Zitting van 15 september 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, mevr. Agnes Dierick, mevr. Dominique
Roelandt, mevr. Kelly Van Nieuland, dhr. André De Maere, dhr. Renaat
Decorte, 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. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden :
a. Goedkeuring agenda en mandatering voor de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van Intergem en Eandis Assets dd. 3 oktober 2016
b. Goedkeuring statutenwijziging TMVW en mandatering voor de Buitengewone
Algemene Vergaderingen van IC TMVW dd. 28 oktober 2016
2. Gemeentelijke afgevaardigden : Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas &
Dender
3. Samenwerking gemeente-OCMW : Goedkeuring aanpassingen
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster
4. Burgerzaken : Gedeeltelijke afschaffing straatnaam “Hulstbaan” thv
huisnummer 233 en definitieve vaststelling straatnaam “Hoebeek”
5. Aankopen : Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf door
de gemeenten om O.C.M.W.’s voor elektrische energie en aardgas voor hun
installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
6. Grondgebiedszaken : Heraanleg Stationsstraat- goedkeuring ontwerp advies
bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
7. Patrimonium : Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak,
deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A
8. Onderwijs : Beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk
onderwijs
9. Aanvullend verkeersreglement :
a. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende opheffing signalisatie dubbel richtingsfietspad en 2
fietsoversteekplaatsen en vaststelling aanvullend verkeersreglement op de
politie van het wegverkeer betreffende aanpassingen signalisatie
ontdubbeling fietspad Dommelstraat tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40
b. Vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het
wegverkeer betreffende het accentueren van verboden rijrichting
uitgezonderd fietsers kruispunt Wareslagestraat/Wareslagedreef
10. Aangevraagde punten
11. Mondelinge vragen
De zitting wordt openverklaard om 19u30.
Raadslid D’hanis merkt op dat in de vorige notulen sprake is van “schepen
Smet” waar dit “raadslid Smet moest zijn.
De gemeentesecretaris antwoordt dat dit zal aangepast worden.
Aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen verdere
opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige
zitting worden deze goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING
1.a. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring agenda en
mandatering voor de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Intergem en
Eandis Assets dd. 3 oktober 2016
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013,artikel 44 waarbij de
gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
Algemene Vergadering;
Overwegende dat de gemeente betrokken is voor de activiteit
distributienetbeheer elektriciteit en gas als deelnemer van de
opdrachthoudende vereniging Intergem betrokken bij de fusieoperatie in
‘Eandis Assets’ waartoe de Algemene Vergaderingen van Gaselwest, IMEA,
lmewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in december 2015 hebben
beslist;
Gelet op de uitnodigingen die de gemeente per aangetekend schrijven van 30
juni en 25 juli 2016 ontving met de oproep om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergaderingen van Intergem en Eandis Assets die op 3
oktober 2016 plaatshebben in de Ghelamco Arena, Ottergemsesteenweg Zuid
808, 9000 Gent;
Overwegende dat na een screening medio 2015 van de markt naar mogelijke
valabele kandidaat-private partners en een selectieprocedure, waarbij 23
partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 een
concreet niet-bindend bod uitbrachten, de vennootschap ‘State Grid Europe
Limited’ (SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden
werd;
Overwegende dat deze nieuwe aandeelhouder door zijn definitief bod van
830.000.000 euro een kapitaalparticipatie van 14 % binnen Eandis Assets ten
bedrage van 211,6 miljoen euro verwerft.
Overwegende dat Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde van
484.413.396,90 euro aldus een meerwaarde geboden wordt van
345.586.603,09 euro of 71,3 %.
Overwegende dat van deze meerwaarde 86 % aan de gemeenten behoort.
Overwegende dat vanaf het 9de jaar het aandeel van de private partner in de
meerwaarde toeneemt met 1% per jaar dat hij verder deelneemt;
Overwegende dat SGEL 211,6 miljoen euro verwerft in het kapitaal
vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 en een aandeel in de winst
ontvangt dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets;
Overwegende dat hiervoor een aantal statutenwijzigingen nodig zijn, zoals
toegelicht in de toelichtende nota, die onder meer volgende thema’s
omvatten:
- afspraken omtrent het respecteren van de ‘ontvlechtingsregels’, het
mogelijk aandeelhoudersschap via een ‘groepsvennootschap’ en inzake
‘bijzondere governance rechten’;
- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2;
- modaliteiten en procedure m.b.t. de overdracht van deze aandelen;
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen;
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels
‘kapitaal’ ten bedrage van 211,6 miljoen euro en deels ‘uitgiftepremie’ ten
bedrage van 618,4 miljoen euro, waarvan 345,6 miljoen euro als ‘commerciële
premie’);
- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende
bestuurders voor de private partner en bescherming van de
minderheidsrechten inzake ‘bijzondere bestuursbeslissingen’);
- beperking van de stemrechten van de private partner en de
financieringsverenigingen in de algemene vergadering (plafond 20% min één
stem);
Besluit:
Art. 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging
Intergem d.d. 3 oktober 2016:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende
de intergmeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen

3. Statutaire mededelingen
Art. 2 : zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis
Assets d.d. 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing
van het register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in de
voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de
te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van
bestuur opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen
Onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de
splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene
vergaderingen van Gaselwest, IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka, Iverlek en
Sibelgas van december 2015.
