voor Baert Paul,   

Van Linden Liliane voor Camps Marcellina, Boodts Maria voor Daelemans Daniel,  

Verdickt Francois voor Van Malderen Martine, Schelfhout Luc voor De Blaiser Edward,  

De Boeck Albert voor De Boeck Daniel, Bessems Ingrid voor De Boeck Ghislena,  

De Boeck Rita voor De Bondt André, Van Riet Kamiel voor De Keersmaecker Louis, 

Borms Marie Louise voor De Keersmaecker Lydia, Jos Stevens voor De Keersmaecker Marie-Henriette, 

Verbruggen Raf voor De Kerf Kamiel, Mertens luc voor De Maegd Herman,  

Renilde Janssens voor De Mayer Jozef, Stevens Veerle voor De smet Sabine, Boodts José voor De Wit Jan,  

De Smedt Peter voor Mertens Jens, De Clercq Nancy voor Famile Paul Van Malderen,  

Van Ingelgem Lisette voor Garage de Plecker Pauwels, Bert Schelfhout voor Geerts Etienne,  

De Boeck Antoine voor Goossens Marcel, Van Barel Geert voor Immo Talmar,  

Verhelst Emiel voor Jacobs Carla, Jacobs Marc voor Jacosmet,  

De Boeck Julien voor Kerkfabriek St Amandus te Malderen, Steenackers Jan voor Kerstens Herman,  

Bogaerts Thomas voor Lamberts Jan, Lancpaep Kris voor De Boeck Marina,  

Alfred Schelfhout voor Maes Gisela, Goovaerts Lisette voor Mertens Nancy, Ossé Jean voor Moens Marc,  

De Loose Bert voor Moernaut Simonne, Spittaels Paul voor Natuurpunt beheer, 

 Pauwels Dirk voor Pauwels Benedictus, Schelfhout Jozef voor Pauwels Frederik,  

Reyniers Luciaan voor Pauwels Ivonne, Stassijns M T voor Pino, Stevens Maurits voor Polfliet Luk,  

Carlier Dirk voor Rochette Michel, Van Den Bergh Marc voor Rossiers Hilda,  

Rochtus Herlinda voor Schelfhout Ann, De Clercq René voor Schelfhout Kris,  

Stevens Gerda voor Schelfhout Renaat, Van Den Broeck Dirk voor Schoeters Maria,  

Stevens Frans voor Stevens Tom, Van Riet Dominique voor Taeckels Werner,  

Van Gucht Danny voor Talboom Jan, Daelemans Densis voor Tersago Ludo,  

Daelemans Monica voor Van Bussel Floribert, Mertens Jan voor Van De Ven Paulus,  

Stevens Godelieve voor Van De Woestyne Karel, Paridaens Alfons voor Van Den Eede Angela,  

Taeckels Constant voor Van Den Sande Victoria, Van Bogaert Petrus voor Van Der Plas Marc,  

Van Geel Annie voor Van Looveren Josephina, Van Ranst Bonny voor Van Ranst NV,  

Van Schoor Marc voor Aerts Carola,  Van Steen Marie louise voor Verbruggen Julia,  

Walschap Guy voor Verbruggen Marc, Verheyden Monique voor Verstraeten Julien,  

Van Den Abbeele Nadine voor Vivijs Paula. 
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e) De groeperingen van eigendommen voor stemrecht: 

Schelfout Luc, Bessems Ingrid en Croket Rudolf 

 

2. Welkom: 

Door de Dijkgraaf worden de stemgerechtigde ingelanden en de vertegenwoordigers van de gemeentebesturen  

en de provincie Antwerpen verwelkomd op deze gewone algemene vergadering. 

 

Deze algemene vergadering is een uitgestelde vergadering van het dienstjaar 2020 wegens de corona 

richtlijnen. 

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. 06 december 2019. 

 

Genoemd verslag was op voorhand van de vergadering te consulteren op de website van de polder . 

Door de Ontvanger-Griffier wordt een overzicht gegeven . 

Dit verslag wordt  door de vergadering zonder opmerkingen éénparig goedgekeurd. 

 

4. Reorganisatie polders en wateringen. 

 

Door de ontvanger-griffier wordt toelichting gegeven. 

Het Vlaams regeer akkoord voorziet een modernisering en een vereenvoudiging van het Vlaams waterlandschap. 

Het Vlaams regeerakkoord voorziet ook de stopzetting van de belasting bevoegdheid aan polders en wateringen. 

Voor het ogenblik is het nog niet duidelijk hoe de toekomst er voor de polders en wateringen zal uitzien. 

