PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 19 december 2017
Aanwezig: Johan Cans - voorzitter
Iris Vander Schelde - burgemeester
Gino Debroux, Bart J. De Vos, Frank Stevens, Didier Reynaerts, Greta Vanermen - schepenen
Yves Simons, Josseline Pansaerts, Mark Keppens, Marc Richelle, Marc Lecocq, Gary Peeters, Lore Fourie,
Saartje Ieven, Ingrid Vanrutten, Leon Ignoul, Joeri Roosen, Yves Tilkens, Guy Tuts, Dirk Schampaert, Jeanine
Smets, Patrick Roosen - raadsleden
Eddy Vandenbosch - voorzitter OCMW
Renaat Kamers - secretaris
Afwezig: Kris Colsoul, Wilfried Roosen - raadsleden

PUNT 12 - MILIEU - GEMEENTELIJK REGLEMENT “PUBLICATIE VAN EEN
THERMOGRAFISCHE LUCHTFOTO OP EEN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE
WEBSITE” - GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 oktober 2016 waarbij het gemeentelijk
klimaatactieplan werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2017
met betrekking tot deelname aan het project ‘opmaak van een thermografische luchtfoto’
van Interleuven;
Overwegende dat dit project een thermografische luchtfoto van het gemeentelijk
grondgebied omvat waarbij deze luchtfoto gepubliceerd wordt op een voor het publiek
toegankelijke website;
Overwegende dat de thermografische luchtfoto van de gemeente door iedereen
raadpleegbaar is en door het ingeven van een adres een thermografisch beeld van het
dak van een woning centraal op het scherm zichtbaar wordt;
Gelet op de brieven van de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer” aan de stad Gent van 17 november 2016 en aan de gemeente Opwijk van 23
augustus 2017 met betrekking tot de publicatie van de warmtefoto van de stad Gent,
respectievelijk de gemeente Opwijk, op een voor publiek toegankelijke website;
Gelet op het advies van de voornoemde commissie, waaruit blijkt dat de publicatie van
een thermografische luchtfoto op een voor publiek toegankelijke website enkel kan
plaatsvinden in de mate dat een gemeentelijk reglement in de oprichting van een
dergelijke website voorziet en mits het aanbieden op de website zelf van een heldere en
duidelijke mogelijkheid dat een inwoner zich kan verzetten tegen de publicatie op de
website van informatie met betrekking tot zijn woning en dat het vervolgens mogelijk is om
zijn woning op de website te maskeren;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 07 december 2017;
Gehoord raadslid Yves Simons die van oordeel is dat dit voorstel kadert in het principe
van “big brother is watching you”;
Overwegende dat uit deze thermostatische luchtfoto zal blijken welke huizen niet
beantwoorden aan de huidige isolatienormen; dat het voor bepaalde bejaarden financieel
onmogelijk is om hun eigendom voldoende te isoleren; dat de immokantoren hier handig
zullen op inspelen om een lagere verkoopprijs voor deze woningen te bedingen; dat de
CD&V-fractie zich om deze reden zal onthouden;
Aangenomen met 16 stemmen voor en 7 onthoudingen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Iris Vander Schelde, Bart J. De Vos, Marc Lecocq,
Didier Reynaerts, Dirk Schampaert, Frank Stevens, Ingrid Vanrutten, Greta Vanermen,
Yves Tilkens, Leon Ignoul, Jeanine Smets, Saartje Ieven, Patrick Roosen, Mark Keppens
en Johan Cans;
Hebben zich onthouden: Yves Simons, Josseline Pansaerts, Guy Tuts, Gary Peeters,
Lore Fourie, Marc Richelle en Joeri Roosen;
BESLUIT:
Artikel 1. Akkoord te gaan met de publicatie van de thermografische luchtfoto van het
grondgebied Landen op een voor het publiek toegankelijke website, waarbij de inwoners
op basis van de ingeving van hun adresgegevens het thermografisch beeld van het dak
van hun woning kunnen raadplegen.

Art. 2. Het resultaat van de opmaak van de thermografische luchtfoto van de stad Landen
en de publicatie ervan op de website alleen te gebruiken ter promotie en sensibilisering
van de inwoners voor energiebesparing en CO² - reductie.
Namens de raad:

Renaat KAMERS
secretaris

Johan CANS
voorzitter

