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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 29 juni 2015
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen
33 en 181 betreffende de redactie van de notulen;
Gelet op het voorgebracht ontwerp van verslag van de vergadering van de gemeenteraad van
29 juni 2015, aan de raadsleden bezorgd per drager samen met de agenda van de gemeenteraad
van heden;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Het verslag van de vergadering van 29 juni 2015 wordt goedgekeurd.
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Kerkfabriek: aktename budget 2016
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten, en latere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring van het budget 2016 door de Kerkraad van de Kerkfabriek Sint-Pieter
en Pauwel in vergadering van 21 juni 2015;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdrage, voorzien in het budget 2016 van de Kerkfabriek,
lager ligt dan het door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2013 goedgekeurde
meerjarenplan 2014 - 2019 van de Kerkfabriek, nl. € 19.594,62 i.p.v. € 27.966,00;
Gelet op het gunstig advies van de bisschop d.d. 3 augustus 2015;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Enig artikel. Akte wordt genomen van het budget 2016 van de Kerkfabriek Sint-Pieter en
Pauwel te Herenthout, zoals goedgekeurd door de Kerkraad in vergadering van 21 juni 2015.
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Mandatering IOK Afvalbeheer inzake milieuheffing
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt zich af of deze beslissing enige invloed heeft op de
bevoegdheid van de gemeente om te bepalen hoe hoog de heffing is. Hij heeft geen probleem
met deze mandatering indien het positief is voor de gemeente en herroepbaar indien het de
verkeerde kant uitgaat.
De heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat de hoogte van de heffing wordt beslist
door
de
raad
van
bestuur
van
IOK
Afvalbeheer.
De heer Maurice Helsen, schepen, voegt eraan toe dat het hier louter gaat om het ontwijken van
de vennootschapsbelasting, omdat de gemeenten hieraan niet onderworpen zijn. Het gaat hier
alleen om de administratieve afhandeling; in de praktijk verandert er niets.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de recente wijzigingen van de federale en de gewestelijke regelgeving met betrekking
tot milieuheffing met een belangrijke impact op de kosten voor de verwerking van huishoudelijk
restafval;
Gelet op de beslissing van de federale wetgever om de intergemeentelijke verenigingen te
onderwerpen aan de vennootschapsbelasting;

Gemet op de beslissing van het Vlaams gewest om de milieuheffingen vanaf 1 juli 2015 met
50% te verhogen en de correctiefactor voor de heffingsplichtigen onderworpen aan de
vennootschapsbelasting af te schaffen;
Gelet op de impact hiervan die kan geraamd worden op 6,22 euro per ton huisvuil en op 10,37
euro per ton grof vuil;
Gelet op de mogelijkheden voorzien in artikel 45 van het materialendecreet van 23 december
2011 waardoor de gemeente de heffingsplicht kan overnemen van IOK Afvalbeheer waardoor de
impact in belangrijke mate kan worden verminderd;
Gelet op de mogelijkheid voorzien in artikel 45 om bijkomend IOK Afvalbeheer te mandateren
voor de administratieve afhandeling (aangifte, betaling milieuheffing) van de heffingsplicht;
Overwegende dat de gemeente heeft beslist tot beheersoverdracht aan IOK Afvalbeheer voor
het inzamelen, het transporteren, de overslag, het voorbehandelen, het verwerken, valoriseren
en/of vernietigen van alle fracties van het selectief ingezamelde afval;
Overwegende dat IOK Afvalbeheer hierbij voorziet in de verwerking hetzij in eigen installatie
hetzij in externe installaties;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De raad neemt kennis van het schrijven van IOK Afvalbeheer over de wijzigingen van
de regelgeving inzake milieuheffing voor de verwerking van huishoudelijk restafval.
Art. 2. De raad besluit bij de OVAM een aanvraag in te dienen tot het bekomen van een
machtiging als heffingsplichtige vanaf 1 juli 2015 voor het in de gemeente opgehaalde huisvuil
en grof vuil en dit voor de verwerking in de eigen of externe installaties.
Art. 3. De raad besluit IOK Afvalbeheer te mandateren voor de aanvragen, de administratieve
afhandeling van de aangifte en de betaling van de milieuheffing.
