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Notulen Gemeenteraadszitting van 15/05/2018
Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter
Kristien Vingerhoets (SP.A), Koen Scholiers (CD&V), Levi Wastyn (SP.A),
Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters
(CD&V), schepenen
Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert
(CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS
BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Cliff Mostien
(Onafhankelijk), Nicky Cauwenberghs (CD&V), Gregory Müsing (N-VA),
Rita Goossens (N-VA), Tom De Wit (CD&V) en Annick De Wever (CD&V),
raadsleden
Luc Schroyens, algemeen directeur

Verontschuldigd

Anthony Abbeloos (N-VH) en Ria Maes (SP.A), raadsleden

De voorzitter opent de zitting om 20:00 uur.

Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd na opmerkingen van de
raadsleden.

Openbare zitting
1.
Agendapunt: Kennisname aanstelling algemeen directeur
Motivering
Voorgeschiedenis
• Het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse
Regering op 22 december 2017 en verschenen in het Belgisch
Staatsblad op 15 februari 2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2
(artikel 581 – artikel 589);
• Beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2018 over de oproeping
zittende functiehouders algemeen directeur
• Beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2018 houdende
goedkeuring organisatievoorstel inzake de ambtelijke integratie van
gemeente- en OCMW secretaris
• Schrijven van 21 maart 2018 over de oproeping voor kandidatuurstelling
ambt algemeen directeur
• Schrijven van 29 maart 2018 van Luc Schroyens over de
kandidatuurstelling als algemeen directeur
• Beslissing van het schepencollege van 9 april 2018 over de kennisname
van de kandidatuur van Luc Schroyens voor de functie van het ambt
algemeen directeur
Feiten en context
Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW
met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie
zoals in dit decreet voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een
eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen
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directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris;
Het Decreet Lokaal Bestuur bevat een bijzondere overgangsregeling om tijdig
en uiterlijk tegen 1 augustus 2018 tot invulling van het ambt van algemeen
directeur te komen;
Verder wordt voorzien dat de nieuwe algemeen directeur de taken en
bevoegdheden uitoefenen die overeenkomstig het Gemeentedecreet en
OCMW-decreet aan de gemeentesecretaris toekomen;
Artikel 588 DLB voorziet dat de salarisschaal van de algemeen directeur gelijk is
aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente verhoogd
met 30%; dat het aan de gemeenteraad toekomt om deze salarisschaal vast
te stellen;
Dat zodoende kennis wordt genomen van de van rechtswege aanstelling van
de algemeen directeur, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld;
Juridische grond
• Artikel 162 van het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 162 voorziet dat er in
elke gemeente één algemeen en één financieel directeur is die zowel
de gemeente als het OCMW bedient, waarbij beide ambten worden
uitgeoefend door personeelsleden van de gemeente;
• Artikel 581 van het Decreet Lokaal bestuur
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Luc Schroyens stelde zich kandidaat voor de functie ambt algemeen directeur.
De gemeenteraad moet kennis nemen van de aanstelling van rechtswege
van de algemeen directeur bij de gemeente.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de
gemeentesecretaris als algemeen directeur bij de gemeente.
Artikel 2
De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van
zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen
directeur en dit vanaf de aanstelling van rechtswege. Deze salarisschaal is
gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris van de gemeente
verhoogd met 30%.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de
algemeen directeur. De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te
hebben volbracht evenals de eed te hebben afgelegd.

77

2.

Agendapunt: Eedaflegging algemeen directeur

Motivering
Voorgeschiedenis
• Beslissing van de gemeenteraad van 15 mei 2018 waarbij kennis wordt
genomen van de aanstelling van een algemeen directeur
Feiten en context
De algemeen directeur moet de eed afleggen aan de gemeenteraad
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22
december 2017
Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Luc Schroyens werd van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de
gemeente en moet zijn eed afleggen aan de gemeenteraad.

Besluit
Heden, dinsdag vijftien mei tweeduizend achttien, om 20.00 uur, is voor ons Luc
Bouckaert, voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Hemiksem,
provincie Antwerpen, verschenen in openbare vergadering van de
gemeenteraad :
SCHROYENS Luc
Geboren op 2 november 1958
van rechtswege aangesteld als algemeen directeur van de gemeente met
ingang van 22 april 2018
Luc Schroyens verklaart het ambt te aanvaarden en legt de eed af die
voorgeschreven is in het Decreet Openbaar Bestuur, als volgt :
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Daarna wordt Luc in zijn functie van algemeen directeur van de gemeente
Hemiksem aangesteld verklaard.

