Zitting van 13 oktober 2016
Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Jurgen Bauwens,
dames Ilse Poppe en Petra Verstappen en dhrn. Werner De Nijs en Tom Baert (met raadgevende
stem), schepenen
dhrn. Walter T’Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, mevr. Agnes Dierick, mevr. Dominique Roelandt,
dhr. André De Maere, mevr. Magda Van Puyvelde, dhr. Guido De Cock, mevr. Yasmine D’hanis, dhrn.
Bart Waterschoot, Jan Smet, mevr. Regina Lenaers, mevr. Marie-Jeanne Van Herreweghe,
raadsleden,
en dhr. Bram Collier, gemeentesecretaris.
Dagorde :
OPENBARE ZITTING
1. Gemeentelijke afgevaardigden :
a. Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas
& Dender
b. Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in de Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding
van een vervangend effectief lid.
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring van de oprichting van een
overlegorgaan in het kader van de studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten (artikel 25,
1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking) en aanduiding van
een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
3. Grondgebiedszaken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze.
4. Cultuur : Aanpassing gebruiksreglement en retributies voor verhuur gemeentelijke socio-culturele
infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen
5. Vrije Tijd : Vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende
verenigingen
6. Aankopen : Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor de aankoop van een elektrisch voertuig voor
de administratieve diensten.
7. Aangevraagde punten
8. Mondelinge vragen
De zitting wordt openverklaard om 19u30. Raadslid Smet geeft op het einde van de zitting een opmerking
omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting. Hij is van oordeel dat een uitspraak van de
burgemeester tijdens de mondelinge vragen niet werd weergegeven in de notulen terwijl dit volgens hem
wel had moeten gebeuren. Hij vraagt dan ook een aanpassing van de notulen maar wenst niet aan te
geven over welke passage het exact gaat. De gemeentesecretaris geeft aan dat hij in eer en geweten deze
passage als niet relevant voor de discussie heeft beoordeeld en deze daarom niet heeft opgenomen in de
notulen. Het is volgens hem nooit de gewoonte geweest dat alles wat gezegd wordt tijdens de mondelinge
vragen letterlijk wordt opgenomen in het verslag. Het is steeds de gewoonte geweest om een samenvatting
te maken van wat gezegd wordt tijdens de mondelinge vragen en dit impliceert automatisch dat bepaalde
zaken die als minder relevant beoordeeld worden, worden weggelaten. De gemeentesecretaris deelt mee
dat hij uiteraard bereid is om de notulen aan te passen als de gemeenteraad dit wenst. De voorzitter deelt
mee dat bij de notulering van de mondelinge vragen enkel de essentie wordt weergegeven. Raadslid T’Kint
geeft aan dat hij wenst dat wat er gezegd wordt, ook wordt weergegeven zonder over punten en komma’s
te willen vallen. Raadslid Daelman geeft aan dat het om een passage ging waar raadslid Smet werd
aangevallen als persoon en dat dit effectief niet in de notulen werd opgenomen. De gemeentesecretaris
herhaalt dat hij het verslag in eer en geweten heeft opgemaakt en deze passage niet heeft opgenomen
omdat hij deze als niet relevant beoordeeld heeft in de discussie en dat de gemeenteraad altijd mag
aangeven dat het verslag dient aangepast te worden. De voorzitter stelt voor om te stemmen over de
aanpassing van de notulen. Ze stelt de vraag wie er voor de aanpassing van de notulen stemt. De
stemming bij handopsteking levert volgend resultaat op : JA : 9 NEE : 11 ONTH. : 0
JA : Walter T’Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Dominique Roelandt, André De Maere, Yasmine D’hanis,
Bart Waterschoot, Marie-Jeanne Van Herreweghe, Jan Smet
NEE : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Jurgen Bauwens, Ilse Poppe, Petra Verstappen, Agnes Dierick, Renaat
Decorte, Magda Van Puyvelde, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers
ONTH : /
De voorzitter stelt vast dat het verslag niet hoeft aangepast te worden. Raadslid T’Kint stelt voor dat een
raadslid kan aangeven bij een bepaalde opmerking dat dit genotuleerd wordt. De gemeentesecretaris geeft
aan dat hij dit een goed voorstel vindt en dat hij hieraan wil meewerken.