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Principebeslissing tot afschaffing buurtweg nr. 3 (deel)

De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863,
19 maart 186
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863,
19 maart 1866 en 9 augustus 1948, en laatst gewijzigd bij decreet van 4 april 2014 houdende
wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en
pandenbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op het schrijven van Plan² bvba te Herentals, Peerdsbosstraat 31, d.d. 17 maart 2015
namens de heer Rik Wouters met de vraag om de verlaten bedding van de buurtweg nr. 3,
grenzend aan de percelen kadastraal gekend als Herenthout, sectie A, nummers 605, 606, 594a,
593d en sectie B, nummer 240f, af te schaffen;
Overwegende dat het verlaten deeltje buurtweg inderdaad nog niet werd afgeschaft en voorheen
deel uitmaakte van de oude Herentalse Steenweg; dat dit deeltje slechts door een kleine repel
grond gescheiden is van de huidige Herentalse Steenweg en aldus in onbruik is geraakt; dat het
behoud van de verlaten bedding in het gemeentelijk patrimonium geen enkel nut meer heeft;
Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door Plan² bvba d.d. 6 mei 2015, waaruit blijkt dat het
verlaten deeltje van de buurtweg nr. 3 een oppervlakte heeft van 10a 30ca;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 1 juni 2015 waarbij dat de gemeenteraad zich
principieel akkoord verklaart om aan de Deputatie van de provincie Antwerpen te vragen om
een gedeelte van buurtweg nr. 3, zoals aangeduid op het opmetingsplan van Plan² bvba d.d. 06
mei 2015, af te schaffen;
Overwegende dat het voorstel tot afschaffing moet onderworpen worden aan een openbaar
onderzoek;
Overwegende dat het openbaar onderzoek betreffende het voormeld dossier heeft
plaatsgevonden van 29 juni 2015 en met 29 juli 2015;
Overwegende dat aan alle voorwaarden inzake openbaarheid werden voldaan;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad na het einde van het openbaar onderzoek dient te
beraadslagen over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 3;
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen;

Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord om een gedeelte van buurtweg nr.3, zoals
aangeduid op het opmetingsplan van Plan² bvba d.d. 06 mei 2015, af te schaffen.
Art. 2. Het dossier voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 3 zal voor goedkeuring
overgemaakt worden aan de Deputatie van de provincie Antwerpen.
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Goedkeuring aangepast schoolreglement gemeenteschool Klim-Op
De heer Ben Verhaegen, raadslid, verwijst naar de opmerking die omtrent het goedkeuren van
het schoolreglement na de start van het schooljaar vorig jaar reeds door de gemeenteraad werd
gegeven.
De heer Patrick Heremans, schepen, antwoordt dat dit te wijten is aan het feit dat de regelgeving
vaak nog wijzigt als het schooljaar ten einde loopt waardoor er vaak heel laat info komt van
OVSG. De aangebrachte wijzigingen hebben allemaal te maken met aangepaste regelgeving.
De gemeenteraad van Herenthout,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, meer bepaald de artikelen
42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen, meer bepaald de
artikelen 104 en 119;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°,
8, 11ter, 12, 13 §1-2°, 14, 17, 18 §1, 19, 20 §2, 21, 27bis, 31, 32, 33, 34 §§ 1 t.e.m. 4, 37 §
2-5° t.e.m. 8° §3-1°, 2°, 11°, 12°, 37/1, 37/2 §1, 37/3 §§1 t.e.m. 3, 37/4 §§ 1 t.e.m. 3, 37/5
§§1 en 2, 37/6 §§1 en 2, 37bis §4-3° en §7, 53, 55, 57quater;
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april
2004, zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen
betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en
betreffende participatie op school;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende
schoolveranderen in de loop van het schooljaar;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001
betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002
betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende
lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 betreffende
de engagementsverklaring in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing,
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het
basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure)
aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen,
na overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op het overleg in de schoolraad van 23 juni 2015;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Artikel 1. Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de
infobrochure, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15 september 2014, wordt
opgeheven.