3.

Agendapunt: Reglement Parkeer plus Zorg (P+Z)

Motivering
Feiten en context
Parkeer plus Zorg (P+Z) is een initiatief waarbij een bewoner van Hemiksem de
parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit/garage aanbiedt aan zorgverstrekkers
tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie
plaatsvinden dan de locatie van de inrit/garage.
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De aanbieder is de eigenaar of huurder van een inrit/garage op het
grondgebied van Hemiksem die de plaats voor zijn inrit/garage ter beschikking
stelt van zorgverstrekkers in functie van het P+Z project.
De gebruiker is de persoon die zorg verstrekt en in het bezit is van een RIZIV
nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de
Vlaamse Gemeenschap en die beschikt over zowel een gemeentelijke
parkeerkaart P+Z.
Advies
Er is geen advies nodig.
Juridische grond
art 43§ 2-13 en art. 252 van het gemeentedecreet
Argumentatie
De gemeenteraad moet het reglement Parkeer plus Zorg (P+Z) goedkeuren.

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
het Reglement Parkeer + Zorg Hemiksem goed te keuren :
Artikel 1 - Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
- Parkeer plus Zorg (P+Z): Een initiatief waarbij een bewoner van Hemiksem de
parkeerplaats ter hoogte van zijn inrit/garage aanbiedt aan zorgverstrekkers
tijdens de uitvoering van de zorg. De zorg kan op een andere locatie
plaatsvinden dan de locatie van de inrit/garage.
- De aanbieder: De eigenaar of huurder van een inrit/garage op het
grondgebied van Hemiksem die de plaats voor zijn inrit/garage ter beschikking
stelt van zorgverstrekkers in functie van het P+Z project.
- De gebruiker: Persoon die zorg verstrekt en in het bezit is van een RIZIV
nummer of een inschrijvingsbewijs van verzorgende, uitgereikt door de
Vlaamse Gemeenschap en die beschikt over zowel een gemeentelijke
parkeerkaart P+Z.
- De parkeerplaats ter hoogte van de inrit/garage: De (parkeer)plaats op
openbaar of privé domein voor een inrit of garage, die als parkeerplaats ter
beschikking gesteld wordt aan de zorgverstrekker voor de duur van de zorg.
- De P+Z sticker: Sticker, zichtbaar bevestigd ter hoogte van de inrit/garage,
waarmee de bewoner aan de zorgverstrekker aangeeft dat hij de plaats voor
zijn inrit/garage ter beschikking stelt.
Artikel 2 - Doelgroep en toepassingsgebied
Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle aanbieders en gebruikers van
een plaats voor een inrit/garage in functie van Parkeer plus Zorg (P+Z). Dit
reglement is van toepassing op het volledige grondgebied van de gemeente
Hemiksem..
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Artikel 3 - Bepalingen aanbieder
- De aanbieder dient zich vooraf bij de gemeenschapsdienst van het
gemeentebestuur, St. Bernardusabdij 1, aan te melden, . Na registratie wordt
een P+Z sticker uitgereikt.
- De aanbieder is te allen tijde verplicht de sticker zichtbaar ter hoogte van de
deelnemende inrit/garage aan te brengen.
- De aanbieder verbindt zich ertoe de plaats voor de inrit/garage ter
beschikking te stellen aan de gebruiker en dit 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
- Het ter beschikking stellen van de plaats voor inrit/garage gebeurt kosteloos.
- De aanbieder kan een inrit/garage die gemeenschappelijk in eigendom is of
wordt verhuurd ter beschikking stellen, mits het voorleggen van een schriftelijke
toestemming van alle gemeenschappelijke eigenaars of huurders.
- Indien men de plaats voor de inrit/garage niet meer ter beschikking wenst te
stellen, dient de aanbieder de sticker te verwijderen en dit onverwijld aan het
gemeentebestuur te melden.
Artikel 4 - Bepalingen gebruiker
- De gebruiker dient zich vooraf bij de gemeenschapsdienst van het
gemeentebestuur, St. Bernardusabdij 1, aan te melden, . Op vertoon van een
RIZV-nummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende ontvangt de gebruiker
gratis een P+Z kaart met een geldigheidsduur van 2 jaar.
- Door het louter voorleggen van de P+Z kaart in de wagen of het aanmelden
aanvaardt de gebruiker zonder enig voorbehoud de bepalingen van het
gebruikersreglement.
- De gebruiker is te allen tijde verplicht:
• De P+Z kaart met daarop het mobiel telefoonnummer waarop de
zorgverstrekker bereikbaar is zichtbaar achter de voorruit van het
motorvoertuig te plaatsen.
• de parkeerschijf (blauwe schijf) in te stellen op het uur van aankomst, ter
controle op het gebruik van de parkeerplaats. De parkeerduur bedraagt
maximum 30 minuten.
• wijziging van het mobiel telefoonnummer, vermeld op de P+Z kaart
onmiddellijk door te geven aan het gemeentebestuur en bijgevolg een nieuwe
P+Z kaart aan te vragen. De ongeldig geworden kaart wordt onverwijld aan
het gemeentebestuur terugbezorgd.
Deze voorwaarden zijn cumulatief.
- Op straffe van uitsluiting is het de gebruiker niet toegelaten:
• misbruik te maken van deze parkeerplaatsen door ze te gebruiken indien
men geen zorg verleent;
• een vergoeding te betalen aan de aanbieder van de plaats voor de
inrit/garage om deze inrit exclusief voor hem/haar te behouden;
• langer dan 30 minuten voor de garage/inrit te parkeren;
• de parkeerkaart door te geven aan derden.
- De P+Z kaart:
• biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
• is enkel geldig voor een deelnemende inrit/garage, kenbaar gemaakt via
een P+Z sticker;
• Indien men de P+Z kaart niet bij heeft, dient men zich te houden aan
het geldend regime in de straat.
• De gebruiker kan te allen tijde zijn deelname aan P+Z stopzetten.
Hiertoe dient hij/zij zich bij de gemeenschapsdienst af te melden en de
P+Z kaart terug te bezorgen.
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Artikel 5 - Overige bepalingen
- Het gemeentebestuur van Hemiksem is bij de uitvoering van het P+Z project
op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade
aan inrit/garage van welke aard of oorzaak dan ook.
- Het gebruikersreglement kan te allen tijde door het gemeentebestuur worden
aangepast, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of de
noodwendigheden van het P+Z project.
- De politie en GAS ambtenaren blijven bevoegd bij eventuele conflicten over
het gebruik van de plaats voor de inrit/garage en kunnen indien nodig
overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.
Artikel 6 - Inwerkingtreding
Het reglement P+Z treedt in werking op 1 juni 2018.