OPENBARE ZITTING
1.a. Gemeentelijke afgevaardigden : Aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in het
ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender

De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de collegebeslissing van 18 april 2016 om deel te nemen aan het ESF-project ‘Versterkt
streekbeleid in Waas & Dender’;
Gelet op de brief van Resoc-Serr met de vraag tot aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger in
de nieuwe overlegstructuur;
Overwegende dat volgende personen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan deze overlegstructuur:
- Werner De Nijs
- Yasmine D’hanis
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waarbij de telling van de stemmen gebeurt in aanwezigheid
van de twee jongste raadsleden:
Werner De Nijs : 10
Yasmine D’hanis : 9
Besluit:
Art. 1 : Dhr. Werner De Nijs wordt voorgedragen als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering van het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas & Dender’
Art. 2 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan het RESOC-secretariaat.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
Raadslid Decorte vervoegt de zitting.
1.b. Gemeentelijke afgevaardigden : Opheffing aanduiding gemeentelijke gevolmachtigde in de
Raad van Bestuur van MIWA en aanduiding van een vervangend effectief lid.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art. 42 §2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals laatst gewijzigd
bij decreet van 18 januari 2013;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, waarbij dhr. Johan Waelkens werd aangeduid als
gemeentelijke gevolmachtigde;
Gelet op het ontslag van dhr. Johan Waelkens, digitaal doorgestuurd op 16 september 2016;
Overwegende dat de gemeenteraad daardoor moet overgaan tot het aanduiden van een nieuw effectief lid
in de Raad van Bestuur van MIWA;
Overwegende dat bijgevolg het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013 met betrekking tot de
aanduiding van volgende gevolmachtigde dient opgeheven te worden:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
MIWA
Raad van Bestuur
Johan Waelkens
Overwegende dat volgende kandidaten zich kandidaat stellen voor het opnemen van het mandaat als
gemeentelijke gevolmachtigde;
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
MIWA
Raad van Bestuur
Yasmine D’hanis
Magda Van Puyvelde
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waarbij de telling van de stemmen gebeurt in aanwezigheid
van de twee jongste raadsleden:
Yasmine D’hanis : 8
Magda Van Puyvelde : 11
Onth. : 1
Besluit:
Art. 1 : Het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013 met betrekking tot het aanduiden van bovenstaande
gevolmachtigde met onmiddellijke ingang op te heffen.
Art. 2 : In de Raad van Bestuur van MIWA wordt nagenoemde persoon aangesteld als gevolmachtigde voor
de gemeente en dit voor de rest van de legislatuur:
Naam vereniging
Vertegenwoordiger
MIWA
Raad van Bestuur
Magda Van Puyvelde
Art. 3 : Een afschrift van dit besluit zal bezorgd worden aan het secretariaat van MIWA.
Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring van de oprichting van een
overlegorgaan in het kader van de studie, organisatie en promotie van ondersteunende diensten
(artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking)
en aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger.
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, art. 43 §2, 5°;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden
gewijzigd, in het bijzonder artikel 25 en volgende;

Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en overwegende dat
TMVW haar werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 2001 houdende
intergemeentelijke samenwerking (DIS);
Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van de
divisie Aanvullende Diensten niet langer kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in een
nieuwe intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking
voor complexe dossiers;
Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en financieel
vlak, door schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige begeleiding van
realisatie en beheer van (nieuwe) infrastructuur;
Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke
samenwerking;
Overwegende dat specifiek wordt gevraagd een lid van het college van burgemeester en schepenen aan te
duiden als vertegenwoordiger en plaatsvervanger binnen dit overlegorgaan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de
studie, de organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek,
projectorganisatie, aankoop en facility management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het
met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking op te richten overlegorgaan.