Art. 2. Het voorgebrachte schoolreglement wordt goedgekeurd.
Art. 3. De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en
schepenen opgenomen in de infobrochure.
Art. 4. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke
inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of
via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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Goedkeuring ontwerp erfpacht- en leningakte en projectsubsidie inzake de
bouw van een kantine door vzw KFC Herenthout
De voorzitter geeft mee dat dit punt zal verdaagd worden naar de volgende gemeenteraad
omwille van het feit dat het aangepaste opmetingsplan niet tijdig beschikbaar was. Zij vraagt
aan de raadsleden om hun opmerkingen bij dit punt reeds door te geven.
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, geeft volgende opmerkingen:
- Het advies van de sportraad van 21 mei 2015 gaat enkel over het ontwerp van akte
erfpacht/lening. Er staat niets in over de projectsubsidie. Over subsidies en subsidiereglementen
moet in de algemene vergadering van de sportraad gesproken worden en niet in het bestuur.
Zelfs indien dit niet in de statuten verplicht zou zijn, is het toch aangewezen dit in de algemene
vergadering te bespreken.
- Ook zou er best een subsidiereglement gekoppeld worden aan de projectsubsidie. We zouden
hier toch een afweging moeten maken wat de voorwaarden zijn om deze subsidie te krijgen cf.
subsidies cultuur en jeugd, buurtfeesten.
- Er zit mailverkeer in het dossier waaruit blijkt dat de kosten van de werfopvolging door de
architect niet door KFC zal gedragen worden. Indien dit nodig blijkt, zal dit dus door de gemeente
moeten gedragen worden. Komen de afspraken met de club overeen met wat hier reeds op de
gemeenteraad werd gezegd? De architect moet zoveel mogelijk verantwoordelijkheid opnemen.
- Ook de situatie van de brandweergang dient nagekeken worden.
- Kunnen de offertes die KFC heeft opgevraagd worden zodat deze voor de gemeenteraadsleden
ter inzage zijn?
- Het dossier is niet meer zo dringend omdat één van de inschrijvers een procedure voor de raad
van state gestart is omtrent de omgevingswerken. Het volgende brainstormmoment van het
college is 22 september. Er dient nagekeken te worden in hoeverre dit project past in de verdere
financiële planning van de gemeente.
- Het is belangrijk dat de architect zijn handtekening zet op de facturen vooraleer de volgende
schijf van de renteloze lening wordt uitgekeerd. Dit is uit de overeenkomst verdwenen.
De heer Ben Verhaegen, raadslid, geeft volgende opmerkingen:
- Bij het dossier zit een door de club getekende versie van de overeenkomst, waarbij nog heel
wat gegevens moeten worden ingevuld. Het heeft geen nut dat dit al gebeurd is.
- Wat betreft de kosten die er voor ons nog gaan bijkomen, zijn er ook de kosten van de
aanpassing van het opmetingsplan.
- Er is een discrepantie tussen de raming door Alaers voor onderhoud van de terreinen en wat
er door de club in hun meerjarenplanning wordt voorzien. Is het niet raadzaam dit opnieuw te
checken?
- De club moet er ook rekening mee houden dat er onderhoud aan het gebouw nodig is.
- We moeten er een zicht op hebben hoe zij aan het totaalbedrag voor het gebouw gaan komen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, geeft volgende opmerkingen:
- De goedgekeurde principeovereenkomst moet ingetrokken worden.
- Wij hebben een reglement op projectsubsidies in de sector cultuur, waaronder de sport valt.
Afkomen met een andere projectsubsidie die niet aan dit reglement voldoet, is gevaarlijk. Er kan
best een andere naam aan gegeven worden.
- De beslissing die voorligt omvat drie beslissingen van de gemeenteraad. Ik kan aannemen dat
de akte de erfpacht en lening behandelt maar de subsidie moet m.i. in een aparte beslissing
behandeld worden. Hierover moet een advies van de sportraad zijn. De subsidie is niet voorzien

in het budget terwijl de regelgeving voorschrijft dat een subsidie nominatief in het budget moet
staan.
- Ik zou ook graag duidelijkheid hebben over de terbeschikkingstelling van de terreinen.