4.

Agendapunt: Belasting op motoren, hefvermogen en drijfkracht

Motivering
Voorgeschiedenis
In 2015 werd gestart met een aantal controles op het terrein. De materie is zo
specifiek dat hiervoor externe consultancy ingeschakeld moet worden. Ook
voor ondernemingen is het reglement niet duidelijk. De gemeente wenst kleine
ondernemingen vrij te stellen van deze financiële en administratieve last, en wil
een betere verdeling in functie van de draagkracht van de ondernemingen in
rekening brengen.
In 2017 wordt vastgesteld dat consultancy bedrijven zich op de markt begeven
om ondernemingen bij te staan om bezwaar in te dienen tegen deze
belasting, in het kader hiervan is het noodzakelijk om het belasting reglement
bij te stellen om het zo correct mogelijk te kunnen toepassen.
Feiten en context
Uit enkele controles is al gebleken dat zeer veel bedrijven het reglement niet
begrijpen of te complex vinden en hierdoor foutieve aangiften indienen.
Ook vanuit de administratie wordt een eenvoudig controleerbaar reglement
gevraagd. Aangezien nu ook consulting bedrijven zich op deze markt
begeven, kunnen we concluderen dat ook voor ondernemingen dit geen
duidelijke materie is.
Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet
Omzendbrief BB – 2011/01 van 10 juni 2011
Advies
Omwille van administratieve efficiëntie dient het reglement herzien te worden,
zodat controles makkelijker kunnen plaatsvinden en minder aanleiding tot
discussie kunnen geven.
Argumentatie
niet van toepassing
Financiële gevolgen
Geen
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Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist
Het belasting reglement op drijfkracht van 22/12/2015 op te heffen op 31
december 2018 en te vervangen door onderstaande reglement. Het
reglement van 22/12/2015 blijft voor het huidige aanslagjaar nog van kracht.
Artikel 1 - bedrag
Er wordt voor een periode aanvang nemend op 01.01.2019 en eindigend op
31.12.2019 een gemeentebelasting gevestigd; tarief en berekening bedragen
13,5 euro per kW op motoren die gebruikt worden voor de exploitatie van de
nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze van
beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in
beweging brengt.
De belasting slaat dienvolgens o.m. op de elektromotoren, de stoommachines,
verbrandingsmotoren, de waterturbines, enz.
Artikel 2 - belastbare motoren
§1 De belasting wordt gevestigd op de motoren die gebruikt worden voor de
uitbating van de onderneming in het aanslagjaar en wordt vastgesteld op 1
januari van het aanslagjaar. De activiteit van de motoren wordt berekend op
basis van een referentieperiode die loopt van 1 januari tot en met 31
december voorafgaand aan het aanslagjaar.
Een nieuwe motor (geen vervanging van een andere motor) die voor de
eerste maal in werking wordt gesteld is belastbaar vanaf de maand dat hij in
werking wordt gesteld a rato van het aantal maanden gebruik in de
referentieperiode.
Indien een motor voor de laatste maal in werking wordt gesteld, in het kader
van de definitieve buitengebruikstelling, zal deze nog belast worden in het
eerstvolgende aanslagjaar a rato van het aantal maanden gebruik in de
referentieperiode.
Indien een motor tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld of wordt stilgelegd voor
een ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen, dan zal het
vermogen van de motor berekend worden a rato van het aantal maanden
gebruik in de referentieperiode.
De onderneming dient wijzigingen zoals bepaald in het tweede, derde en
vierde lied te melden bij het gemeentebestuur per mail op
belastingen@hemiksem.be. De onderneming dient de aanvangsdatum van
buitengebruikstelling of stillegging , alsook de datum van nieuwe of
hernieuwde ingebruiknames te melden aan het gemeentebestuur.
§2 De belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor
de exploitatie van zijn inrichting of van haar bijgebouwen gebruikt. Dienen als
bijgebouw van een inrichting beschouwd te worden: iedere instelling of
onderneming, iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een
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ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van
de gemeente gevestigd is.
Voor de motoren, gebruikt voor een zoals in het vorig lid bedoeld en op het
grondgebied van een andere gemeente overgebracht bijgebouw, is geen
gemeentebelasting verschuldigd voor het tijdvak van het gebruik in de andere
gemeente.
Wanneer, hetzij een inrichting, hetzij een zoals hierboven bedoeld bijgebouw,