Art. 2 : De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name
mevr. Ilse Poppe, die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.
Art. 3 : De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name dhr.
Jurgen Bauwens, als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan bedoeld in artikel 2.
Art. 4 : Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:
1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, organisatie
en promotie van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, projectorganisatie,
aankoop en facility management.
2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van een
dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet
houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter
beschikking waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
- een grondige motiveringsnota;
- een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de
dienstverlenende vereniging;
- een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden
op de uitvoering;
- een ontwerp van statuten.
Art. 5 : Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te
bezorgen ter verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden.
Art. 6 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst van dhr. gouverneur.
3. Grondgebiedszaken : Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
De Raad,
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat”
werd gegund aan Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper,
Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 3.157940,34 excl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat Aquafin, in opdracht van Rio-Pact, zal optreden als bouwheer en de gunningsprocedure
zal organiseren;
Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Rio-Pact (Aquafin nv, Dijkstraat 8 te 2630
Aartselaar), en dat dit deel wordt geraamd op € 2.645.223,67;
Overwegende dat het aandeel van de gemeente 503.716,66 euro excl BTW (609.497,16 euro incl BTW)
bedraagt;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met
264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 5, § 2;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2016, op
budgetcode 0200-00/2240007/IE-11 (actie GBB-CBS) en dat de financiering gebeurt met lening;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht “Wegen- en
rioleringswerken in de Stationsstraat”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium, Elfjulistraat 43 te 9000
Gent. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 3.157940,34 excl.
btw. Aquafin nv (Rio-Pact), Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar heeft een aandeel geraamd ten bedrage van
€ 2.645.223,67en de gemeente Waasmunster ten bedrage van 503.716,66 euro excl BTW (609.497,16
euro incl BTW);
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt door Aquafin (Rio-P), die optreedt als bouwheer, gegund bij wijze
van de open aanbesteding.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.
Stemming bij handopsteking :
JA : 11 NEE : 1 ONTH. : 8
JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Jurgen Bauwens, Ilse Poppe, Petra Verstappen, Agnes Dierick, Renaat
Decorte, Magda Van Puyvelde, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers
NEE : Marie-Jeanne Van Herreweghe
ONTH : Walter T’Kint, Rik Daelman, Paul Heyvaert, Dominique Roelandt, André De Maere, Yasmine
D’hanis, Bart Waterschoot, Jan Smet
Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : Bij het bekijken van het ontwerp is er
onvoldoende rekening gehouden met de zwakke weggebruiker, de fietser.
Raadslid Smet wenst een stemverklaring af te leggen : Er werd onvoldoende rekening gehouden met
alternatieven zoals een dubbel fietspad.
4. Cultuur : Aanpassing gebruiksreglement en retributies voor verhuur gemeentelijke socioculturele infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen
De Raad,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 20 november 2014 houdende het gebruiksreglement en
retributies voor verhuur gemeentelijke infrastructuren en gebruik gemeentelijke materialen;
Overwegende dat een kortere reservatietermijn voor de vergaderlokalen op de muziekzolder interessant is
voor de verenigingen;
Overwegende dat verenigingen die onder een koepelvereniging vallen die volgens het kalenderjaar werkt
tot nu toe geen aanspraak kon maken op een abonnementstarief voor het huren van vergaderlokalen;
Overwegende dat het opportuun is om te specifiëren wat de gevolgen bij een annulering zijn, namelijk
terugbetaling van opkuis en verwarming en het inhouden van de huurprijs bij annulering van een
meervoudige verhuring;
Overwegende dat het opportuun is om boetes in te lassen voor huurders die de lokalen niet volgens de
afspraken nalaten;
Overwegende dat het abonnementstarief voor verwarming in het Re-lokaal soms duurder was dan het
individueel aanrekenen ervan;
Overwegende dat het onderhoud van lokalen na private activiteiten vaak meer tijd inneemt dan dat van
verenigingen en een stijging van de prijs derhalve te verantwoorden valt;
Overwegende dat het opportuun is om de aard van mogelijke activiteiten in Kasteel Blauwendael expliciet
te vermelden;
Overwegende dat advies werd ingewonnen bij de gemeentelijke cultuurraad; Gelet op het binnengekomen
advies van 13 september 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:

Art. 1 : Het retributie- en gebruiksreglement voor verhuur gemeentelijke socio-culturele infrastructuren en
gebruik gemeentelijke materialen aan te passen zoals aangeven in de bijlage aan dit besluit. Dit reglement
wordt van kracht vanaf 1 november 2016.
