
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 oktober 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 4/3 Provinciale overheidsopdrachten. Lille. Doortrekkersterrein 
Lille. Inrichten van een terrein voor woonwagenbewoners. 
Rooien van bomen. Buitenaanleg en beplantingen. 
Bouwwerken en  technieken. Aansluiting op de 
nutsvoorzieningen. Ontwerpen. Goedkeuring.

In vergadering van 28 januari 2016 verleende uw raad een principieel akkoord om 
bijkomende terreinen voor rondtrekkende woonwagenbewoners te realiseren op 
haar grondgebied.

In diezelfde vergadering besliste uw raad om een eerste provinciaal 
doortrekkersterrein te realiseren in Lille, op een te verwerven grond in eigendom 
van vzw Het GielsBos.

De Vlaamse overheid kende de provincie een subsidie toe van 195.000,00 EUR nl. 
100 % van de aankoopprijs van de grond (ministerieel besluit van 3 oktober 2016).

Ook voor de inrichting van het terrein zal de provincie Vlaamse subsidies 
aanvragen, op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 
2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en 
de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners.

De maximale subsidie bedraagt 1.804.140,00 EUR voor de voorziene 25 
standplaatsen (namelijk 1.686.112,31 EUR voor de inrichting verhoogd met 7 % 
subsidie voorzien voor algemene kosten: ontwerp, aanbesteding en opvolging van 
de werken). De Vlaamse subsidie heeft betrekking op de inrichting van het terrein 
(exclusief de kosten voor boscompensatie, meubilair, ICT en beheer en toezicht). 

Aan uw raad worden thans voor goedkeuring volgende ontwerpen, met 
bijbehorende ramingen en bestek, voorgelegd:

- buitenaanleg en beplantingen: 496.018,93 EUR (incl. btw);
- bouwwerken en technieken: 1.121.874,60 EUR (incl. btw).

Volgende wijzen van gunnen worden voorgesteld:
- buitenaanleg en beplantingen: bij vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing 
van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten;

- bouwwerken en technieken: bij openbare procedure in toepassing van 
artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.



Daarnaast worden nog volgende opdrachten van beperkte waarde gegund, in 
toepassing van art. 92 van voornoemde wet:

- rooien van bomen: 34.183,71 EUR (incl. btw);
- nutsvoorzieningen: 30.686,14 EUR (incl. btw).

Het Departement Logistiek – Team Ontwerpen heeft een ontwerp opgemaakt voor 
een terrein met 25 standplaatsen.

De 25 standplaatsen worden in vijf clusters van telkens vijf standplaatsen 
opgedeeld, alle bereikbaar via een centrale rijweg. Bij elke cluster zijn twee 
toiletten en een douche voorzien.

Het hoofdgebouw omvat een bureauruimte, dienstlokalen en technische lokalen, 
douches, voorzieningen voor minder validen (douche en toilet) en een polyvalent 
lokaal.

Het terrein wordt aan drie zijden begrensd door een grondberm met 
draadafsluiting. De voorzijde van het terrein is open om een maximale sociale 
controle te houden.

Om het terrein aan te leggen, dienen de bestaande bomen – een typisch Kempens 
bos met hoge naaldbomen zonder onderbeplanting - gerooid te worden. Het te 
rooien bos wordt gecompenseerd op terreinen van de gemeente Lille.

Het totale project wordt aldus geraamd op 1.682.763,38 EUR (incl. btw). Deze 
projectkost wordt dus volledig gedekt door de maximale subsidie.

De deputatie stelt voor om voornoemde ontwerpen goed te keuren alsook 
voornoemde wijzen van gunnen van deze overheidsopdrachten voor werken.

De ontwerpen zijn digitaal beschikbaar.

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 12 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43.§2.11° van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad hecht goedkeuring aan de ontwerpen voor het inrichten van een 
doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners te Lille, opgemaakt door het 
departement Logistiek, en stelt hiervoor volgende wijze van gunnen vast :

- buitenaanleg en beplantingen: bij vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing 
van artikel 41, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten;

- bouwwerken en technieken: bij openbare procedure in toepassing van 
artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
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