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Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting 22 februari 2016

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt aan de voorzitter om in de toekomst de personen
uit het publiek die het reglement overtreden hiervan eerst te verwittigen en dan pas op te dragen
de zaal te verlaten.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vraagt waarom de werfverslagen van de omgevingswerken ‘t
Kapelleke beginnen pas beginnen vanaf 12. De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat de
vorige nummers in feite geen werfverslagen waren maar wel verslagen van andere eerdere
bijeenkomsten. Raadslid Raeymaekers repliceert dat hij meent dat het de strategie is om zo
weinig mogelijk info te geven. De verslagen 1 tot en met 11 heeft hij van de architect gekregen.
Bij de gemeente werd immers gesteld dat de werfverslagen pas bij 12 begonnen. De heer Roger
Gabriëls, burgemeester, wijst erop dat er verslagen bij waren van vergaderingen waar het
raadslid zelf aanwezig was maar stelt dat de verslagen van de vergaderingen geen geheim zijn.
Raadslid Raeymaekers wil hierop van de voorzitter vernemen of zij meent dat het reglement
correct wordt toegepast. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, antwoordt hierop dat zij hierover de
volgende vergadering een antwoord zal geven.
De heer Hugo Cambré, raadslid, herinnert aan de toezegging dat navraag zou gedaan worden
naar de kostprijs voor gasaanleg in de Dekbunders. De burgemeester antwoordt hierop dat
Eandis vroeger de deuren is langsgelopen om aan de mensen te vragen of zij hierin
geïnteresseerd waren. De interesse was lauw. In 2013 is een berekening gemaakt van de
kostprijs, die toen 3.000 euro per woning bedroeg. De gemeente zou die 168.000 euro kunnen
ophoesten maar dat is in geen enkele gemeente gebruikelijk. Intussen zijn de normen verstrengd
en zal de kostprijs nog oplopen. Mogelijk zou er ook nog een cabine moeten bijkomen. De heer
Van Campfort van Eandis is bereid om meer uitleg aan de raadsleden te geven. Raadslid Jan Van
Dyck merkt op dat het behoefteonderzoek minstens 10 jaar oud is en dat het logisch is dat als
iedereen reeds voorzieningen voor verwarming heeft niet iedereen zomaar overstapt op
aardgas. De heer Ben Verhaegen, raadslid, merkt op dat de situatie nu anders is omdat er nu
toch werken gepland zijn. Daarenboven is er op energievlak op 10 jaar wel wat veranderd, zodat
het niet onzinnig is om deze bevraging over te doen. De burgemeester antwoordt dat dit te
overwegen is. Op de vraag van raadslid Raeymaekers om in de brief meteen te vermelden wat
de gemeente tegenover het engagement van de bewoners zal stellen, antwoord schepen Dom
dat in dat geval de bevraging bindend moet gemaakt worden, doch raadslid Jan Van Dyck vindt
dat niet kunnen.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
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
22 februari 2016, 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 22 februari 2016 wordt goedgekeurd.
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Goedkeuring werkingsverslag 2015 ILV Sportregio Kempen

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt wat voor onze gemeente de krachtlijnen van de
werking van Sportregio Kempen zijn. De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat het vooral
gaat om gemeenteoverstijgende initiatieven, voornamelijk uitwisseling van informatie en
opleiding. Op de vraag van het raadslid of het project van ’t Kapelleke hier in ontwerpfase werd
toegelicht, antwoordt de schepen dat dit niet de bevoegdheid van deze vereniging is.
Het raadslid wenst de reden te kennen van de afbouw van de kas van Sportregio Kempen.
Schepen Dom antwoordt dat de provincie uit deze vereniging gestapt is en dat de inbreng van
de provincie op dit moment zeer minimaal is. Er wordt nu verder gewerkt met het kapitaal dat
er nog is en de gemeenten moeten geen bijdrage meer doen. Volgend jaar wordt bekeken hoe
er verder wordt gedaan. Hoe het restant aan krediet zal verdeeld worden bij uitstap is nog niet
duidelijk. Vanuit de diensten zelf komt wel het signaal dat de vereniging een meerwaarde heeft.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2007 houdende goedkeuring van de
overeenkomst Interlokale Vereniging Sportregio Kempen;
Gelet op de bepalingen van de goedgekeurde overeenkomst van ILV Sportregio Kempen
betreffende de jaarrekening;
Gelet op het voorgebracht werkingsverslag over 2015 van ILV Sportregio Kempen, waarin tevens
het financiële gedeelte over 2015 is opgenomen;
Overwegende dat de Gemeente Herenthout lid is van de ILV Sportregio Kempen;
Overwegende dat het Beheerscomité van ILV Sportregio Kempen het werkingsverslag heeft
goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 23 februari 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is om aan deze rekening al dan niet goedkeuring
te verlenen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. Het werkingsverslag 2015, waarin begrepen het financiële gedeelte, van de ILV
Sportregio Kempen wordt goedgekeurd.