Art. 3 : zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de
vennootschap ‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de toetredings- en
deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen
binnen Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarden van de effectieve
realisatie van de splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door
de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, IMEWO, Intergem, Iveka,
Iverlek en Sibelgas van december 2015.
Art. 4 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen
Intergem en Eandis Assets op 3 oktober 2016, op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige raadsbeslissing
Art. 5 : het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te
verrichten aan Eandis Assets, ter attentie van het secretariaat,
uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.
Art. 6 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de
heer Gouverneur.
Stemming bij handopsteking :
JA : 11
NEE : 8
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,
NEE : Walter T’Kint, Rik Daelman, Dominique Roelandt, André De Maere,
Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot, Kelly Van Nieuland, Marie-Jeanne Van
Herreweghe
ONTH : Jan Smet
Raadslid Smet wenst een stemverklaring af te leggen : Hij wenst zich te
onthouden omdat hij een signaal wil geven vanuit de gemeente naar de
nationale politiek. Alles wordt boven ons hoofd beslist en de vrije markt
economie dwingt ons er toe om de Chinezen binnen te brengen.
1.b. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden : Goedkeuring
statutenwijziging TMVW en mandatering voor de Buitengewone Algemene
Vergaderingen van IC TMVW dd. 28 oktober 2016
De Raad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013,artikel 44 waarbij de
gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
Algemene Vergadering;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot
werd overgemaakt met schrijven van 5 juli 2016;
Gelet op de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan
onderhavig besluit werd toegevoegd;
Gelet op de uitnodigingen die de gemeente per aangetekend schrijven van 5
juli en 8 augustus 2016 ontving met de oproep om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergaderingen van IC TMVW die op 28 oktober 2016 zal
plaatshebben in het ICC, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent;
Overwegende dat de gemeente Waasmunster aangesloten is bij TMVW;
Besluit:
Art. 1 : De voorgestelde statutenwijziging van TMVW, zoals opgenomen in het
desbetreffend ontwerp goed te keuren.
Art. 2 : Opdracht te geven aan zijn vertegenwoordiger deze wijzigingen op
de Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te
keuren.
Art. 3 : Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan TMVW
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. Gemeentelijke afgevaardigden : Aanduiding van een gemeentelijke
vertegenwoordiger in het ESF-project ‘Versterkt streekbeleid in Waas &
Dender
Dit agendapunt wordt verdaagd aangezien er geen geldige kandidaturen zijn
binnengekomen.
3. Samenwerking gemeente-OCMW : Goedkeuring aanpassingen
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Waasmunster
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 271;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, artikel 271;
Overwegende dat gemeente en OCMW reeds op diverse vlakken samenwerken;
Overwegende dat beide besturen in de toekomst de samenwerking verder willen
uitbouwen;
Overwegende dat daarom aanpassingen en actualisaties nodig zijn aan de
bestaande beheersovereenkomst;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Art. 1 : De aanpassingen aan de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW
worden goedgekeurd
Art. 2 : Een eensluitend afschrift van dit besluit en de ondertekende
beheersovereenkomst zullen overgemaakt worden aan het OCMW.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst van dhr.
gouverneur.
Stemming bij handopsteking :
JA : 12
NEE : 1
ONTH. : 7
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, Marie-Jeanne Van Herreweghe
NEE : Jan Smet
ONTH : Walter T’Kint, Rik Daelman, Dominique Roelandt, André De Maere,
Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot, Kelly Van Nieuland
Raadslid Daelman wenst een stemverklaring af te leggen : Omwille van het
ontbreken van een haalbaarheidsstudie en een kosten-batenanalyse kunnen wij
als Open Vld-fractie niet zondermeer akkoord gaan met de verhuis van het

Sociaal Huis naar het Koetshuis en zullen wij ons dan ook op dit punt
onthouden.
4. Burgerzaken : Gedeeltelijke afschaffing straatnaam “Hulstbaan” thv
huisnummer 233 en definitieve vaststelling straatnaam “Hoebeek”
De Raad,
Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van
openbare wegen en pleinen en latere wijzigingen;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 09
mei 2016;
Gelet op het positief advies van de Cultuurraad omtrent de nieuwe
straatnaam dd. 13 mei 2016;
Overwegende dat de Hulstbaan een gemeenteweg is gelegen op het grensgebied
Sint-Niklaas en Waasmunster en door deze ligging sommige huisnummers dubbel
voorkomen;
Overwegende dat hernummering in de Hulstbaan noodzakelijk is om logistieke
problemen met pakketdiensten en hulpdiensten te vermijden;
Overwegende dat het gedeelte Hulstbaan thv huisnummer 233 (thv Sinaaistraat
Lokeren)geen feitelijke aansluiting heeft met de Hulstbaan en een aparte
straat vormt;
Overwegende dat de woning gelegen in dit deel van de Hulstbaan vroeger de
naam ‘Hoebeekhoeve’ had;
Overwegende dat de bewoners akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen;
Besluit:
Art. 1 : De straatnaam “Hulstbaan” thv huisnummer 233 definitief af te
schaffen en definitief vast te stellen als “Hoebeek”.