Art. 2 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 20/11/2014 op te heffen.
Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
5. Vrije Tijd : Vaststelling gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende
verenigingen
De Raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 16 december 2010 houdende het gemeentelijk subsidiereglement
voor projecten van plaatselijke erkende verenigingen;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat slechts 75% van het totale project gesubsidieerd
kan worden;
Overwegende dat een tussenkomst voor infrastructuur in het algemeen interessanter is dan enkel een
feesttent;
Overwegende dat de termijn van twee maanden soms praktisch niet haalbaar is om advies te vragen aan
de respectievelijke adviesraden;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat receptiekosten slechts voor de helft in aanmerking
genomen worden;
Overwegende dat het opportuun is om toe te voegen dat er tussen twee aanvragen van een vereniging
twee jaar tijd moet liggen;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke cultuurraad dd. 10 mei 2016;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke sportraad dd. 19 april 2016;
Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke jeugdraad dd. 10 april 2016;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art. 1 : Het gemeentelijk subsidiereglement voor projecten van plaatselijke erkende verenigingen aan te
passen zoals aangeven in de bijlage aan dit besluit. Dit reglement wordt van kracht vanaf 1 november
2016.
Art. 2 : Het gemeenteraadsbesluit dd. 16/10/2010 op te heffen.
Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
6. Aankopen : Goedkeuring overeenkomst met Eandis voor de aankoop van een elektrisch voertuig
voor de administratieve diensten
De Raad,
Overwegende dat middels deze kaderovereenkomst (WAAS-G-LC16-16-436) beroep gedaan kan worden
op de diensten betreffende duurzame mobiliteit van Eandis;
Overwegende dat de door ondertekening van het burgemeestersconvenant het gemeentebestuur zich heeft
geëngageerd om in te zetten op duurzame mobiliteit;
Overwegende dat de aankoop van een elektrisch voertuig hiertoe een bijdrage kan leveren;
Overwegende dat de te vervangen dienstwagen 17 jaar oud is en dat zich hiermee geregeld problemen
voordoen;
Gelet op het voorstel van overeenkomst voor de aankoop van een dergelijk voertuig;
Overwegende dat de kost voor de aankoop worden geraamd op 24.025,34 euro (excl BTW) of 29.070,66
(incl BTW);
Overwegende dat de kosten voor de aankoopprocedure van Eandis is inbegrepen;
Overwegende de kosten zullen worden gedragen door middel van de kredieten
van de begroting 2016/GBB-CBS/0200-00/2430100/BESTUUR/CBS/IE-32.
Gelet op het Gemeentedecreet voor wat het bestuurlijk toezicht op de gemeenten betreft;
Besluit:
Art. 1 : Zijn goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst voor de aankoop van een elektrisch voertuig
voor de administratieve diensten van het gemeentehuis;
Art. 2 : De kosten van de aankoop zullen gedragen worden door middel van de
Budgetten voorzien in het budget 2016/GBB-CBS/020000/2430100/BESTUUR/CBS/IE-32.
Art. 3 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de
Eandis.
