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Grimbergen, 1 maart 2017, 
 
 
Geachte minister Homans, 
Geachte provinciegouverneur De Witte, 
 
 
Betreffende: gemeenteraadsbeslissing van Grimbergen op 23 februari 2017 
 
 
Op de gemeenteraad van 27 januari 2017 beraadslaagde de gemeenteraad zich 
over de afschaffing van de buurtweg nr. 3 op Parking C. Na het openbaar onderzoek 
en nadat alle argumenten in overweging werden genomen volgde een stemming. 16 
raadsleden stemden voor en 16 raadsleden stemden tegen met 1 onthouding 
waardoor er staking van stemming was. Dit betekent dat het voorstel tot afschaffing 
van de buurtweg nr. 3 werd afgewezen (Zie bijlage 1). 
 
Op basis van deze beslissing heeft de firma Ghelamco op 7 februari ll. een 
schadeclaim gericht aan de gemeente. Hierin dreigden ze met zeer grote 
schadeclaims indien de gemeenteraad de vorige beslissing niet zou intrekken en de 
buurtweg toch zou afschaffen (Zie bijlage 2). Op de gemeenteraad van 23 februari 
werd de gemeenteraad in kennis gesteld van deze ingebrekestelling door de firma 
Ghelamco (Zie bijlage 3). 
 
Op de gemeenteraad van 23 februari werd vervolgens de beslissing van de 
gemeenteraad van 27 januari, om de buurtweg niet af te schaffen, ingetrokken en 
opnieuw ter stemming voorgelegd gezien de dreiging van een schadeclaim van 
Ghelamco, waardoor na stemming een meerderheid gevonden werd voor afschaffing 
van de buurtweg (Zie bijlage 4). 
 
Er werden geen andere of bijkomende argumenten aangehaald ter ondersteuning 
van een wijziging van deze beslissing betreffende de buurtweg. Met uitzondering van 
het feit dat een privaat bedrijf de voltallige gemeenteraad afdreigde met 
schadeclaims indien de gemeente bij haar beslissing tot niet afschaffen zou blijven. 
Dergelijk gedrag kan op zijn minst als ‘tergend gedrag’ of zelfs als ‘chantage’ aanzien 
worden. Dit legt bijgevolg een zware hypotheek op het democratisch gehalte van een 
gemeenteraad die daardoor niet meer vrij is te beraadslagen noch vrij kan beslissen. 
De gemeenteraad heeft als dusdanig het doel van een particulier gediend en niet het 
algemeen belang. De burgemeester en het college kunnen derhalve in fout gesteld 
worden door het toepassen van machtsafwending. 
 
 



Indien een eerder beslist punt wordt ingetrokken en indien daarna een andere 
beslissing wordt genomen dan dient de gemeenteraad hiervoor een andere 
argumentatie voor te leggen die duidelijk verschillend dient te zijn t.o.v. de motivatie 
van een eerder genomen beslissing. In de gemeenteraad van 23 februari werden 
derhalve geen andere argumenten aangehaald behoudens de ingebrekstelling door 
de firma Ghelamco. Dit argument (lees ingebrekestelling) werd door alle raadsleden 
van de meerderheid als dusdanig onderschreven. De voltallige oppositie had tal van 
argumenten om de meerderheid tot een correcte beslissing te overhalen maar ze 
slaagden hierin niet. Door drie leden van de meerderheid werd tevens duidelijk 
gesteld dat ze van stemgedrag veranderden enkel en alleen op basis van de 
schadeclaim van de firma Ghelamco. Ze gaven ook duidelijk aan dat hun beslissing 
tot afschaffen niet gebaseerd was op het algemeen welzijn van de burgers maar uit 
angst om de gemeente niet te hypothekeren met zware schadeclaims.  
 
Op basis van de hierboven beschreven gang van zaken en op basis van het principe 
van ‘tergend gedrag’ en ‘chantage’ van de firma Ghelamco enerzijds en op basis van 
de daaruit voortvloeiende ‘machtsafwending’ van de Grimbergse burgemeester en 
college vragen wij u, namens de ganse N-VA fractie van Grimbergen, om de 
beslissing nietig te verklaren en om het punt opnieuw te laten agenderen op de 
volgende gemeenteraad, waarbij alle betrokken gemeenteraadsleden vrij en 
democratisch kunnen stemmen en zich niet meer beinvloed voelen door derden in 
functie van hun besluitname.  
 
Tot slot vragen wij een duidelijke terechtwijzing voor de burgemeester en college 
vermits het, in deze legislatuur, reeds de tweede maal is dat een eerder 
democratisch genomen beslissing wordt ingetrokken en opnieuw ter stemming wordt 
voorgelegd totdat een bepaalde beslissing wordt bekomen. Het betrof hier begin 
2012 in het kader van de aanstelling van een politiecommissaris. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Jean-Paul Windelen                 Philip Roosen 
Fractievoorzitter N-VA Grimbergen                          Voorzitter N-VA Grimbergen 
                    philip.roosen@gmail.com  
 
 
 
 