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Toetreding vzw Streekplatform Kempen

De heer Stijn Raeymaekers, raadslid, vraagt wat er moet verstaan worden onder SERR, RESOC
en DINAK. De heer Maurice Helsen, raadslid, antwoordt dat de promotie van tewerkstelling
momenteel georganiseerd wordt door ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband).
Hieronder werden de RESOC’s (Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité) opgericht,
overleg tussen werkgevers en werknemers en andere stakeholders. Daarna werd een Streekpact
opgesteld, dat wordt de basis van de nieuwe vereniging, samen met DYNAK (Dynamische Actie
Kempen).
De heer Jan Van Dyck, raadslid, vindt dat de geschiedenis zich herhaalt. Voor RESOC was er een
Streekplatform Kempen. Bedoeling van dit alles is het verstrekken van adviezen aan de regering
om het Europees Sociaal Fonds te benutten. Het is de IOK die hier een rol in speelt. Wij krijgen
hier nooit een vinger tussen als kleine gemeente. Het raadslid vraagt aan onze
vertegenwoordiger om met een aantal kleine gemeenten te gaan samenzitten om te trachten
ook wat centen naar kleinere gemeenten te trekken. Schepen Helsen stemt ermee in dat wij als
kleine gemeente iets minder impact hebben om aanspraak te maken op de kredieten, maar
indirect hebben we natuurlijk ook wel voordeel bij de grotere projecten uit de streek.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet
op
de Conceptnota
'Naar
een
versterkt
streekbeleid
en
(boven)lokaal
werkgelegenheidsbeleid' van 27 november 2015 (bijlage 1), waarin de Vlaamse regering stelt
het streekbeleid in Vlaanderen te willen versterken;
Gelet op de bepalingen van de ESF - projectoproep 'Versterkt streekbeleid' (bijlage 2), waarbij
aan gemeentebesturen de mogelijkheid wordt geboden een projectaanvraag in te dienen voor
30 april 2016;

Gelet op het feit dat de Vlaamse regering het streekbeleid niet langer wil realiseren met SERR's
en RESOC's, maar wil inzetten op vernieuwde actiegerichte samenwerkingsverbanden die met
lokale initiatieven de sociaaleconomische uitdagingen van een streek het hoofd bieden;
Gelet op de belangrijke rol die de Vlaamse regering voor de lokale besturen weglegt om het
toekomstig streekoverleg te initiëren, dit in overleg en betrokkenheid van de sociale partners en
provincies;
Gelet op de eerdere besprekingen door de Conferentie van Kempense Burgemeesters en de raad
van bestuur van IOK;
Gelet op de brede consultatie in de regio met sociale partners, het provinciebestuur en andere
organisaties, waarvan weergave wordt gedaan in de nota 'Vernieuwd streekoverleg via
Streekplatform Kempen' (bijlage 3);
Gelet op de wens om het streekbeleid te voeren voor de gemeenten uit het arrondissement
Turnhout, waarbij aan de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen de mogelijkheid wordt
geboden hier ook deel van uit te maken;
Gelet op het feit dat het Streekpact Kempen 2013-2018 en DYNAK als uitgangspunt worden
genomen voor de streekvisie voor de komende 3 jaar;
Gelet op de uitdrukkelijke wil van vele partners dit streekoverleg op een dusdanige manier te
organiseren, dat geen enkele organisatie het exclusieve eigenaarschap kan opnemen, maar dat
er sprake is van een gedeeld eigenaarschap;
Gelet op het feit dat een vzw-structuur zich hier het beste toe leent;
Gelet op de ontwerpstatuten van de vzw Streekplatform Kempen (bijlage 4), waarin een
beheersstructuur wordt voorzien met een algemene vergadering, raad van bestuur (task force)
en een dagelijks bestuur en waarbij aan de gemeentebesturen de gelegenheid wordt geboden
een mandaat op te nemen in de algemene vergadering;
Gelet op artikel 195 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat streekbeleid geen taak is van gemeentelijke belang, maar wel bijdraagt tot
het gemeentelijke belang;
Overwegende dat de vzw Streekplatform Kempen louter een beleidsvoorbereidende en
beleidsbepalende rol vervult, en dit op basis van overleg met andere actoren en dat er dus geen
beleidsuitvoerende taken van lokaal belang worden aan toevertrouwd; dat er geen sprake is van
een bevoegdheidsoverdracht;
Overwegende dat er geen overdracht of terbeschikkingstelling van gemeentelijk personeel of
overdracht van infrastructuur mogelijk is;
Overwegende dat er aan de participatie geen bijkomende voorwaarden zijn gekoppeld en deze
participatie enkel als doel heeft een betrokkenheid te creëren met de vzw Streekplatform
Kempen;
Overwegende dat het wenselijk is voor onze gemeente om vertegenwoordigd te zijn en een stem
te hebben in de structuren inzake sociaaleconomische streekontwikkeling;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Artikel 1. De ontwerpstatuten van de vzw Streekplatform Kempen met eenparigheid van
stemmen goed te keuren.