Art. 2 : De officiële instanties (BPost, brandweer, politie, rijksregister,
nutsmaatschappijen, …) op de hoogte te brengen van deze wijziging.
Art. 3 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte
beschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de
heer Gouverneur.
5. Aankopen : Gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams energiebedrijf door
de gemeenten om O.C.M.W.’s voor elektrische energie en aardgas voor hun
installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
De Raad,
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van
8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van
het energiebeleid betreft;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot
op heden gewijzigd;
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van
13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt
voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid (het “Energiedecreet”) van 8 mei 2009, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen
over het energiebeleid (het “Energiebesluit” van 19 november 2010, zoals
tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en het Decreet van 18 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting
van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV
Vlaams Energiebedrijf;

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden
gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
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 KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse
elektriciteitsmarkt vrij is om te contacteren met de
elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens art 4,2° van het Decreet
van 15 juli 2011 optreedt als speler en facilitator op de
groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het Vlaams
Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in
artikel 2,4° van de Wet van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of
opdrachtencentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren (art 15, Wet van 15 juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Gelet op het O.C.M.W.-raadsbesluit d.d. 27 juli 2016 waarbij het contract
wordt goedgekeurd en de gemeente Waasmunster wordt aangeduid om dit
contract in gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt
gegeven aan Eandis om de lijst van gecontacteerde verbruikspunten en
facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde
op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Besluit:
Art. 1 : Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW 27 juli 2016 om
voor rekening van het OCMW de procedure voor aankoop gas en elektriciteit
verder te doorlopen.
Art. 2 : Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor
de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, alsook voor het
OCMW.
Art. 3 : De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich
m.b.t. de in artikel 1 bedoelde overeenkomst.
Art. 4 : De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, om de lijst van gecontacteerde
verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar
het nieuwe contract;
Art. 5 : De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW is zelf
verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking
tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde overeenkomst met
het Vlaams Energiebedrijf.
Art. 6 : In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde
overeenkomst, anders dan bepaald in artikel 8, is de gemeente mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar aandeel
in de overeenkomst.
Art. 7 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de
heer Gouverneur.
Raadslid Dierick verlaat de zitting
6. Grondgebiedszaken : Heraanleg Stationsstraat- goedkeuring ontwerp advies
bij de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning
De Raad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid art. 4.2.25;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;

Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Wegen- en
rioleringswerken in de Stationsstraat” werd toevertrouwd aan SWECO,
Elfjulistraat 43 te 9000 Gent;
Overwegende dat in het ontwerp rekening werd gehouden met de huidige en
toekomstige verkeerssituatie;
Overwegende dat advies werd gevraagd aan het BIVV betreffende de aan te
leggen fietsinfrastructuur;
Overwegende dat werd geopteerd om zo veel als mogelijk te voorzien in
parkeermogelijkheden;
Overwegende dat reeds meerdere infovergaderingen met de buurt hebben
plaatsgevonden, dat een uitgebreide infofolder werd opgemaakt, en de het
plan en simulatiefoto’s werden gepubliceerd op de website van de gemeente;
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend bij de stedenbouwkundige aanvraag
opgesteld door ontwerper Sweco uit Gent.
Art. 2 : 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 : 10
NEE : 2
ONTH. : 7
JA : Eleni Fakiola, Michel Du Tré, Jurgen Bauwens, Ilse Poppe, Petra
Verstappen, Renaat Decorte, Magda Van Puyvelde, Guido De Cock, Werner De
Nijs, Regina Lenaers
NEE : Jan Smet, Marie-Jeanne Van Herreweghe
ONTH : Walter T’Kint, Rik Daelman, Dominique Roelandt, André De Maere,
Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot, Kelly Van Nieuland
Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : Bij het
bekijken van ontwerp zijn we er niet van overtuigd dat er voldoende
rekening is gehouden met de veiligheid van de fietsers. De
fietssuggestiestroken hebben een remmend effect voor het autoverkeer, maar
verhogen de veiligheid voor de fietsers niet.