- Ik wil mij ook verzetten tegen een advies van het bestuur van de sportraad in plaats van de
algemene vergadering. Het lijkt mij totaal ondemocratisch om dit zo te doen.
- De eerste architect, aangesteld door de gemeente, stuurt een brief om de aandacht te vestigen
op bepaalde problemen. De overeenkomst wordt ineens on hold gezet en KFC begint met een
andere architect te werken, waarna een aantal voorwaarden uit de overeenkomst verdwijnen.
Deze architect stapt makkelijker over een aantal zaken heen. Aan de besparing van de club op
de architect zijn een aantal nadelen voor de gemeente verbonden.
- Het sociale aspect is belangrijk. Hopelijk loopt men niet tegen de lamp van de sociale inspectie
waardoor de zaak nog duurder wordt dan verwacht.
Verder haalt raadslid Van Dyck nog aan dat hij twijfelt aan de solvabiliteit van de club. Hij vindt
in het dossier enkel een planning van inkomsten en uitgaven tot 2017 terug. Wat de
werkingskosten betreft doet men alsof het onderhoud lichter gaat zijn in de toekomst maar bv.
reeds de lift genereert bijkomende kosten. Er is nergens reserve voorzien om de vervanging van
bepaalde infrastructuur te ondervangen.
De heer Maurice Helsen, schepen, wijst erop dat het dossier wel degelijk een meerjarenplan van
KFC Herenthout over zes jaar bevat. Een aantal zaken zijn niet opgenomen, maar dat geldt zowel
in min als in meer.
Raadslid Verhaegen ziet nog andere problemen wat de solvabiliteit betreft. Bij de vorige
bespreking had de club problemen om de terugbetaling te doen slagen terwijl er nu ineens een
overschot van 15.000 euro op jaarbasis is. Er zitten waarschijnlijk toch een aantal optimismen
in de planning. Daarnaast stelt hij zich de vraag of, indien deze prognoses kloppen, de afbetaling
niet sneller kan dan op 40 jaar.
Raadslid Raeymaekers ziet in het uitstellen van het punt nog als voordeel dat de gemeente dit
project kan plaatsen in de toekomstige projecten. Wij gaan intresten betalen om projecten te
kunnen uitvoeren terwijl we een renteloze lening geven aan een club die stelt dat ze in 5 jaar
tijd 170.000 euro kunnen overhouden. De vraag stelt zich dan of niet sneller kan terugbetaald
worden. We moeten onze eigen projecten gaan financieren met betaling van een intrest. Er
wordt dan nog geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente jaarlijks verschillende
duizenden euro’s subsidie geeft aan die club.
Schepen Helsen wijst erop dat dit project al dateert van twee legislaturen geleden. De bedoeling
is nog altijd het verkavelen van de gronden aan de Cardijnlaan. Dit noodzaakt tot de
herlocalisatie van de KFC. Het plan dat vorige legislatuur ontworpen werd, betekent een
verdubbeling van de huidige kostprijs.
Raadslid Jan Van Dyck stelt dat niemand, ook de oppositie niet, tegen dit project gekant is. De
verkaveling moet gerealiseerd worden. Het resultaat van de lange duurtijd van het dossier is dat
de kost voor de burger omhoog gaat omdat de subsidie voor sociale woningbouw is afgebouwd.
Het scenario waarin alles in handen van de gemeente zou blijven zou hem minder problemen
hebben gegeven aangezien hij geen vertrouwen heeft in de solvabiliteit van de club.
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Varia
De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, heeft in de notulen van het schepencollege vastgesteld dat
het ontwerp door PIDPA voor Dekbunders eerst door het college werd goedgekeurd maar dat
het college nadien negatief advies gaf bij de vergunningsaanvraag. Dat geeft hem het gevoel
dat de gemeente in deze de beslissing doorschuift naar een ander niveau. Hij waarschuwt dat
op deze manier elk dossier vastloopt want besturen is beslissingen nemen.
Raadslid Raeymaekers merkt op dat aan Uilenberg de riooldeksels verzakt zijn. Er wordt
toegezegd dat hiervan nazicht zal gebeuren.