Art. 4 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.
Stemming bij handopsteking :
JA : 19 NEE : 0 ONTH. : 1
JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Jurgen Bauwens, Ilse Poppe, Petra Verstappen, Agnes Dierick, Renaat
Decorte, Magda Van Puyvelde, Guido De Cock, Werner De Nijs, Regina Lenaers, Walter T’Kint, Rik

Daelman, Paul Heyvaert, Dominique Roelandt, André De Maere, Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot,
Marie-Jeanne Van Herreweghe
NEE : /
ONTH : Jan Smet
Raadslid Smet wenst een stemverklaring af te leggen : Het voertuig dat aangekocht wordt is reeds
vervangen door de Skoda en het zou beter zijn om te investeren in laadpalen.
7. Aangevraagde punten : Nihil
8. Mondelinge vragen
* Raadslid Heyvaert zegt dat er maanden geleden wijzigingen werden aangebracht aan de signalisatie in de
St-Fransiscusstraat. In het verslag van de vergadering Verkeer & Mobiliteit d.d. 15/04/2016 werd beloofd
deze wijzigingen in een verkeersreglement om te zetten. Hij vraagt of dit reeds gebeurd is en wanneer.
Schepen Bauwens antwoordt dat het zijn intentie was om het verkeersreglement eerst voor te leggen aan
het overleg verkeer. Dit gaat door op 19/10. Door de vroegtijdige gemeenteraad van oktober wordt het
verkeersreglement voorgelegd aan de gemeenteraad in november samen met het verkeersreglement voor
de kerkomgeving.
* Raadslid Heyvaert heeft opgemerkt dat in de vergadering Verkeer en Mobiliteit d.d. 24/06/0216 een
wijziging ivm het snelheidsregime werd goedgekeurd voor de Weverstraat tussen het kruispunt met de
Roskam en het Kruispunt met de Heimolenstraat van 70 km/u naar 50 km/u en een tonnagebeperking tot
3,5 ton. Hij vraagt wanneer men hier concreet iets zal ondernemen.
Schepen Bauwens antwoordt dat deze vraag komt van de stad Sint-Niklaas. De afspraak is om samen het
verkeersreglement aan te passen. We wachten in deze op een seintje van de stad Sint-Niklaas. Zij
verzamelen verschillende verkeersreglementen en brengen die 1 of 2 keer per jaar op de gemeenteraad.
Waarschijnlijk zal dit gebeuren in de gemeenteraad van december.
* Raadslid Heyvaert vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de inname van het openbaar domein aan de
Wareslagestraat nr. 115/3. Hij vraagt of er al iets ondernomen is en of er al met de bewoner gesproken is.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij niet begrijpt dat raadslid Heyvaert telkens de mensen van de
Wareslagestraat 115/3 viseert. Hij is vandaag zelf nog eens langs geweest en hij heeft vastgesteld dat er
meerdere woningen zijn met hetzelfde probleem, namelijk nrs. 98 en 96. Er zijn drie criteria vastgesteld
waarbij een dergelijke inname is toegelaten. De inname moet overrijdbaar zijn, deze moet
waterdoorlaatbaar zijn en het mag geen gevaar opleveren. De woning waar raadslid Heyvaert over spreekt
voldoet aan deze criteria en dus ziet schepen Bauwens geen reden om in te grijpen.
* Raadslid Heyvaert wil graag nog even terugkomen op de signalisatie op het kruispunt Dommelstraat –
Bijvang Stationstraat gezien de beperkte info die werd gegeven tijdens vorige gemeenteraad. Hij vraagt
waarom de bijvang hoger is gelegen dan de Dommelstraat.
Schepen Bauwens antwoordt dat het de bedoeling is om een sas te creëren omdat men uitkomt op een
fietspad. Hierdoor kan de snelheid van de wagens verlaagd worden.