Raadslid Dierick vervoegt de zitting
7. Patrimonium : Beslissing tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak,
deel van het perceel kadastraal gekend sectie A nr 806A
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het BPA nr. 19 Schrijberg definitief aangenomen in de gemeenteraad
van 21 april 2008;
Gelet op het Ministerieel besluit van 16 juni 2009 houdende gedeeltelijke
goedkeuring BPA nr. 19 Schrijberg;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2011 houdende goedkeuring
dading mbt BPA Schrijberg;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2011 houdende beslissing tot
aankoop van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011 houdende intrekking
gemeenteraadsbesluit dd. 23 juni 2011 houdende beslissing tot aankoop van
bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg en beslissing tot aankoop
van bepaalde gronden gelegen in het BPA Schrijberg;
Gelet op de akte verleden voor notaris Jan Muller op 01 juni 2012 waarbij
het gemeentebestuur definitief de eigendom, het genot en vrij gebruik van
de percelen kadastraal gekend Waasmunster, 1ste afdeling, sectie A nummers
807/B, 807/G, 806/A, 807/02, 807/A, 807/C, 807/E, 807/D en 807/F verwierf;
Overwegende dat voornoemde gronden, gekocht in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van 27 oktober 2011, niet worden gebruikt voor
openbaar nut en er in de toekomst ook geen plannen zijn om deze voor
openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te gebruiken;
Overwegende dat het bijgevolg, in het kader van het goed beheer van het
gemeentelijk patrimonium, aangewezen is deze gronden te verkopen;
Gelet op het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Willy
Durinck te Waasmunster;

Overwegende dat het aangewezen is deze gronden minstens aan de prijs
betaald bij de verwerving ervan in 2012, 15 euro/m², te verkopen;
Overwegende dat het gemeentebestuur op 19 februari 2013 een
informatievergadering belegde met de omliggende eigenaars in verband met de
verkoop van deze gronden;
Overwegende dat de verkoop van een gedeelte van de percelen de
toegankelijkheid van de overige percelen niet in het gedrang mag brengen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014 houdende beslissing
tot verkoop perceeltje grond aan de Maretak, deel van het perceel
kadastraal gekend sectie A nr 806A;
Gelet op de verkoopakte voor voornoemd perceeltje verleden voor notaris De
Vusser te Kruibeke op 7 mei 2015;
Overwegende dat opnieuw een aangelande interesse toont om, onder voormelde
voorwaarden, een deel van het restperceel sectie A nr 806A-deel, palend aan
zijn eigendom, aan te kopen;
Gelet op de schets waarop het te verkopen perceel in geel werd aangeduid;
Overwegende dat voor het verlijden van de notariële verkoopakte een
opmetingsplan van het verkochte dient opgemaakt te worden;
Overwegende dat het wenselijk is dat de kosten voor dit opmetingsplan door
de koper worden gedragen;
Overwegende dat iedereen de mogelijkheid moet worden geboden een bod te
doen om het perceeltje aan te kopen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Art. 1 : Het perceeltje grond deel van het perceel kadastraal gekend
Waasmunster, 1ste afdeling, sectie A nr 806A-deel, aangeduid in geel op het
plannetje in bijlage bij dit besluit, met een oppervlakte van ongeveer
1500m² te koop aan te bieden volgens navolgende procedure en onder
navolgende voorwaarden:
1.Procedure :
Het perceeltje wordt uit de hand te koop aangeboden met bekendmaking in de
Vierschaarkroniek, de gemeentelijke website en De Kleine Wuiten waarbij
iedereen gedurende minimum 21 kalenderdagen vanaf datum van publicatie de
kans wordt geboden een schriftelijk bod onder dubbele gesloten omslag in te
dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Indien geen bod voor minstens de instelprijs wordt ingediend wordt de
verkoop ingehouden.
Indien slechts 1 gegadigde minstens de instelprijs biedt zal het perceel
onderhands aan deze bieder worden verkocht.
Indien meerdere gegadigden minstens de instelprijs bieden zal het
perceeltje onderhands worden verkocht aan de hoogste bieder.
Indien meerdere gegadigden eenzelfde hoogste bod uitbrengen wordt het
perceeltje toegewezen aan degene van deze gegadigden die na onderhandeling
het hoogste bod doet.
2.Voorwaarden :
Het perceel wordt verkocht met een instelprijs van 15,00 euro per m².
Indien de instelprijs niet wordt geboden wordt de verkoop ingehouden.
De koper verbindt zich ertoe op zijn kosten een opmetingsplan van het
verkochte perceel te doen opmaken en het goed te laten afpalen door een
beëdigd landmeter.
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven
over te gaan tot de verkoop van het perceeltje volgens de in artikel 1
bepaalde procedure en voorwaarden.
Art. 3 : Bij het verlijden van de verkoopakte zal het gemeentebestuur,
conform de bepalingen van artikel 182 §1 van het gemeentedecreet, worden
vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad hiertoe bijgestaan
door de gemeentesecretaris.
Art. 4 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van
dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
8. Onderwijs : Beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk
onderwijs

De Raad,
Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, artikelen 6 en 6bis;
Gelet op het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 3, 42°
en 62;
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21/06/2016 om de
beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede
gedragenheid binnen het gemeentelijk net;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni
2016 de beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd en dat ook de
algemene vergadering van VVSG vzw zich hierbij heeft aangesloten;
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet
beantwoorden aan de principes van neutraliteit.