Raadslid Jan Van Dyck maakt zich in het kader van dit dossier zorgen omtrent de
verstandhouding met Hidrorio maar de heer Roger Gabriëls, burgemeester, antwoordt dat er
zich geen problemen stellen.
Raadslid Jan Van Dyck kaart ook nog volgende problemen aan:
- De private eigenaar heeft de wegen op Herlaar opnieuw ingericht. Het raadslid vraagt om het
eerste stuk vanaf de Itegemse Steenweg, waar zich geen eigendomsprobleem stelt, te
herstellen.

- Bij de bijkomende parkeerplaats die gecreëerd werd aan de post staat in het midden van de
stoep nog een verkeersteken zodat er geen doorgang meer is. Het bord dient verplaatst te
worden en er dient een beperking van de parkeerduur ingevoerd te worden.
- Hij informeert tevens naar de planning voor de uitvoering van het advies van de Verkeersraad
om bloembakken te plaatsen aan Heikant en Astridlaan. Schepen Maurice Helsen antwoordt dat
dit werd behandeld in het college van 31 augustus, waar werd beslist het advies te volgen voor
Heikant maar voor Astridlaan andere suggesties te vragen aan de Verkeersraad aangezien deze
straat fungeert als omleidingsweg.
- In de Jodenstraat zijn er in het midden van de stoep buizen voorzien voor aansluitingen van
nutsvoorzieningen. Burgemeester Roger Gabriëls heeft dit reeds met de betrokkenen besproken.
De firma zal aangeschreven worden om dit zo spoedig mogelijk verder af te werken. De
aansluitingen zullen ondergronds gebeuren.
- In de Langstraat ter hoogte van huisnummer 11 staat een groot verkeersbord dat de hele
breedte van de stoep beslaat op slechts 1,60 meter van de grond.
- Nog in de Langstraat en op de Itegemse Steenweg moet duidelijk gemaakt worden wat berm,
voetpad en fietspad is want men parkeert er op de stoep.
- Nog aan de Itegemse Steenweg voldoen de paaltjes tussen de rijweg en het fietspad niet om
van een gescheiden fietspad te spreken. Het fietspad wordt overwoekerd door hagen; de zachte
berm dient gesignaleerd te worden. Enkele huizen en ook de berm wateren af naar het fietspad.
- Er wordt nogmaals gepleit voor een proef met het omkeren van de rijrichting in de
Schoetersstraat en gevraagd of er al een evaluatie gemaakt is van de meting die in juni gebeurd
is. Schepen Maurice Helsen antwoordt dat het schepencollege onderzoek gedaan heeft om van
de Maasweg een fietsstraat te maken en voor en na de schoolingang een verkeerskussen te
plaatsen.
- De Puntdreef is niet toegankelijk met de fiets of te voet. Er wordt een onderzoek gevraagd
over het doorgangsrecht.
Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, wijst op de lamentabele toestand van de aanplanting
langsheen de Itegemse Steenweg en vraagt of de aannemer hierop kan aangesproken worden.
Burgemeester Roger Gabriëls antwoordt dat dit de bevoegdheid van de gemeente is aangezien
het werk is opgeleverd. De aannemer heeft reeds nieuwe planten aangebracht maar die zijn ook
afgestorven. Een mogelijke oplossing wordt onderzocht maar we zullen moeten leren leven met
onkruid omdat er geen pesticiden meer mogen gebruikt worden.
Raadslid Ledegen wijst erop dat de fietsoversteek aan de Merodestraat niet herschilderd noch
overschilderd is. Schepen Maurice Helsen kijkt dit na.
Raadslid Ledegen heeft ook vernomen dat er een beslissing zou zijn over de bestemming van de
pastorij. Schepen Patrick Heremans heeft hetzelfde gerucht gehoord, maar de stelling klopt niet.
Tenslotte informeert raadslid Ledegen naar de vraag van de Turnkring naar materiaal. Schepen
Herman Dom deelt mee dat dit zal meegenomen worden in het budget voor 2016. Hij heeft dit
ook zo meegedeeld aan de aanvragers. De sportfunctionaris bekijkt momenteel wat de beste
oplossingen zijn.