geregeld en duurzaam een verplaatsbare motor gebruikt voor de verbinding
met één of meer bijgebouwen, of met een verkeersweg, is daarvoor de
belasting enkel verschuldigd, indien hetzij de inrichting zelf, hetzij het
voornaamste bijgebouw in de gemeente gevestigd is.
Artikel 3 - uitdrukking van het vermogen in kW
§1 Voor motoren met een vermogen uitgedrukt in pk geldt:
1,36 pk voor 1kW.
Voor fracties van meer dan 500 W wordt één kW aangerekend. Fracties van
500 W en minder worden verwaarloosd. De afronding gebeurt op het eind van
de berekening van het netto belastbaar vermogen.
§2 De kracht van de hydraulische toestellen wordt vastgesteld in gemeen
overleg tussen de belanghebbenden en het gemeentebestuur. Het staat de
belanghebbende vrij in geval van onenigheid een tegenexpertise uit te lokken.
§3 De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto’s en dergelijke die
enkel voor intern gebruik op het terrein benut worden), trekkers,
nijverheidsvoertuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen, pletwalsen,
bulldozers, graafmachines, laadschoppers en zonder dat deze opsomming
limitatief is), locomotieven, nijverheidsmachines (zoals mobiele compressoren,
trilplaten, ladderliften en zonder dat deze opsomming limitatief is) worden
belast volgens volgende tabel :
Cilinderinh. v.d. motoren
kW
Van 0 cm³ tot 2.499 cm³
7
Van 2.500 cm³ tot 4.999 cm³
15
Van 5.000 cm³ tot 7.499 cm³
22
Van 7.500 cm³ tot 9.999 cm³
29
Van 10.000 cm³ tot onbeperkt
37
De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers en straddle carriers worden belast
volgens hun maximaal hefvermogen zoals vermeld in volgende tabel :
Maximaal hefvermogen
kW
Van 0 kg tot 999 kg
5
Van 1.000 kg tot 1.999 kg
8
Van 2.000 kg tot 5.999 kg
15
Van 6.000 kg tot 19.999 kg 20
Van 20.000 kg tot 29.999 kg 25
Van 30.000 kg tot 44.999 kg 30
Van 45.000 kg tot onbeperkt 40
Artikel 4 – vrijstellingen
Er wordt een vrijstelling voorzien voor:
- ondernemingen die gebruik maken van motoren met een totaal belastbaar
vermogen van minder dan 50kW, deze ondernemingen hebben een
beperktere draagkracht, waarbij de administratieve en financiële last niet in
verhouding zou zijn mochten zij deze belasting ook moeten betalen.
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- wisselmotoren: Dit zijn motoren die enkel ingezet worden om de hoofdmotor
eerder tijdelijk te vervangen. Wisselmotoren mogen nooit tegelijk gebruikt
worden met de motor die zij vervangen.
- de motoren die instaan voor de brandbestrijding
Artikel 5 - beëindiging bedrijfsactiviteiten
Voor bedrijven die hun activiteit stopzetten in de loop van het aanslagjaar op
een bepaalde vestigingsplaats zonder deze over te brengen naar een andere
vestigingsplaats, zal de belasting berekend worden op grond van de gebruikte
motoren tijdens het voorafgaand kalenderjaar en recht evenredig met het
aantal maanden van activiteit tijdens dat jaar en tot het einde van de maand
van de stopzetting
Artikel 6 - aangifte
§1 Iedere belastingplichtige, houder van in of buiten werking zijnde motoren,
waarvan hij al dan niet eigenaar is, moet er aangifte van doen door middel
van het formulier dat hem in de loop van het aanslagjaar door het
gemeentebestuur wordt bezorgd. De belastingplichtige die het formulier niet
zou ontvangen hebben moet deze aangifte spontaan doen voor 1 september
van het aanslagjaar. Ook de kracht van de volgens artikel 4 vrijgestelde
motoren dient te worden aangegeven.
§2 Bij gebreke van een aangifte, laattijdige aangifte of onvolledige, onjuiste
of onnauwkeurig aangifte wordt de belastingplichtige ambtshalve belast
volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd
het recht van bezwaar en beroep.
Artikel 7 – belastingverhoging bij ambtshalve inkohiering
Bij ambtshalve inkohiering van de belasting, zal zij worden verhoogd met een
percentage van 10% van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze
verhoging wordt gelijktijd en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8 - modaliteiten
Deze belasting wordt door middel van een kohier ingevorderd. Het
belastingkohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na de verzending
van het aanslagbiljet.
Artikel 9 - bezwaar
Bezwaren tegen de belasting worden ingediend en behandeld volgens artikel
9 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie en gemeentebelastingen.
Artikel 10 - openbaar onderzoek
Indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het openbaar
onderzoek mbt deze belasting, wordt het belastingreglement definitief.