Overwegende dat met deze beginselverklaring het gemeentelijk onderwijs zich
nog duidelijker wil profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De
beginselverklaring is als bijlage toegevoegd bij dit besluit, evenals een
toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke basis meegeeft;
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat
neutraliteit betekent in een school, een academie of een centrum van het
stedelijk en gemeentelijk onderwijs;
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch,
artistiek of agogisch project tot de autonomie van het schoolbestuur
behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de gemeenschappelijke noemer
voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale
projecten een plek vinden;
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement
aangaat om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de
eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen;
Besluit:
Art. 1 : De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs,
zoals opgenomen in de bijlage, wordt goedgekeurd.
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de
uitvoering van dit besluit.
Art. 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan OVSG vzw.
Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan
dhr. Gouverneur.
9.a. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend
verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende opheffing
signalisatie dubbel richtingsfietspad en 2 fietsoversteekplaatsen en
vaststelling aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer
betreffende aanpassingen signalisatie ontdubbeling fietspad Dommelstraat
tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40
De Raad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Gelet op het feit dat de Dommelstraat enige tijd geleden werd heraangelegd;
Gelet op het feit dat er beslist werd het dubbel fietspad tussen
Stationsstraat en Dommelstraat 40 te ontdubbelen zodanig dat de fietsers
niet meer moeten oversteken, maar het fietspad op een veilige manier kunnen
blijven volgen richting Sombeke;
Gelet op het feit dat het ontdubbelen van het fietspad Dommelstraat
gedeelte tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40 werd uitgevoerd;
Overwegende dat het fietspad gedeelte tussen Stationsstraat en Dommelstraat
40 zal gesignaleerd worden d.m.v. de borden D7 en M7, zodat het fietspad in
de gehele Dommelstraat eenvormig is;
Gelet op het feit dat de bijvang Stationsstraat als eenrichtingsstraat werd
gesignaleerd met uitzondering voor fietsers en bromfietsers kl.A;
Overwegende dat door het ontdubbelen van het fietspad de 2 fietsoversteken
t.h.v. het kruispunt bijvang Stationsstraat-Dommelstraat nu niet meer
moeten gebruikt worden;
Overwegende dat de “uitzondering voor fietsers en bromfietsers kl.A” dan
ook zal worden opgeheven;
Gelet op het feit dat de voorrangsregel t.h.v. het kruispunt bijvang
Stationsstraat-Dommelstraat ongewijzigd blijft;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit:
Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van
Burgemeester en Schepenen tot opheffing van navolgende
verkeersreglementering signalisatie dubbel richtingsfietspad en 2
fietsoversteekplaatsen Dommelstraat tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40
zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit.
Art. 2 : Onderstaande signalisatie dient te worden verwijderd:
Fietsoversteekplaatsen t.h.v. bijvang Stationsstraat-Dommelstraat:
 F50
Bijvang Stationsstraat:
 M3 bijvang Stationsstraat richting Dommelstraat
 M5 bijvang Stationsstraat richting Stationsstraat
Fietspad Dommelstraat rechtover bijvang Stationsstraat:
 M10
Dommelstraat gedeelte tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40:
 A25
 A25 + 100m
 D7 + M7 rechtover Dommelstraat 40
zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht.
Art. 3 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van
Burgemeester en Schepenen tot invoeren navolgende verkeersreglementering
Aanduiding gescheiden fietspad Dommelstraat tussen Stationsstraat en
Dommelstraat 40 zoals voorzien in artikel 4 van dit besluit.
Art. 4 : Deze reglementering zal door middel van onderstaande signalisatie
als volgt worden aangeduid :
Aanduiding fietspad tussen Stationsstraat en Dommelstraat 40:
 D7 + M7 Dommelstraat 1
 D7 + M7 t.h.v. bijvang Stationsstraat
Voorrangsborden:
 B15C komende van Sombeke
 B15F komende van Stationsstraat richting Sombeke
Verboden af te slaan richting bijvang Stationsstraat:
 C31A komende van Sombeke
 C31B komende van Stationsstraat richting Sombeke
Bijvang Stationsstraat eenrichtingsverkeer:
 F19 bijvang Stationsstraat richting Dommelstraat
 C1 bijvang Stationsstraat richting Stationsstraat
zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht.

Art. 5 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke
bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald worden geplaatst;
Art. 6 : Dit aanvullend verkeersreglement treedt in werking vanaf 01
oktober 2016.
Art. 7 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig
reglement worden opgeheven.
Art. 8 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving worden
overgemaakt aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert
II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, aan
Deputatie Dienst Griffie, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de
politiezone Hamme-Waasmunster.
Art. 9 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het
Gemeentedecreet worden bekendgemaakt.
Art. 10 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan
dhr. Gouverneur.
Stemming bij handopsteking :
JA : 12
NEE : 0
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, Marie-Jeanne Van Herreweghe
NEE : /
ONTH : Walter T’Kint, Rik Daelman, Dominique Roelandt, André De Maere,
Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot, Kelly Van Nieuland, Jan Smet
Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : De bijvang van
de Stationsstraat is gevaarlijk geworden voor zowel fietsers als
automobilisten.