 

5. Waterlandschap 2.0. toelichting. 

Door de ontvanger-griffier wordt toelichting gegeven. 

Waterlandsschap 2.0 is een nieuw project van de Vlaamse regering met als hoofddoelstelling: 

Meer water vasthouden in het landschap om verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te verhogen. 

Het is de bedoeling deze doelen te realiseren samen met lokale partners en zo lokale gedragenheid uit te 

bouwen. 

Wensen mee te werken in dit project: 

De gemeenten Bornem, Puurs-Sint-Amands en Londerzeel, Natuurpunt Klein brabant en Londerzeel en 

landbouworganisaties. 

Het projectgebied bestaat hoodzakelijk de Vliet vallei(Grote molenbeek) , daar deze door de afsluiting van de 

getijden zeer onderhevig is aan verdroging. 

 

6. Toelichting buitengewone werken 2021 

 

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

buitengewone werken welke in de begroting 2021 zijn voorzien. 

 

 

1.Historische wateroverlast Boomsesteenweg te 2830 Willebroek in open bedding brengen Hoeikensloop 

langsheen Boomsesteenweg 

Aanbestedingsbedrag € 271,683,76 BTW incl. 

toelagen van  VMM, provincie Antwerpen, Ondernemen Vlaanderen en de gemeente Willebroek 

Uitvoering der werken najaar 2021, door aannemer Roefs NV uit Antwerpen. 

 

2.Bouwen van een slibvang op de Bosbeek te Willebroek-Tisselt 

Aanbestedingsbedrag € 202.394,98 BTW incl 

toelagen van  VMM en Vlaamse Waterweg 

Uitvoering der werken najaar 2021, door aannemer Roefs NV uit Antwerpen. 

 

3.Remediëren van de verdroging Kasteel domein de Melis te Lippelo en omgeving. 

Aanstelling ontwerper Landmax uit Turnhout 

Opstellen studie € 60.260,00 excl. BTW 

Werken worden geraamd op € 143.080,54 BTW incl. 

Toelagen worden bekomen van VMM 

 

4.Remediëren van de verdroging Waterwinnings gebied de Koevoet te Londerzeel-Malderen 

Samen met Vlaamse Watergroep wordt er een studie opgemaakt door het VITO. 

(waarbij de kosten worden gedragen door de Vlaamse Watergroep) 

 

http://www.poldervlietenzielbeek.be/
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Door de algemene vergadering worden deze projecten goedgekeurd, het polderbestuur wordt hierbij 

gemachtigd deze werken uit te voeren . 

 

 

7. Uit te voeren gewone onderhoudswerken dienstjaar 2021. 

 

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. 

De laatste jaren is eer een toename van zware bodembegroeiing in waterlopen, deze bodem begroeiing kan in 

een vlak gebied wateroverlast veroorzaken. Het verwijderen van deze bodem vegetatie tijdens de zomerperiode 

zal vanaf 2021 meer frequent worden uitgevoerd, op plaatsen waar zware begroeiing aanwezig is. 

Voor 2021 wordt er een slibruimingen voorzien voor het waterloopvlak monding van de Koningsbeek. 

 

Het aanbestedingsbedrag van deze werken bedraagt: 341.363,00 BTW incl 

 

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 € 40.000,00 

 

8. Goedkeuring rekening inkomsten en uitgaven dienstjaar 2019. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

Gelet op de rekening van Inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2019, opgemaakt door  

J. Van Camp, Ontvanger-Griffier op 31/12/2019. 

 

Overwegende dat de genoemde rekening 2019  op voorhand van de vergadering integraal te consulteren is op de 

website van de polder . 

 

Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 03/12/2020 houdende de beslissing om de rekening van de 

inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2019 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

 

Overwegende dat een samenvatting van de rekening dienstjaar 2019 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 2019 wordt éénparig aangenomen met 

volgende eindbalans. 

 
 Gedane  

Inningen 

Gedane 

uitgaven 

Saldo + Saldo - Te 

realiseren 

Ontvangsten 

Te 

realiseren 

Uitgaven 

    

           

Gewone 

dienst 
713.747,87 443.924,33 269.823,54  285.864,29 443.263,45     

Buitengewon

e dienst 
4.707,20 0 4.707,20  0 0     

Dienst voor 

order 
33.578,32 33.082,94 495,38  0 5.930,00     

Totalen 752.033,39 477.007,27 275.026,12  285.864,29 449.193,45     

           

Algemeen Positief saldo 2019:  111.696,96   

 

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

 

 

9. Gewone Polderbelastingen dienstjaar 2021. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

De algemene vergadering beslist éénparig de polderbelastingen voor het dienstjaar 2021 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 2021.  