Raadslid Heyvaert vraagt waarom er witte arceringen werden aangebracht op de verhoogde trottoirs.
Schepen Bauwens zegt dat deze werden aangebracht om de auto’s te geleiden naar het sas. Er zullen ook
nog reflectoren worden aangebracht ter ondersteuning van deze arceringen.
Raadslid Heyvaert vraagt waarom de borden C31 a en b geplaatst werden.
Schepen Bauwens antwoordt dat deze werden aangebracht om duidelijk te maken dat je niet in de bijvang
mag voor de veiligheid van de fietsers, dus enkel en alleen om de situatie te verduidelijken.
Raadslid Heyvaert vraagt wie er bepaalt waar de signalisatie moet geplaatst worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit gebeurt op basis van de wegcode en de code van de wegbeheerder.
Alle borden worden geplaatst volgens deze reglementering.
* Raadslid Heyvaert vraagt waarom tijdens de laatste gemeenteraad de aanpassingen ter hoogte van het
kruispunt Wareslagedreef – Wareslagestraat werden goedgekeurd. Hij vraagt waarom de borden C31a en
b in de Wareslagestraat werden geplaatst.
Schepen Bauwens antwoordt dat deze borden ter verduidelijking werden geplaatst. Er is opnieuw een brief
vertrokken naar de betrokken bewoners zodat zij hun beplanting zouden snoeien en alle signalisatie
zichtbaar is. Indien de bewoners dit niet uitvoeren, zullen de gemeentelijke diensten dit probleem zelf
aanpakken. In dit laatste geval zal de factuur dan doorgestuurd worden. Schepen Bauwens wenst hier nog
aan toe te voegen dat hij zich afvraagt waarom raadslid Heyvaert nooit aanwezig is tijdens de
vergaderingen van de GBC en er ook nooit een gevolmachtigde komt van zijn fractie. Hij is van oordeel dat
dit een beter forum is om vragen te stellen over verkeer dan de gemeenteraad aangezien de specialisten
inzake verkeer aanwezig zijn tijdens de GBC.
Raadslid Heyvaert zegt dat er noch in de gemeenteraad noch in de GBC geluisterd wordt naar wat hij zegt.
Hij is bovendien van oordeel dat specialisten uit Gent niet moet beslissen hoe een kruispunt in
Waasmunster wordt ingericht.
* Raadslid Van Herreweghe vraagt hoe het nu verder moet met de ouderenvoorzieningen nu de
gouverneur een veto heeft gesteld tegen de PPS-constructie na een klacht van het ACV.
Schepen Baert antwoordt dat de klacht niet gegrond is verklaard maar het blijkt dat een aantal criteria niet
objectief genoeg waren. Er zal nu een nieuwe projectfiche opgemaakt worden na overleg met de
vakbonden.

Raadslid Van Herreweghe vraagt of de juridische begeleiding dan onvoldoende was.
Schepen Baert antwoordt dat hij hoopt dat er na constructief overleg verdere stappen kunnen gezet
worden, maar zeker en vast niet ten koste van alles.
* Raadslid Van Herreweghe vraagt wanneer ze sporen gaat zien van het klimaatplan.
Schepen Poppe antwoordt dat het hoofd grondgebiedzaken eerst nog enkele zaken wou bespreken met
haar. Nu maandag zullen de resultaten hiervan voorgelegd worden aan het schepencollege en dit
agendapunt zal ook geagendeerd worden op de gemeenteraad van november.
Raadslid Van Herreweghe vraagt hoe de mensen zullen geïnformeerd worden.
Schepen Poppe antwoordt dat dit zal gebeuren via de Vierschaar en de website.
Raadslid Van Herreweghe vraagt hoe het komt dat er voorlopig weinig te zien is in de Vierschaar en de
website.
Schepen Poppe antwoordt dat ze dit eens aan de diensten zou moeten vragen aangezien het de diensten
zijn die deze artikels moeten schrijven.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er in Waasmunster nu ook reeds een GAS-boete bestaat voor
hondenpoep.