9.b. Aanvullend verkeersreglement : Vaststelling aanvullend
verkeersreglement op de politie van het wegverkeer betreffende het
accentueren van verboden rijrichting uitgezonderd fietsers kruispunt
Wareslagestraat/Wareslagedreef
De Raad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de
openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009
betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Gelet op de huidige verkeerssituatie in de Wareslagedreef waarbij
eenrichtingsverkeer van kracht is uitgezonderd voor fietsers;
Gelet op het feit dat het eenrichtingsverkeer verplichtend is richting
Wareslagestraat;
Gelet op het feit dat er werd opgemerkt dat bestuurders in de
Wareslagestraat het verbodsbord te laattijdig opmerken en bijgevolg de
Wareslagedreef toch inrijden;
Gelet op het feit dat wanneer bestuurders deze overtreding maken er een
gevaarlijke verkeerssituatie ontstaat aangezien de rijbaan te smal is en
dus niet geschikt is voor het toelaten van tweerichtingsverkeer;

Overwegende dat door het plaatsen van de borden C31a en C31b met onderbord
M2 het extra benadrukt wordt dat het verboden is voor bestuurders de
Wareslagedreef via de Wareslagestraat in te rijden uitgezonderd fietsers;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen betreffen;
Besluit:
Art. 1 : Zich akkoord te verklaren met het voorstel van het College van
Burgemeester en Schepenen tot navolgende verkeersreglementering
het accenturen van verboden rijrichting kruispunt
Wareslagestraat/Wareslagedreef zoals voorzien in artikel 2 van dit besluit.
Art. 2 : Deze reglementering zal door middel van onderstaande signalisatie
als volgt worden aangeduid :
 Wareslagestraat: verbod links afslaan door middel van C31a en
onderbord M2, aanduiding voor het kruispunt met de Wareslagedreef
 Wareslagestraat: verbod rechts afslaan door middel van C31b en
onderbord M2, aanduiding voor het kruispunt met de Wareslagedreef
zoals aangeduid op het plan dat als bijlage aan dit besluit wordt gehecht.
Art. 3 : De nodige verkeerssignalisatie zal volgens de wettelijke
bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald worden geplaatst;
Art. 4 : Dit aanvullend verkeersreglement treedt in werking vanaf 1
november 2016
Art. 5 : Alle voorgaande beslissing die strijdig zijn met het huidig
reglement worden opgeheven.
Art. 6 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal ter kennisgeving worden
overgemaakt aan: afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid, Koning Albert
II-laan 20 bus 2,1000 Brussel, aan de Gouverneur van Oost-Vlaanderen, aan
Deputatie Dienst Griffie, aan de politierechtbank Dendermonde en aan de
politiezone Hamme-Waasmunster.
Art. 7 : Dit reglement zal in overeenstemming met art. 186 van het
Gemeentedecreet worden bekendgemaakt.
Art. 8 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte
omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de meldingslijst aan
dhr. Gouverneur.
10. Aangevraagde punten : Nihil
11. Mondelinge vragen
* Raadslid T’Kint vraagt of het geld dat het OCMW ontvangen heeft voor de
gronden die verkocht zijn, oordeelkundig zal gebruikt worden voor sociale
doeleinden of dat dit zal gebruikt worden voor de verbouwing van het
vervallen koetshuis tot sociaal huis.
Schepen Baert antwoordt dat de core business van het OCMW het sociaal huis
is en dat het belangrijk is dat deze mensen deftig gehuisvest worden,
rekeninghoudende met de integratie tussen gemeente en OCMW. Er is nu juist
de opportuniteit van het koetshuis waardoor er ook geen nieuw
dagverzorgingscentrum dient gebouwd te worden. Bovendien stonden deze
gronden reeds te koop in de vorige legislatuur.
* Raadslid T’Kint vraagt waarom het gemeentebestuur de afscheidsreceptie
voor de Roosenbergabdij betaald heeft. Bovendien was hier geen geld meer
voor en is hier een budgetwijziging voor moeten gebeuren.
De burgemeester antwoordt dat dit een weloverwogen beslissing is en dat het
draagvlak en uitstraling van de abdij voor Waasmunster verdergaan dan het
strikt religieuze. Dit is gebeurd op vraag van de vrienden van de
Roosenbergabdij.
Raadslid T’Kint verlaat de zitting
* Raadslid D’hanis merkt op dat er nog geen klimaatplan werd geagendeerd op
de gemeenteraad. Vanuit de Jong Vld zal zij een aantal voorstellen
doorsturen per email. Ze vraagt wat er concreet reeds gebeurd is.
Schepen Poppe antwoordt dat er van Interwaas een menulijst ontvangen werd.
Deze werd reeds bekeken door de mensen van Transitie Waasmunster. Nu zal ze
deze lijst bekijken met haar dienst om daarna een voorstel voor te leggen

aan het college, rekeninghoudend met het budget en de capaciteit van de
diensten.