Art. 2. Met eenparigheid van stemmen om toe te treden tot de vzw Streekplatform Kempen als
werkend lid en de vzw Streekplatform Kempen mee op te richten. Hierdoor verbindt de gemeente
zich ertoe partner te worden van dit samenwerkingsverband met betrekking tot het streekbeleid
in het kader van de ESF-oproep 354 - Versterkt streekbeleid.
Art. 3. De heer Maurice Helsen, schepen, wordt met 16 stemmen voor tegenover 1 stem voor
Christine Peeters en 1 ongeldige stem, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente
Herenthout voor de algemene vergadering van de vzw Streekplatform Kempen.
Mevrouw Lies Daneels, raadslid, vervoegt de vergadering.
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Intrekking van het ontwerp van gemeentelijke verordening inzake het
versterken van de woonkwaliteit
De heer Ben Verhaegen, raadslid, vraagt wat de precieze redenen voor de intrekking zijn en op
welke termijn een nieuw reglement mag verwacht worden. Mevrouw Tine Witvrouwen, schepen,
verwijst naar een document van de provincie Antwerpen dat op het extranet werd gepubliceerd
en waarin alle opmerkingen staan. Deze betreffen vooral de definitie van begrippen. Op een

volgende vergadering van de GECORO, die waarschijnlijk eind april zal plaatsvinden, zal een
nieuw ontwerp besproken worden.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt in welke mate rekening gehouden wordt met de
verordening in de dossiers die intussen voorliggen. Schepen Witvrouwen antwoordt dat de
bouwdienst in de richting van de ontwerpverordening stuurt maar op deze basis afkeuren kan
niet. De heer Stijn Raeymaekers, schepen, vindt dat we op deze manier in heel wat dossiers
kwaliteit mislopen. Schepen Witvrouwen wijst er echter op dat de ingediende projecten niet per
se in strijd zijn met dit ontwerp van verordening maar vindt het inderdaad jammer dat we
hiermee vertraging oplopen. Op vraag van raadslid Cambré geeft zij aan niet te weten hoe het
komt dat een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar onze verordening positief adviseert
terwijl dit op het niveau van de provincie afgekeurd wordt. Raadslid Raeymaekers vindt het
aangewezen om hierover vooraf een overlegmoment met de provincie in te lassen.
De heer Jan Van Dyck, raadslid, stelt dat hij een beleid op het vlak van ruimtelijke ordening mist
in onze gemeente. Hij vindt de stijl die hier gehanteerd wordt op het vlak van ruimtelijke
ordening heel ouderwets en pleit voor overleg vooraf met de bouwdienst over de ingediende
projecten. Schepen Witvrouwen wijst erop dat regelmatig overleg plaatsvindt met
projectontwikkelaars. Raadslid Raeymaekers vindt dat, in het licht van dit overleg, het nuttig
zou zijn dat er duidelijke richtlijnen zijn.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vraagt of er al een aanzet gegeven is om de instrumenten die
voorzien zijn in het meerjarenplan vorm te geven.
De secretaris antwoordt hierop dat, wat betreft het RUP Zonevreemde bedrijven fase 2, een
bevraging werd gedaan naar geïnteresseerden en dat dit nu in de opstartfase voor een
overheidsopdracht zit. Wat de meergezinswoningen betreft werd aan IOK gevraagd welk
instrument best ingezet wordt. De vraag zal herinnerd worden.