De burgemeester antwoordt dat deze boete ook in Waasmunster bestaat aangezien de reglementen in
Hamme en Waasmunster gelijk zijn.
* Raadslid De Maere vraagt of de dakgoten in Hoogendonck kunnen gereinigd worden aangezien deze
volgegroeid zijn.
De burgemeester bevestigt dat dit zal gebeuren.
* Raadslid D’hanis heeft opgemerkt dat er geen vuilbakken staan in de kerkomgeving en dat er hierdoor
veel papiertjes en blikjes liggen.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij dit zal laten nakijken. Hij merkt wel op dat hoe meer vuilbakken er
staan, hoe meer vuil dit zal aantrekken. Hij voegt hier wel aan toe dat hij zal nakijken of er minstens één
kan geplaatst worden.
* Raadslid D’hanis vraagt wanneer de bushokjes geplaatst worden nu het herfst wordt.
Schepen Bauwens antwoordt dat er elke week gebeld wordt naar De Lijn om dit in orde te brengen.
Ondertussen werden de facturen reeds betaald, maar er zou een klassieke wachttermijn van drie maanden
zijn. Na opnieuw aandringen zou deze verkort worden, al is het niet meteen duidelijk wanneer ze er nu juist
zullen komen.
Raadslid D’hanis vraag wie deze hokjes moet plaatsen.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit een onderaannemer van De Lijn is.
* Raadslid Waterschoot vraagt waarom de kerkwegel in Sombeke is heraangelegd en opnieuw uitgebroken.
Schepen Bauwens antwoordt dat de toplaag los lag omdat de verhouding van de cement niet klopte. Dit
werk zal dus opnieuw moeten gebeuren.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er ondertussen reeds plannen zijn om de levensduur van de rode beuk
van Ortegat te verlengen.
Schepen Poppe antwoordt dat dit is nagevraagd bij het agentschap Natuur en Bos en dat is gebleken dat
de boom op het einde van zijn levensloop is en dat deze niet kan verlengd worden. Uiteraard zal er wel
gehandeld worden als de veiligheid in het gedrang komt.
De burgemeester voegt hier nog aan toe dat de laatste levensfase nog vijftien tot twintig jaar zal duren.
* Raadslid Daelman informeert naar het advies van de politie mbt de accentverlichting in de
Nijverheidslaan.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit zal voorgelegd worden tijdens het overleg verkeer dat verschoven
werd naar 19 oktober.
* Raadslid Waterschoot dacht dat er vorig jaar beslist werd om geen bladkorven meer te plaatsen. Nu er
toch zullen geplaatst worden vraagt hij welke criteria er zullen gehanteerd worden bij het plaatsen van deze
korven.
Schepen Poppe antwoordt dat er eerst gekeken is naar waar er openbare en waar er private bomen staan.
Daar waar er meer openbare dan private bomen staan, zullen er bladkorven gezet worden. Op de plaatsen
waar reeds bladkorven stonden is er gekozen om deze niet weg te nemen. Er zullen er bij voorzien worden
in het Durmedal en de Wareslagedreef.
* Raadslid Smet vraagt naar een gedetailleerd financieel plan mbt de huisstijl en de website. Hij wil meer
specifiek de budgettering, het gunningsbedrag en het uiteindelijke effectief uitgegeven bedrag kennen.
De burgemeester antwoordt dat dit in de begroting en de notulen staat en dat er nog facturen moeten
binnenkomen.
Raadslid Smet vraagt of het volledige overzicht kan doorgestuurd worden naar alle raadsleden.
De burgemeester vraagt of de andere raadsleden dit effectief willen.
De andere raadsleden antwoorden hier positief op.
De burgemeester zegt dat dit overzicht dan zal verstuurd worden naar alle raadsleden.
Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd besloten om 20u40.
In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