* Raadslid Van Herreweghe merkt op dat bepaalde trage wegen niet
toegankelijk zijn en ze vraagt hoe dit komt.
De burgemeester antwoordt dat dit komt doordat deze wegen niet gebruikt
worden. Een trage weg die vaak gebruikt wordt, onderhoudt zichzelf.
Schepen Bauwens voegt hier nog aan toe dat deze wegen twee maal per jaar
gemaaid worden, al is de toestand volgens hem wel slechter doordat het een
erg nat jaar is geweest. Als er gemaaid wordt en daarna wordt de weg niet
gebruikt, is de maaibeurt na 2 weken niet meer zichtbaar.
Raadslid Waterschoot vraagt waarom deze wegen niet opengesteld worden voor
fietsen zodat het gras wel plat ligt. Bovendien vraagt hij waarom er dan
een nieuwe trage weg wordt opengesteld op de terreinen van de Morgenster.
De burgemeester antwoordt dat dit een weg is die niet in het beheer is van
de gemeente en dat dit een private aangelegenheid is van de Morgenster.
Raadslid Waterschoot vraagt waarom de dijk tussen de rietsnijderij en de
durmebrug onbegaanbaar is.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit reeds meermaals gemeld werd aan
wegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal. De maaibeurt zal zo snel als mogelijk
na 15 september worden ingepland. Vroeger is immers niet toegestaan omwille
van het bermdecreet.
* Raadslid D’hanis drukt haar bezorgdheid uit over de nieuwe bushaltes van
De Lijn. Zij is van oordeel dat er pas na de heraanleg van de kerkomgeving
is vastgesteld dat bussen niet meer door kunnen. Bovendien zijn er nu
onveilige haltes in de plaats gekomen en was ook de communicatie
hieromtrent gebrekkig. Tenslotte voegt ze hier nog aan toe dat de
busverbinding met Sombeke allesbehalve toereikend is. Zij vraagt of hier
iets aan kan gedaan worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat haar betoog fout is. De bussen kunnen volgens
hem wel degelijk passeren in de kerkomgeving. De Lijn is immers betrokken
geweest bij het ontwerp en bovendien rijden de schoolbussen hier nog. De
enige reden om de bussen uit de kerkomgeving te weren is om de veiligheid
van de fietsers te waarborgen in de Kerkstraat en de Hoogstraat, zeker met
de nabijheid van de scholen. De nieuwe haltes zullen nog verder ingericht
worden en er zullen zebrapaden aangebracht worden waardoor het om
comfortabele haltes zal gaan, wat De lijn ook bevestigd heeft. Bovendien is
het voor elke inwoner van het centrum maximum 500 meter stappen tot een
halte. De communicatie is inderdaad gebrekkig geweest maar er werd
afgesproken dat De Lijn de nodige communicatie zou verzorgen. Het is dus De
Lijn die hier in gebreke is gebleven. De slechte dienstregeling voor
Sombeke is iets wat al vaak is aangeklaagd door het gemeentebestuur, maar
De Lijn verwijst steeds naar de noodzakelijke besparingen. Zo wordt ook
Sint-Anna onvoldoende ontsloten ondanks aandringen van het gemeentebestuur.
Raadslid Smet vraagt of er een voetpad zal aangelegd worden tussen het rond
punt en de halte op de Pontravelaan.
De burgemeester antwoordt dat dit zal bekeken worden bij de ontwikkeling
van de Desso-site.
* Raadslid Smet merkt op dat de organisatie van de uitzending van de EKvoetbalwedstrijden iets minder dan 10.000 EURO heeft gekost aan het
gemeentebestuur. Hij vraagt of er een compensatie wordt voorzien voor de
middenstanders die benadeeld werden door deze actie.
De burgemeester antwoordt dat dit niet voorzien is.
* Raadslid Smet informeert naar de stand van zaken mbt de plaatsing van de
buitenfitnesstoestellen.
Schepen Verstappen antwoordt dat deze zullen geplaatst worden als het
nieuwe vrije tijdscomplex klaar is.
* Raadslid Smet vraagt wanneer er een inspraakmoment voor de raadsleden
wordt georganiseerd voor de bouw van het vrije tijdscomplex. Hij is ervan
overtuigd dat de plannen reeds klaar zijn aangezien er al een moment
voorzien is om de plannen voor te stellen.

Raadslid D’hanis had in de notulen gelezen dat de voorstelling van website,
huisstijl en vrije tijdscomplex ’s avonds zou doorgaan. Ze vraagt waarom
dit nu is verschoven naar de namiddag.