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

 

Gelet op het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2021  opgemaakt door J. Van Camp Ontvanger-Griffier, 

en goedgekeurd door het polderbestuur in zitting dd.03 december 2020. 

 

Overwegende dat de genoemde begroting 2021  op voorhand van de vergadering integraal te consulteren  was 

op de website van de polder . 

 

Gelet op het besluit van het polderbestuur dd. 03 december 2020,  houdende de beslissing om de begroting van 

de inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 2021 te laten goedkeuren door de eerstvolgende algemene 

vergadering. 

 

Overwegende dat een samenvatting van de begroting dienstjaar 2021 bij de uitnodiging van de algemene 

vergadering werd gevoegd. 

 

Gelet op art. 21 van de polderwet: 

 

 

BESLUIT: na deze toelichting wordt  de begroting 2021 éénparig  goedgekeurd. 

 

Art. 1: De begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2021 wordt  aangenomen met volgende 

eindbalans. 
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 INKOMSTEN 

In € 

UITGAVEN 

In € 

BONI 

In € 

MALI 

     

Gewone dienst 1.036.836,29 1.001.641,91 35.194,38  

Buitengewone 

dienst 

650.598,91 643.391,73 7.207,18  

Dienst voor 

order 

40.995,38 40.500,00 495,38  

Totalen 1.728.430,58 1.685.533,64 42.896,94  

 

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

 

11. Staat van onwaarde polderbelastingen dienstjaar 2018. 

(unaniem goedgekeurd door de algemene vergadering) 

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

dienstjaar 2018 

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 2018 ten bedrage van € 199,26 

 

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

 
12. Gedeeltelijke herverkiezing van het polderbestuur ingevolge einde mandaten op 31/12/2020. 

Gelet op de bepalingen van art. 31 van de wet van 3 juni 1957, betreffende de polders , waarbij wordt 

voorgeschreven, dat bij geheime stemming, de leden van de algemene vergadering de leden van het bestuur 

aanstelt onder de ingelanden. 

 

Overwegende dat alle ingelanden via aanplakking op alle gemeentehuizen waarover de polder zich uitstrekt, 

alsook door aanplakking op het kantoor van de polder Vliet en Zielbeek, alsook door een (betalende) advertentie 

in publi nieuws  week 50 en 51 van 2020, werden verwittigd van deze bestuursverkiezing, en alle de mogelijkheid 

hadden zich kandidaat te stellen als bestuurslid in de polder Vliet en Zielbeek. 

 

Gelet op art. 33 van de wet van 7 juni 1957 dat de duur van het mandaat bepaald. 

 

Gelet op de bepalingen van het bij KB goedgekeurd huishoudelijk reglement van de polder Vliet en Zielbeek, 

waarbij het aantal leden van het bestuur, met inbegrip van de dijkgraaf en de adj. dijkgraaf wordt vastgesteld op 

13 leden. 

 

Gelet op het feit dat de mandaten van volgende bestuursleden een einde neemt op 31 december 2020:   

De Coster André, De Smedt Peter, Mertens Luc, Ossé Jean, Schelfhout Hubert, Stevens Jozef en Van Den Bergh 

Marc  

 

Overwegende dat er in totaal 7 mandaten vrijkomen om tot een voltallig polderbestuur te komen. 

 

Gelet dat volgende personen  zich kandidaat stellen voor een mandaat van bestuurslid in de polder Vliet en 

Zielbeek:  

 

NAAM ADRES 

De Coster André 
(uittredend bestuurslid) 

Breutheide 14 

2890 Puurs-Sint Amands 

De Smedt Peter 
(uittredend bestuurslid) 

W. De Vochtstraat 18 

2870 Puurs-Sint-Amands 

Mertens Jan 
 

Zavel 19 

1840 Londerzeel 

Ossé Jean 
(uittredend bestuurslid) 

Moerplas 33 

2890 Puurs-Sint-Amands 

Schelfhout Hubert 
(uittredend bestuurslid) 

Moorstraat 69 

2870 Puurs-Sint-Amands 
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Stevens Jozef 
(uittredende dijkgraaf)) 

Meir 76 

2890 Puurs-Sint-Amands 

Van Den Bergh Marc 
(uittredend bestuurslid) 

Breendonkstraat 259 

2830 Willebroek 

Walschap Guy Jan Hammeneckerstr. 24,  

2870 Puurs-Sint-Amands 

 

Gelet dat er 7 mandaten als bestuurslid vacant zijn, en er 8 kandidaten bestuurslid zijn. 