5.

Agendapunt: Straatnamen en huisnummering - definitieve vaststelling
nieuwe straatnamen ter hoogte van de Schelleakker

Motivering
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Voorgeschiedenis
• op 30/05/2017 werd door Vooruitzicht NV, Leopold de Waeleplaats 26
te 2000 Antwerpen een verkavelingsaanvraag ingediend voor het
bouwen van 76 wooneenheden.
• op 20/11/2017 werd goedkeuring gehecht door het College van
Burgemeester en Schepenen.
• de verkaveling is voorzien, in het gebied tussen het park 'Den Akker' en
de Schelleakker voor dit project is wenselijk drie nieuwe straten te
voorzien.
• op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd.
12/02/2018.
• de straatnamen werden voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad
van 20/03/2018.
Feiten en context
• Kadastrale ligging : Sie C nr 255/B/6 en Sie C nr 228/R.
Juridische grond
Decreet van 28 januari 1977
Koninklijk Besluit van 10 februari 1978

regelt de bescherming van openbare wegen
en pleinen
regelt de uitvoering van artikel 3 van
bovengenoemd decreet

Advies
Gunstig advies van de werkgroep 'Erfgoed' dd. 07/03/2018.
Argumentatie
De inplanting van het project, wordt voorzien in het gebied tussen park "Den
Akker' en de Schelleakker.
Voorstel 3 straten aan te leggen
•
21 woningen en 22 appartementen in de Tweebergenstraat
•
6 woningen en 11 appartementen in de Kleiputweg
•
16 woningen in de Bronweg
Tijdens het openbaar onderzoek van 28/03/2018 t/m 30/04/2018 werden geen
bezwaren ingediend.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
de naam van het nieuw aan te leggen straten definitief vast te stellen op :
•
Tweebergenstraat
•
Kleiputweg
•
Bronweg
Artikel 2
Het dossier wordt ter akteneming voorgelegd aan het provinciebestuur.