De gemeenteraad in openbare vergadering,
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 27
maart 2009, hoofdstuk III: stedenbouwkundige verordeningen, zoals gewijzigd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 december 2015 tot vaststellen van ontwerp van
stedenbouwkundige verordening inzake het versterken van de woonkwaliteit;
Gelet op het feit dat het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de GECORO
ter goedkeuring aan de bestendige deputatie toegezonden;
Overwegende dat de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft laten weten dat de
verordening een aantal strijdigheden en verwarring scheppende formuleringen bevat; dat er
teveel opmerkingen zijn om de verordening in haar huidige vorm gunstig voor te leggen aan de
deputatie;
Overwegende dat het aangewezen is om het ontwerp van verordening in te trekken en na de
nodige aanpassingen de procedure terug op te starten;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Enig artikel. De gemeenteraad beslist om het ontwerp van stedenbouwkundige verordening
inzake het versterken van de woonkwaliteit in te trekken.
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Dossier Fort NV - goedkeuring wegtracé en uitrusting, principiële aanvaarding
gratis grondafstand ter hoogte van Markt 1-2-3
Naar aanleiding van een vraag van de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, antwoordt mevrouw
Tine Witvrouwen, schepen, dat er een alternatief dient gezocht worden voor de kermis die staat
tussen de kerk en het park. Raadslid Raeymaekers meent dat het college zelf in overleg moet
gaan met de foorkramers. Voor die mensen is dat een kostwinning. Wij kunnen de kermis niet
zomaar gaan verplaatsen. Als er nog geen alternatief voor de kermis is, zetten wij ons hier klem
voor een particulier. Daarom moet volgens hem het alternatief voor de kermis en de vergunning
samen gaan.
De heer Hugo Cambré, raadslid, vindt dit op zich een positief project maar meent dat een aantal
problemen moeten opgelost worden vooraleer het dossier naar de gemeenteraad kan. Hij vraagt
daarom om het dossier uit te stellen. De gemeenteraad stemt hiermee in.
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Varia

Mevrouw Machteld Ledegen, raadslid, heeft opgemerkt dat er de laatste tijd veel bomen gekapt
zijn en vraagt wat hiervan de bedoeling is. Mevrouw Tine Witvrouwen, schepen, antwoordt dat
de technische dienst meldt dat zij de bomen hebben gesnoeid maar dat heel wat bomen nadien
door de bewoners gekortwiekt werden. Op de vraag van de heer Hugo Cambré, raadslid,
antwoordt de heer Roger Gabriëls, burgemeester, dat de werkleider beslist dat de bomen moeten
gesnoeid worden. Bomen worden gekapt als er een kapvergunning voor is.
Raadslid Ledegen haalt aan dat de bomen aan de school zo grondig gesnoeid zijn dat er geen
schaduw meer is. Daardoor zitten we, volgens de heer Stijn Raeymaekers, raadslid, voor ettelijke
jaren met bomen zonder takken. Mevrouw Ann Willems, voorzitter, meent dat het wel allemaal
zijn reden zal hebben. De heer Patrick Heremans, schepen, voegt daaraan toe dat vanuit de
school gevraagd is om de bomen om de zoveel jaar grondig te snoeien. Hij meent dat hij zelf
niet gemachtigd is om te oordelen of dit vakkundig gebeurd is. Wij moeten ervan uitgaan dat
iemand die verantwoordelijk is voor eender welk werk, dit vakkundig doet. De burgemeester
voegt eraan toe dat de mensen die hiervoor instaan, regelmatig cursus gaan volgen. Raadslid
Ledegen dringt erop aan om na te vragen waarom dit zo is gebeurd.
Raadslid Ledegen vraagt of de politie zich opnieuw erover heeft beraden of de borden die vooraan
in de Jodenstraat staan, weg kunnen. Ook de heer Ben Verhaegen, raadslid, vindt het ongelukkig
dat de Jodenstraat al vanaf de Markt wordt afgezet.
De heer Maurice Helsen, schepen, deelt mee dat de politie hierover zou communiceren. Conclusie
is dat de omleiding blijft zoals ze is omdat voor een omleiding enkel hoofdwegen worden
gebruikt. De oorspronkelijke lacunes in de signalisatie zouden intussen moeten opgelost zijn.
Mochten er toch zaken zijn die niet correct zijn, kunnen die gemeld worden. De borden hangen
vooraan de Jodenstraat om te vermijden dat mensen via de Astridlaan of de van Reynegomlaan
rijden. De omleiding en het signalisatieplan zijn in samenspraak met de politie opgemaakt.