 

Gelet het College voor nazicht van de stemverrichtingen als volgt wordt samengesteld: 

-Schepen Raf De Blaiser van de gemeente Puurs-Sint-Amands  en Schepen Leen Van Aken van de gemeente 

Londerzeel en Schepen Nicole Van Praet van de gemeente Bornem. 

De niet verkiesbare bestuursleden B.Van Ranst en L. Szapinsky maken als getuige deel uit van het kiescollege 

Ontvanger-Griffier J. Van Camp is de secretaris van het kiescollege. 

 

Gezien er 105 stembrieven werden uitgereikt, en er eveneens 105 werden gedeponeerd in de kieskoffer bedraagt 

het quorum 54, 

Gelet op het resultaat van de geheime stemming: 

 

 

NAAM ADRES Aantal stemmen 

De Coster André 
(uittredend bestuurslid) 

Breutheide 14 

2890 Puurs-Sint Amands 

77 

De Smedt Peter 
(uittredend bestuurslid) 

W. De Vochtstraat 18 

2870 Puurs-Sint-Amands 

73 

Mertens Jan 
 

Zavel 19 

1840 Londerzeel 

79 

Ossé Jean 
(uittredend bestuurslid) 

Moerplas 33 

2890 Puurs-Sint-Amands 

71 

Schelfhout Hubert 
(uittredend bestuurslid) 

Moorstraat 69 

2870 Puurs-Sint-Amands 

74 

Stevens Jozef 
(uittredende dijkgraaf)) 

Meir 76 

2890 Puurs-Sint-Amands 

94 

Van Den Bergh Marc 
(uittredend bestuurslid) 

Breendonkstraat 259 

2830 Willebroek 

75 

Walschap Guy Jan Hammeneckerstr. 24,  

2870 Puurs-Sint-Amands 

12 

 

Besluit  

 

Art. 1: Worden verkozen verklaard tot lid van bestuur van de polder Vliet en Zielbeek: 

 

NAAM ADRES 

De Coster André 
(uittredend bestuurslid) 

Breutheide 14 

2890 Puurs-Sint Amands 

De Smedt Peter 
(uittredend bestuurslid) 

W. De Vochtstraat 18 

2870 Puurs-Sint-Amands 

Mertens Jan 
 

Zavel 19 

1840 Londerzeel 

Ossé Jean 
(uittredend bestuurslid) 

Moerplas 33 

2890 Puurs-Sint-Amands 

Schelfhout Hubert 
(uittredend bestuurslid) 

Moorstraat 69 

2870 Puurs-Sint-Amands 

Stevens Jozef 
(uittredende dijkgraaf)) 

Meir 76 

2890 Puurs-Sint-Amands 

Van Den Bergh Marc 
(uittredend bestuurslid) 

Breendonkstraat 259 

2830 Willebroek 

 

Art. 2: Hun mandaat zal een aanvang nemen op 16/09/2021. 

 

Art. 3: Hun mandaat zal een einde nemen op 31/12/2026. 

 



 7 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de  Gouverneur van de provincie Antwerpen 

om ter kennis worden gebracht van de bestendige deputatie van de provincieraad. 

 

13. Verkiezing van de Dijkgraaf  aanvang mandaat op 01/01/2021, einde mandaat op 31/12/2020 

 

Gelet op de bepalingen van art. 31 van de wet van 3 juni 1957, betreffende de polders , waarbij wordt 

voorgeschreven, dat bij geheime stemming, de leden van de algemene vergadering onder de leden van het 

bestuur de Dijkgraaf aanstelt. 

 

Gelet op art. 33 van de wet van 7 juni 1957 dat de duur van het mandaat van Dijkgraaf bepaald. 

 

Gelet op de bepalingen van het bij KB goedgekeurd huishoudelijk reglement van de polder Vliet en Zielbeek, 

waarbij het aantal leden van het bestuur, met inbegrip van de dijkgraaf en de adj. dijkgraaf wordt vastgesteld op 

13 leden en waarbij de orde van aftreden wordt vastgesteld. 

 

Gelet op de beslissing van heden, waarbij voor de aanvulling van de vacant gekomen bestuursfunctie, tot 

verkiezing van zeven bestuursleden werd overgaan. 