6.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten AV op 15 juni 2018 van
Cipal

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij
raadslid Tom De Wit aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 17 mei 2016 waarbij raadslid
Walter Van den Bogaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor
de algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur tvv Tom De
Wit
•
Brief van Cipal van 21 april 2018 vermeldt de dagorde voor de AV op
15 juni 2018
• Statuten van Cipal
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
AV van 15 juni 2018 :
1.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over
de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
2.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het
boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
3.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over
de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017
4.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het
boekjaar 2017, afgesloten op 31 december 2017
5.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de
commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2017
6.
Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen
benoemde bestuurder
7.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Walter Van den Bogaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
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Gemeentedecreet

beraadslagingen van de gemeenteraad

Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de AV
van 15 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Cipal.

7.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 18 juni 2018 van Ivebica

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij
Stefan Van Linden
Ria Maes
Vicky Dombret
Walter Van den Bogaert
aangeduid werden als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen
voor de verdere legislatuur

87

•

Beslissing van de gemeenteraad van 17 september 2013 waarbij Tom
De Wit werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere
legislatuur
• Beslissing van de gemeenteraad van 18 oktober 2016 waarbij Annick
De Wever werd aangeduid als vertegenwoordiger voor de verdere
legislatuur tvv Vicky Dombret
• Brief van Ivebica van 26 april 2018 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 18 juni 2018
• Statuten van Ivebica
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 18 juni 2018 :
1. Vaststelling van het aantal aanwezige aandelen
2. Samenstelling van het bureau
3. Jaarverslag 2017 van de Raad van Bestuur
4. Controleverslag van de commissaris
5. Goedkeuring van de jaarrekening 2017
6. Kapitaalinbreng Niel en verdeling aandelen
7. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris
8. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering.
Stefan Van Linden, Ria Maes, Walter Van den Bogaert, Tom De Wit en Annick
De Wever werden reeds aangeduid als vertegenwoordigers voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordigers dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren,
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
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Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 18 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordigers worden gemandateerd om op de
algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel
1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Ivebica.

8.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten algemene vergadering
op 22 juni 2018 van Vlotter

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij burgemeester
Luc Bouckaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Vlotter van 7 mei 2018 vermeldt de dagorde voor de
algemene vergadering op 22 juni 2018
• Statuten van Vlotter
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
algemene vergadering van 22 juni 2018 :
1.
Verslag van de Raad van Bestuur over het maatschappelijk jaar 2017.
2.
Verslag van de commissaris over het maatschappelijk jaar 2017.
3.
Jaarrekening 2017. Goedkeuring.
4.
Kwijting bestuurders.
5.
Kwijting commissaris.
6.
Rondvraag.
Luc Bouckaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur.
De burgemeester is verhinderd om de algemene vergadering bij te wonen.
Raadslid François Boddaert wordt aangeduid als vertegenwoordiger.
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad
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Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
algemene vergadering van 22 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger, raadslid François Boddaert wordt
gemandateerd om op de algemene vergadering waarvan sprake in artikel 1
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te
handelen conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Vlotter.

9.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten jaarvergadering op 22
juni 2018 van Igean dienstverlening

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Igean dienstverlening van 2 mei 2018 vermeldt de dagorde
voor de jaarvergadering op 22 juni 2018
• Statuten van Igean dienstverlening
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
jaarvergadering van 22 juni 2018 :
1) 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2) 2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3) 3. Jaarrekening 2017
4) 4. Kwijting aan de bestuurders en revisor over het boekjaar 2017
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5) 5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6) 6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de
woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem.
Francois Boddaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
jaarvergadering van 22 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Igean dienstverlening.
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10.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten jaarvergadering op 22
juni 2018 van Igean milieu & veiligheid