Raadslid Cambré merkt op dat een infoblaadje van de aannemer aan de bewoners stelt dat de
werken pas zullen afgerond zijn tegen het bouwverlof 2016. Schepen Helsen zegt dat hierover
geen overleg is geweest met de gemeente.
Raadslid Ledegen weet dat er ook vooraan in de Jodenstraat nog een bouwwerf komt, hetgeen
weer negatieve gevolgen zal hebben voor de middenstand. Schepen Helsen antwoordt dat
wegenwerken nu eenmaal niet kunnen zonder overlast. We proberen dat te beperken maar het
afsluiten van wegen is eenmaal nodig.
Raadslid Raeymaekers concludeert dat er iets misloopt met de communicatie van de openbare
werken en dat dit moet bijgestuurd worden. Zo zet de aannemer bv. een datum op zijn brief die
niet overeenkomt met zijn contract.
Raadslid Jan Van Dyck vindt dat het omleidingsplan van de politie niet strookt met de poging
van het bestuur om nieuwe handelaars aan te trekken.
Raadslid Cambré vraagt welke maatregelen er genomen worden voor de marktdag. Schepen
Helsen antwoordt dat er dan wordt afgeleid naar de Gelderstraat en naar de Mikhoeve. Het
raadslid begrijpt de overlast bij werken maar vraagt te overwegen om in de Merodestraat een
tijdelijk parkeerverbod in te stellen.
Raadslid Jan Van Dyck klaagt ook nog aan dat de bomen op het Vredesplein gerooid werden
omdat deze de parking een beetje vervormen. Als reden ziet hij hiervoor dat het bestuur de
diensten aan het afbouwen is zodat het onderhoud van het groen niet meer haalbaar is.
De burgemeester antwoordt dat de wortels van de bomen bloot liggen zodat het gebruik of
herstel van de parking niet meer mogelijk is.
Raadslid Raeymaekers vraagt welke reactie er is gekomen n.a.v. de ingebrekestelling voor de
schade aan de Itegemse Steenweg. De secretaris antwoordt dat beide partijen zich akkoord
hebben verklaard met een tegensprekelijke expertise.
Uit de weigering van het college om in te staan voor de buitenaanleg van de nieuwe Kinderclub,
leidt raadslid Raeymaekers af dat de kraan naar het OCMW volledig wordt dichtgedraaid terwijl
men in hetzelfde college voor 7.000 euro sproeimateriaal bestelt voor een voetbalveld. Hij vindt
dit fundamenteel fout, zeker nu men de mond vol heeft over samenwerking. Hij vindt dat er toch
een evenwicht moet bewaard worden.

Raadslid Raeymaekers merkt op dat hij eerder al heeft gezegd dat het essentieel is dat de werken
omgeving en KFC op elkaar worden afgestemd. Niettemin is de architect van KFC amper één
keer aanwezig geweest op de werfvergadering. De heer Herman Dom, schepen, antwoordt dat
de architect van KFC en onze architect wel overleg hebben gehad. Het raadslid heeft in de
werfverslagen opgemerkt dat de schepen antwoordt op vragen van onze architect over KFC,
terwijl zij daar een eigen architect voor hebben. Hij vindt dat de gemeente op alle mogelijke
manieren de problemen van KFC aan het oplossen is en dat de schepen daarover best geen
verklaringen zou afleggen. Schepen Dom vindt deze opmerking niet terecht en zegt dat de
communicatie tussen de twee architecten verloopt. Raadslid Raeymaekers zegt hiervan niets
concreets te zien. Hij dringt erop aan om aan de architect van KFC te vragen om de planning
toe te lichten op de werfvergadering. Schepen Dom zegt toe dit te zullen bekijken.
Raadslid Jan Van Dyck vraagt welk de voorwaarden zijn voor de betaling van de schijven van de
renteloze lening aan KFC. Schepen Dom antwoordt dat de eerste schijf kan uitbetaald worden
als de werken gestart zijn. De volgende schijf wordt pas uitbetaald als er gecertificeerde facturen
zijn dat de eerste schijf opgebruikt is. Op de vraag van het raadslid, antwoordt de schepen dat
de gemeente tijdens de werfvergaderingen in principe vertegenwoordigd wordt door het hoofd
van de technische dienst of – indien die niet kan aanwezig zijn – door Ludo Bouwen. Het raadslid
vindt het echter niet logisch dat een bureauchef wordt afgevaardigd voor een vergadering waarin
bindende afspraken worden gemaakt.
