
Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen 
 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
 
Zitting van: 19 maart 2001 
 
AANWEZIG:  Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter; 
  Frans DIELIS, Karel LENAERTS, Monique QUIRYNEN, Kris GOVERS 

Schepenen; 
  Jan JACOBS, Antoon HORSTEN, Mies GIJSBRECHTS, Maria 

VERHEYEN, Louis VAN AMMEL, Adri SOMMEN, Maria VAN DYCK, 
Hans GEERTS, Werner VAN BAEKEL, Karel BROSENS, Jef SCHOOFS, 
Bert VAN GOOL, Annie VERHEYEN Raadsleden; 

  Dries COUCKHUYT Gemeentesecretaris; 
VERONTSCHULDIGD:  Leo VERSTRAETEN Raadslid; 
Voorwerp: 
Gemeentelijke Adviesraad Verkeer.  Aanpassing samenstelling.  Wijziging van het 
gemeenteraadsbesluit dd. 23 februari 1995. 
De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 28 september 1989 houdende voorstel tot het 
oprichten van een adviescommissie voor verkeersveiligheid; 
 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23 februari 1995 houdende goedkeuring van het 
reglement van inwendige orde van de GAV; 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om naar aanleiding van het aantreden van de nieuwe 
gemeenteraad over te gaan tot het oprichten van een nieuwe gemeentelijke adviesraad verkeer 
en het goedkeuren van een reglement van inwendige orde van de nieuwe gemeentelijke 
adviesraad verkeer; 
 
Op voorstel van de schepen van verkeer; 
 
Na beraadslaging; 
 
Besluit met eenparigheid van stemmen het gemeenteraadsbesluit dd. 23 februari 1995 
houdende goedkeuring van het reglement van inwendige orde van de GAV aan te passen als 
volgt: 
 
art. 1- Er wordt een nieuwe Gemeentelijke Adviesraad Verkeer opgericht, hierna G.A.V. 

genoemd.  De G.A.V. heeft zijn zetel op het gemeentehuis. 
 
art. 2- De G.A.V. heeft tot doel het schepencollege te adviseren bij de totstandkoming van 

een beleid inzake verkeer en verkeersveiligheid.  Hij helpt ook bij de uitvoering van 
dit beleid. 
Het advies moet aan het schepencollege gegeven worden binnen de veertien dagen na 
samenkomst van de G.A.V.  Het schepencollege laat uiterlijk 14 dagen na ontvangst 



van het advies aan de G.A.V. weten welk gevolg het aan het advies heeft gegeven of 
zal geven. 

 
art. 3- Elke ingreep in het verkeersgebeuren moet verplicht voor advies voorgelegd worden 

aan de G.A.V.  De G.A.V. moet ook verplicht om advies gevraagd worden over de 
jaarlijkse beleidsnota ‘verkeersveiligheid’. 

 
art. 4- In principe kunnen zowel het schepencollege als de G.A.V. initiatief nemen om advies 

te vragen of te geven. 
 
art. 5- De leden van de G.A.V. worden aangeduid door het schepencollege.  Dit gebeurt in 

het raam van een vooropgestelde samenstelling. 
 
art. 6- De G.A.V. heeft volgende samenstelling: 

a) de schepen van veiligheid (verkeer) of zijn aangestelde 
b) drie deskundigen 
c) twee vertegenwoordigers van de lokale politie 
d) één vertegenwoordiger van de technische dienst van de gemeente 
e) één vertegenwoordiger van elke school 
f) één vertegenwoordiger van de middenstand 
g) één vertegenwoordiger van de werknemers 
h) één vertegenwoordiger uit het landbouwmidden 
i) één vertegenwoordiger van de milieugroep MIGROM vzw 
j) één vertegenwoordiger van de jeugdraad 
k) één vertegenwoordiger van de B.G.J.G. 
l) één vertegenwoordiger van de V.V.V. 
 