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij raadslid
Francois Boddaert aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen voor de verdere legislatuur
•
Brief van Igean milieu & veiligheid van 2 mei 2018 vermeldt de dagorde
voor de jaarvergadering op 22 juni 2018
• Statuten van Igean milieu & veiligheid
Feiten en context
De gemeenteraad moet goedkeuring verlenen aan de agendapunten van de
jaarvergadering van 22 juni 2018 :
1) 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017
2) 2. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3) 3. Jaarrekening 2017
4) 4. Kwijting aan de bestuurders en revisor over het boekjaar 2017
5) 5. Benoemen van de bedrijfsrevisor en het bepalen van de vergoeding
6) 6. Toetreding aanvaarden van de politiezone Rupel en de
woonzorggroep van het OCMW Schoten en het OCMW Wijnegem
7) 7. Benoemen van leden van de adviescomités.
Francois Boddaert werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
te weigeren.
Financiële gevolgen
Geen financiële
gevolgen
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Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
Artikel 1
De gemeenteraad beslist:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda van de
jaarvergadering van 22 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
vergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3
Een kopie van dit besluit wordt overgemaakt aan Igean milieu & veiligheid.

11.

Agendapunt: Machtiging goedkeuren besluiten jaarvergadering op 18
juni 2018 van Pidpa

Motivering
Voorgeschiedenis
•
Beslissing van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij schepen
Kristien Vingerhoets aangeduid wordt als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
• Brief van Pidpa van 23 april 2018 vermeldt de dagorde voor de
jaarvergadering op 18 juni 2018
• Artikel 22 van de statuten van Pidpa
Feiten en context
De gemeente is deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Pidpa;
Agenda jaarvergadering :
1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2017.
3. Verslag van de commissaris over het jaar 2017.
4. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2017.
5. Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Benoeming(en).
7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Kristien Vingerhoets werd reeds aangeduid als vertegenwoordiger voor de
algemene vergaderingen voor de verdere legislatuur
Het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd.
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Juridische grond
Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001

Artikels 19 tot en met 26 van het
Gemeentedecreet
Artikel 42 van het Gemeentedecreet

Regelt dat de vaststelling van het mandaat
van de vertegenwoordiger herhaald wordt
voor elke algemene vergadering
Regelt de vergaderingen en de
beraadslagingen van de gemeenteraad
Regelt de bevoegdheid van de
gemeenteraad

Advies
Er is geen advies nodig.
Argumentatie
Er zijn geen redenen voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten
van de algemene vergadering te weigeren.

Besluit
19 stemmen voor: Luc Bouckaert, Kristien Vingerhoets, Koen Scholiers, Levi
Wastyn, Jenne Meyvis, Stefan Van Linden, Eddy De Herdt, Francois Boddaert,
Walter Van den Bogaert, Jos Van De Wauwer, Agnes Salden, Nele Cornelis,
Helke Verdick, Cliff Mostien, Nicky Cauwenberghs, Gregory Müsing, Rita
Goossens, Tom De Wit en Annick De Wever
De gemeenteraad beslist :
Artikel 1:
Goedkeuring te verlenen aan de diverse punten op de agenda
van de jaarvergadering van 18 juni 2018.
Artikel 2
De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de
jaarvergadering waarvan sprake in artikel 1 (of iedere andere datum waarop
deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen conform artikel 1.
Artikel 3:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met
de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld een afschrift van deze beslissing
bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen.