Raadslid Raeymaekers heeft in het werfverslag van 16 maart gemerkt dat er die week slechts
één werkdag in aanmerking wordt genomen en vindt dat dat aannemer hierdoor wel erg veel
speling krijgt. De burgemeester antwoordt dat er geen werken kunnen uitgevoerd worden als
de terreinen onder water staan. De aannemer zal binnen de 220 dagen gedaan hebben. Dit gaat
niet over de dagen die nog komen in maart, maar tot aan de datum van het werfverslag.
Raadslid Verhaegen vindt dat we bij de uitvoering van de werken die nu aan de gang zijn een
kans op synergie hebben gemist. De voorzitter zegt hierop dat de Bouwelse Steenweg inderdaad
al eerder had moeten uitgevoerd zijn maar dat niet alles minutieus kan gepland worden als er
andere partijen bij betrokken zijn. Aangenaam is dit niet, maar we moeten realistisch blijven.
Het raadslid vraagt zich echter af of er alternatieven overwogen zijn.
Raadslid Verhaegen stelt ook vast dat de parkeerproblemen op de Markt verergerd zijn door de
werken aan de kerk en vraagt welke oplossing er gegeven wordt aan het parkeerprobleem.
Raadslid Verhaegen stipt aan dat er klachten zijn van bewoners aan het kruispunt Mikhoeve dat
bij de werken aan de Bouwelse Steenweg uitgegraven materiaal is terecht gekomen in een
voortuin en vraagt om dit op te nemen met de aannemer. Zo ook worden er vragen gesteld over
de stabiliteit van het heraangelegde voetpad.
Schepen Helsen antwoordt dat het parkeerroutenetwerk in uitvoering is; de bestelling van de
borden moet nog gebeuren. Dit zou voor het bouwverlof nog zichtbaar moeten zijn. Het was
geen optie om een van de werken uit te stellen. De werken aan de Bouwelse Steenweg duren
120 werkdagen dus uitstel van de werken aan kruispunt Brannekensstraat was geen optie want
het was dringend omwille van de veiligheid. Bovendien is bij beide projecten een partner
betrokken.
Raadslid Raeymaekers wijst erop dat het organiseren van de Speelpleinwerking aan ’t Kapelleke
ingevolge de werken afgeraden wordt. Schepen Witvrouwen zegt dat een aantal locaties zullen
bezocht worden in de hoop een oplossing te vinden.
Raadslid Raeymaekers kreeg volgende gemeenteraad graag een planning van het verdere
verloop van volgende dossiers:
site Serneels zowel voor de gebouwen die de gemeente wil optrekken als voor de gebouwen
die men voor verenigingen zou optrekken.
site Verheyen
project pastorij.

Raadslid Jan Van Dyck wijst erop dat hij eerder het probleem heeft geschetst van het parkeren
op de stoep in Langstraat en Itegemse Steenweg. Hij vraagt of er plannen zijn om hier iets aan
te doen, nu er heel wat mensen geverbaliseerd zijn. Schepen Helsen stelt dat het schepencollege
zich hierover zal beraden. Raadslid Raeymaekers dringt aan op een oplossing omdat parkeren
op de straat op Itegemse Steenweg niet haalbaar is.
Mevrouw Christine Peeters, raadslid, kaart het een veiligheidsprobleem aan ter hoogte van het
appartementsblok aan Molenstraat 45: bij de uitrit heeft men geen zicht. Raadslid Jan Van Dyck
acht het niet mogelijk dat voor elke uitrit een spiegel wordt geplaatst maar stelt dat het probleem
is dat er te hard wordt gereden en stelt voor een zone 30 in te stellen binnen de afgebakende
handelskern. Schepen Helsen stelt dat hij liever de VAT-resultaten zou afwachten.
Raadslid Ledegen heeft vernomen dat het zou kunnen dat de grote tent niet zou kunnen staan
tijdens de braderij ingevolge de werken aan de kerk. Schepen Helsen zegt dat dit eerstdaags zal
bekeken worden. Indien er resultaat is zal dit gecommuniceerd worden aan de voorzitter van de
Middenstand.
Raadslid Cambré heeft vernomen dat de Vlaamse Milieumaatschappij de werken aan de
Bouwelse Steenweg heeft laten stilleggen door een milieuproblematiek. Hij vraagt of er zicht is
op de milieuschade en wie hiervoor gaat opdraaien.
Zowel de burgemeester als schepen Dom zijn met dit feit niet bekend en zullen dit nakijken.