 

Overwegende dat volgend bestuurslid  zicht kandidaat stelt  als Dijkgraaf: 

 

Stevens Jozef Meir 76, 2890 Puurs-Sint- Amands 

 

Gelet het College voor nazicht van de stemverrichtingen als volgt wordt samengesteld: 

-Schepen Raf De Blaiser van de gemeente Puurs-Sint-Amands  en Schepen Leen Van Aken van de gemeente 

Londerzeel en Schepen Nicole Van Praet van de gemeente Bornem. 

De niet verkiesbare bestuursleden B.Van Ranst en L. Szapinsky maken als getuige deel uit van het kiescollege 

Ontvanger-Griffier J. Van Camp is de secretaris van het kiescollege.. 

 

Gezien er bij de eerste kiesronde 105 stembrieven werden uitgereikt, en er eveneens 105 stembrieven werden 

gedeponeerd in de kieskoffer  

Er geen ongeldige stemmen werden uitgebracht 

bedraagt het quorum 54 

 

Overwegende dat de uitslag van de geheime stemming het volgende resultaat geeft: 

 

NAAM ADRES ja stemmen Blanco stemmen  

Stevens Jozef Meir 76, 2890 Sint 

Amands 

101 4 

 

 BESLUIT: 

 

Art. 1: De heer Stevens Jozef, wonende Meir nr. 76 te 2890 Puurs-Sint- Amands wordt verkozen verklaard tot 

Dijkgraaf van de polder Vliet en Zielbeek. 

 

Art. 2: Zijn mandaat zal een aanvang nemen op 16/09/2021. 

 

Art. 3: Zijn mandaat zal een einde nemen op 31/12/2026. 

 

Art. 4: Afschrift van deze beslissing zal in drievoud, worden overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie 

Antwerpen om ter kennis worden gebracht van de bestendige deputatie van de provincieraad. 

 

 

14. Varia: 

 

Dijgraaf J. Stevens dankt voormalig bestuurslid Luc Mertens voor zijn 36 jarige inzet in de polder Vliet en 

Zielbeek en de algemene vergadering kent hem unaniem de ere-titel toe van ere bestuurslid van de polder Vliet 

en Zielbeek. 

 

Luc Mertens. 

 

Op 25 maart 1985 werd Luc verkozen door de Algemene vergadering, tot bestuurslid in onze polder. 

Jan Talboom was Dijkgraaf en Alfons Pepermans was adj. Dijkgraaf en Marcel Van Borm was de Ontvanger-

Griffier. 

Dankwoord van Dijkgraaf  

Luc  maakt reeds 36 jaar (of 6 bestuursperioden van 6 jaar)  onafgebroken deel uit van het polderbestuur. 
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Luc heeft een ganse omwenteling meegemaakt van het waterbeleid. 

In 1985 waren onze waterlopen nog open riolen waarvan het water zo snel mogelijk werd afgevoerd.  

Zo werden ruimingswerken uitgevoerd met een graafbak, en werd de vervuilde specie in de oeverzone 

gedeponeerd en het vervuilde water zo snel mogelijk stroomafwaarts afgevoerd. 

 

In de loop der jaren is het beleid geëvolueerd naar het huidig integraal waterbeleid, de huidige kernwoorden zijn 

, ruimte voor water, waterbuffering, infiltratie, biodiversiteit en vasthouden van water. 

 

Luc zette zich in de polder vooral in voor de afwatering van  het gedeelte Londerzeel, Malderen, en Liezele. 

Hij heeft een grote terreinkennis, hij kent gedetailleerd alle waterlopen en kent ze ook bij naam: 

 

Het Loopken, 

De Drie Parochieloop, 

De Waterlopen in de Waterwinning, de Loonbeek, 

De Kleine  Molenbeek, 

De Grote Molenbeek, 

De Koevoetmolenbeek 

En nog vele anderen 

 

Luc weet als inwoner van Londerzeel maar al te goed wat wateroverlast is. 

In 2002 en 2010 stond het water letterlijk tot aan zijn achterdeur. 

 

In het polderbestuur is hij een stille werker en een gevestigde waarde. 

Hij waakt steeds over het goede onderhoud van de Vliet en de Molenbeek, want die moeten steeds goed in orde 

zijn om de wateroverlast in Londerzeel te beperken. 

 

Wij danken Luc voor deze 36 jaar van inzet in onze polder. 

Wij danken ook zij echtgenote, Lisette, want zij heeft Luc vele uren moet missen terwijl hij zijn taak als 

bestuurslid ter harte nam. 

 

 

 Na een dankwoord van Dhr. Dijkgraaf wordt deze algemene vergadering om 16u30u. 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. 
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