Met uitzondering van de personen genoemd onder a) of b) mogen de leden van de 
G.A.V. niet in de gemeenteraad zetelen. 
 

art. 7- Elk lid van de G.A.V. heeft één stem en is stemgerechtigd.  Hebben evenwel GEEN 
stemrecht: de schepen van veiligheid (verkeer) of zijn plaatsvervanger, de 
deskundigen die een politiek mandaat hebben als gemeenteraadslid, de betrokkenen 
die in functie van de agendapunten toegevoegd worden en de secretaris. 
De stemming verloopt steeds openbaar. 

 
art. 8- Inspraak en informatie worden gegeven: betrokkenen, belangstellenden - of een 

representatieve afvaardiging ervan - en technici kunnen in functie van de 
agendapunten toegevoegd worden. 

 
art. 9- Iemand die driemaal achtereenvolgens afwezig is zonder verontschuldiging, kan door 

de G.A.V. uit zijn taak ontzet worden. 
Op voorstel van de G.A.V. kan door het schepencollege een plaatsvervanger 
aangeduid worden. 

 
art. 10- De G.A.V. blijft in functie tot bij het ingaan van een nieuwe legislatuur in de 

vervanging wordt voorzien. 
 
art. 11- De voorzitter en de ondervoorzitter worden bij stemming gekozen uit de 

stemgerechtigde leden, voor een periode van zes jaar.  De voorzitter leidt de 



werkzaamheden van de G.A.V.  Hij zit de bijeenkomsten voor en is samen met de 
schepen van veiligheid (verkeer) of zijn afgevaardigde de verbindingsfiguur tussen 
de G.A.V. en het schepencollege. 
De ondervoorzitter moet de voorzitter bij afwezigheid vervangen en diens taken 
overnemen. 

 
art. 12- Het schepencollege belast een lid van de gemeentelijke administratie met het 

secretariaatswerk van de G.A.V. 
 
art. 13- De G.A.V. vergadert elke maand. 

De leden worden door de vergaderingen opgeroepen door een schriftelijke 
uitnodiging die plaats, datum, uur en agenda van bijeenkomst vermeldt. 
Deze uitnodiging moet de leden minstens zeven kalenderdagen voor de bijeenkomst 
bereiken.  De leden van de G.A.V. en het schepencollege worden over de adviezen 
op de hoogte gehouden door een geschreven verslag van de vergadering. 

 
art. 14- De G.A.V. kan steeds geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
art. 15- Adviezen moeten aan volgende vereisten voldoen: 

a) na openbare stemming tot stand gekomen zijn 
b) geformuleerd zijn door minstens de helft + 1 van de leden van de geldig 
vergaderende G.A.V.; 
c) gemotiveerd zijn; 
d) een overzicht geven van een eventueel minderheidsstandpunt van de leden; 
e) schriftelijk van vorm zijn. 

 
art. 16- De G.A.V. kan alle werkvormen gebruiken om zijn doelstelling waar te maken.  Zo 

kan hij werkgroepen oprichten, technici of diensten horen, bevragingen organiseren, 
enz. 

 
art. 17- De G.A.V. werkt binnen de grenzen van de middelen die voorzien zijn in de 

gemeentebegroting. 
 
art. 18- Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad dd. 28 september 1989. 
 
art. 19- Dit besluit wordt onderworpen aan het decreet van 28 april 1993 houdende, regeling 

voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten. 
 
Aldus gedaan en beslist in zitting datum als ten hoofde. 
 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
(get.) COUCKHUYT Dries (get.) WILRYCX Frank 
 

Voor eensluidend afschrift, 
Merksplas, 13 november 2014 

 
In opdracht: 
De Gemeentesecretaris, De Burgemeester-Voorzitter, 
 
 



 
 
Dries COUCKHUYT Frank WILRYCX 
 
 
 


	Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen
	UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
	Zitting van: 19 maart 2001
	AANWEZIG:  Frank WILRYCX Burgemeester-Voorzitter;
	Frans DIELIS, Karel LENAERTS, Monique QUIRYNEN, Kris GOVERS Schepenen;
	Jan JACOBS, Antoon HORSTEN, Mies GIJSBRECHTS, Maria VERHEYEN, Louis VAN AMMEL, Adri SOMMEN, Maria VAN DYCK, Hans GEERTS, Werner VAN BAEKEL, Karel BROSENS, Jef SCHOOFS, Bert VAN GOOL, Annie VERHEYEN Raadsleden;
	Dries COUCKHUYT Gemeentesecretaris;
	VERONTSCHULDIGD:  Leo VERSTRAETEN Raadslid;