De burgemeester antwoordt dat er twee momenten voorzien worden. Om 12u30
voor personeel, pers en gemeenteraadsleden. Om 18u is er een sessie
voorzien voor de adviesraden. Hij heeft er geen bezwaar tegen als er
raadsleden wensen aan te sluiten bij de avondsessie. Wat betreft de
inspraak merkt de burgemeester op dat er één grote fractie is die tegen het
hele complex is en die zelfs de bouw boycot door bij AWV er op aan te
dringen dat er geen toegang mag genomen worden naar de Roosenberglaan. De
burgemeester zegt dat hij hiervan bewijzen heeft op email. Hij is dan ook
van oordeel dat de acht mensen die fundamenteel tegen het complex zijn niet
mee moeten beslissen hoe het complex er uit zal zien. De raadsleden zullen
volgende week wel degelijk geïnformeerd worden hoe het complex er zal
uitzien, inspraak is een ander verhaal.
Raadslid Daelman zegt dat de Open Vld-fractie niet zomaar tegen het nieuwe
complex is en dat dit reeds meermaals werd uitgelegd door hem. Het gaat
volgens hem niet over de locatie van het nieuwe complex maar wel over de
financiering en de kostprijs.
Raadslid Waterschoot voegt hier nog aan toe dat hij nog geen
meerjarenplanning gezien heeft na 2019 en dat de betaalbaarheid van dit
project dus allesbehalve zeker is.
Raadslid Daelman zegt dat de toegang tot de gewestweg voor een mogelijk
wooncomplex langs de Roosenberglaan in het verleden ook geweigerd werd door
AWV. Hij vindt het dan ook maar normaal dat zijn fractie hiernaar heeft
geïnformeerd bij AWV.
De burgemeester antwoordt dat in de email gevraagd werd om de toegang niet
toe te laten langs de Roosenberglaan. Hij is dan ook van oordeel dat de
Open Vld-fractie het project wel degelijk tracht te boycotten.
* Raadslid Smet informeert naar de stand van zaken mbt het RUP voor de
buitensporten.
Schepen Poppe antwoordt dat het RUP voor de buitensport op de Ruiter klaar
ligt voor de plenaire vergadering.
* Raadslid Smet vraagt waarom de sporthal niet meer mag gebruikt worden
voor trainingen op feestdagen.
De burgemeester antwoordt dat hij dit moet vragen aan de vorige schepen van
sport aangezien deze beslissing reeds vorig jaar of twee jaar geleden is
genomen.
* Raadslid Roelandt vraagt of de toegangsweg tot de Mirabrug
vrachtwagenvrij zal gemaakt worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat het aan Temse is om hier iets aan te doen
aangezien deze site alleen via Temse kan bereikt worden. De burgemeester
heeft hier nog contact over gehad met de gemeente Temse. Bovendien zal WenZ
bij de herinrichting van de site de weg anders invullen zodat
vrachtwagenverkeer in de toekomst fysiek onmogelijk wordt.
* Raadslid D’hanis informeert naar de visie van het bestuur mbt Onder Den
Toren. Ze heeft ook gelezen dat er een huurprijs geboden is die niet zo ver
onder de gevraagde prijs lag.
Schepen De Nijs antwoordt dat tegen het einde van de maand een
schattingsverslag zal opgemaakt worden waarna de verkoop waarschijnlijk kan
doorgaan vermits de huurprijs onder de gevraagde huurprijs ligt.
De burgemeester voegt hier nog aan toe dat diegene die deze huurprijs
geboden heeft er vanuit ging dat deze prijs inclusief een appartement is,
wat niet het geval is.
* Raadslid Waterschoot vraagt naar de resultaten en acties mbt de
tevredenheidsenquête in de bib.
Schepen De Nijs antwoordt dat het opvalt dat veel inwoners de
zondagsluiting spijtig vinden. Hij betreurt deze sluiting zelf ook. Zomaar
opnieuw nieuwe uurroosters op zondag opstellen voor de personeelsleden is
niet zo evident. Ook is een grote klantentevredenheid naar voor gekomen. De

evolutie van het aantal lezers zal nu nauwgezet verder opgevolgd worden
waar dan de nodige acties aan kunnen verbonden worden.
* Raadslid Daelman vraagt of er al is nagekeken of er ook andere landmeters
actief zijn op het grondgebied en of deze ook een kans kunnen krijgen bij
het gemeentebestuur.
De burgemeester antwoordt dat tot hiertoe steeds dezelfde landmeter is
aangesteld als in de vorige legislatuur. Vermits het om beëdigde schatters
moet gaan werd aan de rechtbank de vraag gesteld of er nog dergelijke
personen zijn in de gemeente. Hierop is nog geen antwoord gekomen.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er acties zullen ondernomen worden om de
levensduur van de rode beuk in de Hoogstraat te verlengen, ook al is het
verval van deze boom reeds duidelijk ingezet.
Schepen Poppe antwoordt dat dit zal nagekeken worden.
* Raadslid waterschoot heeft opgemerkt dat er behoorlijk veel hondenpoep
ligt op de dijk in Sombeke. In Hamme werden de boetes hiervoor opgetrokken.
Hij vraagt of er een soortgelijk initiatief kan genomen worden in
Waasmunster.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij dit zelf ook heeft vastgesteld en dat dit
reeds doorgegeven werd aan de wijkagent. Hij belooft dit verder te
bekijken.
Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd
besloten om 21u25.
In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