RONDVRAAG
12. Vraag N-VA - werken Kerkstraat
TOELICHTING
1.
Werken Kerkstraat
Na buurtoverleg werden aan de buurtbewoners volgende beloften gedaan:
- drempel ter hoogte van het kerkhof
- varkensruggen ter hoogte van de eerste huizen komende van de spoorweg
richting dorp om verkeer tegen te gaan dat er op de stoep rijdt.
- afstomping van de uitsprong vlak voor de spoorweg komende van het dorp,
daarvoor zou 1 parkeerplaats opgeofferd worden.
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- bomen ter hoogte van het kerkhof zouden vervangen worden door andere
exemplaren waardoor de kinderen die willen oversteken aan het kerkhof beter
zichtbaar zijn.
Wij stellen vast dat er van de 4 beloftes is er 1 belofte nageleefd. Wat is de
timing en planning van de andere 3 beloftes die op het overleg werden
gemaakt?
Antwoord wordt gegeven door Kristien Vingerhoets
13. Vraag N-VA - parkeerplaatsen Assestraat
TOELICHTING
Het stukje grond aan de hoeve, maar ook het voetpad ervoor, wordt vaak
gebruikt als parkeerplaats. Er volgt dan meestal een terechte boete. Tijdens
marktdagen staan er zowel vervoersmiddelen van marktkramers als wagens
van oudere bezoekers kris kras door elkaar. Dat parkeerverbod is er blijkbaar
voor de doorgang van de bus bij de omleiding, die in de Parklaan toch weer
vast zit, door geparkeerde auto's. Zou het aanbrengen van reglementaire
parkeerplaatsen aan de hoeve geen betere optie zijn? Zo worden frustraties bij
geverbaliseerde marktbezoekers vermeden en vermindert bovendien de
parkeerdruk in de Parklaan.
Ook voor oudere of minder mobiele personen die een kort bezoek brengen
aan de apotheker biedt dit een oplossing.
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
14. Vraag N-VA subsidiereglement kadervorming
TOELICHTING
3.
Updaten subsidiereglement kadervorming
De gemeente geeft subsidies aan jongeren die een kadervormingsopleiding
doen zoals een animatorencursus is zo eentje. Er is een reglement voor, maar
dat is blijkbaar niet meer up-to-date. Zo staat er in het reglement het volgende:
" De aanvrager voegt bij het ingevuld aanvraagformulier een deelnemings- en
betalingsbewijs afgeleverd door de inrichtende organisatie."
Wanneer je je richt tot de vrijetijdsdienst blijkt dat dat aanvraagformulier niet
eens meer bestaat.
Kan dit reglement vernieuwd worden?
Antwoord wordt gegeven door Koen Scholiers
15. Vraag Cliff Mostien - zomerbar abdij
TOELICHTING
Vraag 1: Zomerbar Abdij
Zoals reeds in februari, na de oproep voor een uitbater van de tijdelijke
Zomerbar in de abij, aangekaart zijn er bij de bewoners van de serviceflats nog
steeds vragen in verband met de openingsuren. Mondeling werd er op de
gemeenteraad gezegd dat de sluitingsuren zouden worden aangepast. Maar
in werkelijkheid werd er onder ander in Hallo Hemiksem nog geen aanpassing
doorgevoerd.
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.
Antwoord wordt gegeven door Luc Bouckaert
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16. Vraag Cliff Mostien - fietsenstalling
TOELICHTING
Vraag 2: Fietsenstalling hoek Heuvelstraat en Nijverheidsstraat
Op de hoek van de Heuvelstraat en de Nijverheidsstraat ter hoogte van de
bushalte is een klein grasveldje dat momenteel nergens toe dient. Vaak zetten
gebruikers van de Lijn hun fietsen tegen de zijgevel van de aanpalende
woning. Daarnaast houden fietsers ook regelmatig halt aan taverne De Cluyse.
Deze fietsen worden dan op het voetpad geplaatst waardoor de
wandelruimte voor voetgangers tot een minimum wordt herleid. Kunnen we
geen twee vliegen in één klap staan door een fietsenstalling te voorzien
waardoor fietsers op een ordelijke manier hun fiets kwijt kunnen. Ook de
eigenaar van dit grasveldje zou geen bezwaar hebben. Verdere toelichting
wordt gegeven op de gemeenteraad.
In februari werd er gezegd snel te starten met de werken. Tot op heden is er
nog niets gebeurd. Wanneer wordt de fietstenstalling nu gerealiseerd?
Antwoord wordt gegeven door Kristien Vingerhoets
17. Vraag Cliff Mostien - overhangend groen
TOELICHTING
Vraag 3: Overhangend groen, takken en struiken
Nu het weer aangenamer begint te worden begint ook al het groen te
groeien. Ieder jaar opnieuw moet ik met spijt vaststellen dat het op sommige
plaatsen in onze gemeente moeilijk wordt om met een wandelwagen, rollator,
rolstoel of gewoon te voet te passeren op de voetpaden. Soms is de schuldige
een privé-eigenaar soms de gemeente. Enkele voorbeelden waar het groen
erg hinderlijk is: Bouwerijstraat ter hoogte van watertoren, Assestraat en diverse
andere plaatsen zoals o.a. Callebeekstraat en Scheldestraat.
Wat is het gevoerde beleid hieromtrent of moeten voetgangers op het
grasveld wandelen zodat ze daar getrakteerd worden op een hondendrol of
gevaarlijker: hun tocht op straat verder zetten.
Verdere toelichting wordt gegeven op de gemeenteraad.
Antwoord wordt gegeven door Jenne Meyvis
De voorzitter sluit de zitting om 20:25uur.

Namens de gemeenteraad

Luc Schroyens
algemeen directeur

Luc Bouckaert
burgemeester-voorzitter

