Zitting van 21 februari 2017
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, dhrn. André De Maere, Geoffrey De Bock,
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. Interne controle : Aktename eindrapport 2016
2. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van de provincie betreffende aankoop IT materialen
3. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van stad Brugge betreffende aankoop IT materialen
4. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van Vlaamse Overheid betreffende aankoop IT materialen
5. Technische Dienst : Aankoop voertuig groendienst - Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en
uit te nodigen firma's.
6. OCMW : Principiële beslissing tot deelname aan een door het OCMW Waasmunster op te richten
OCMW-vereniging m.b.t. ouderenvoorzieningen
7. Aangevraagde punten
8. Mondelinge vragen
De zitting wordt openverklaard om 19u30 en aangezien er gedurende het ganse verloop van de zitting geen
opmerkingen worden gegeven omtrent de redactie van de notulen van de vorige zitting worden deze
goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING
1. Interne controle : Aktename eindrapport 2016
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 42 §2;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 99 tot en met 101;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 september 2014 inzake vaststelling kader Interne Controle;
Gelet op het overleg van het MAT van 19/01/2017;
Overwegende dat het MAT de te nemen maatregelen die gepland stonden in 2016 in de mate van het
mogelijke heeft uitgevoerd;
Overwegende dat het MAT de te nemen maatregelen voor het 1e kwartaal van 2017 heeft besproken en
ingepland;
Overwegende dat het eindrapport voor 2016 als bijlage aan dit besluit wordt toegevoegd;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van het eindrapport ‘interne controle’ voor 2016.
Art. 2 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
2. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van de provincie betreffende aankoop IT materialen
De Raad,
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 15 van de Wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
(aankoop- of opdrachtencentrale) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen van 25 mei 2016 waarbij goedkeuring wordt
verleend aan het bestek met nr. ICT/2016/0001 voor de opdracht “RAAMOVEREENKOMST IT 2016-2020”
met "algemene offerteaanvraag met bekendmaking” als wijze van gunnen;
Gelet op het goedgekeurde bestek met nr. ICT/2016/0001, inzonderheid waar dit stelt:
(p. 4 – toepasselijke reglementering, sub 1 ): ‘Wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
wijzigingen.’;
(p. 6 – beschrijving van de opdracht): ‘[…] De leveradressen kunnen elke site zijn verbonden aan: - de
Oost-Vlaamse gemeentebesturen; - de Oost-Vlaamse OCMW besturen, hun samenwerkingsverbanden
en hun verzelfstandigde agentschappen en - de Vlaamse provincies. Voor deze leden treedt de
provincie op als opdrachtencentrale. Deze entiteiten kunnen autonoom bestellen. […] De overeenkomst
betreft geen exclusiviteitscontract. Indien de leverancier voor bepaalde toepassingen geen geschikte
producten of materialen kan aanbieden, of indien de prijs ervan te hoog ligt, heeft de bestellende
overheid het recht deze bij een andere firma aan te kopen.’;
Gelet op het besluit van de deputatie van Oost-Vlaanderen van 29 september 2016 waarbij de opdracht
“RAAMOVEREENKOMST IT 2016-2020” wordt toegewezen aan:

Perceel 1 (Desktops): IT1
Perceel 2 (Notebooks): Simac
Perceel 3 (Printers): IT1
Perceel 4 (Multimedia): IT1
Perceel 5 (Apple producten): Maes nv
Perceel 6 (IT-accessoires): IT1;
Overwegende dat:
- De opdracht “RAAMOVEREENKOMST IT 2016-2020” van de Provincie Oost-Vlaanderen is een
opdrachtencentrale in de zin van artikel 15 van de Wet van 15 juni 2006
- De Gemeente kan ervan gebruik maken waardoor zij is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningprocedure te organiseren;
- De Gemeente heeft behoefte aan… (situering, raming, budgetvoorziening…)
- Het is aangewezen dat de Gemeente van de opdrachtencentrale gebruik maakt:
De in de opdrachtencentrale voorziene producten voldoen aan de behoefte van de Gemeente.
Zelf geen gunningprocedure moeten voeren betekent een besparing aan tijd en geld.
De Provincie beschikt over meer technische expertise ter zake en de aangewende gunningcriteria
gelden ook voor de gemeente.
Mocht de Gemeente enkel voor zichzelf een gunningsprocedure voeren, ligt het voor de hand dat de
prijszetting hoger zou zijn.
De opdrachtencentrale houdt geen exclusiviteit in.
Besluit:
Art. 1 : Voor de aanschaf van (ict-materiaal) kan gebruik gemaakt worden van de opdrachtencentrale van
de Provincie Oost-Vlaanderen.
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering.
3. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van stad Brugge betreffende aankoop IT materialen
De Raad,
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet van
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad van Brugge van 27 maart 2014 tot deelname,
goedkeuring van lastvoorwaarden en gunningswijze voor de ICT opdrachtencentrale;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Brugge van 27 maart 2014 waarbij voornoemde opdracht
wordt gegund aan RealDolmen NV met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan nr. 42;
Overwegende dat de gemeente kan genieten van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst
via de opdrachtencentrale , waardoor zij/het krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld
van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
 de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
 het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
 Stad Brugge beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van diverse ICTProducten door aanbestedende overheden;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot de afname van de diensten;
Besluit:
Art. 1 : De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Stad Brugge voor aankoop van diverse
ICT-Producten aangeboden via de raamovereenkomst “
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering.
4. ICT : Aansluiten op raamovereenkomst van Vlaamse Overheid betreffende aankoop IT materialen
De Raad,
Gelet op artikel 43, 11° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet van
15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot gunning via een
beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop diverse
ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen”;
Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde opdrachtdocumenten,
inzonderheid:
- de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.1: “De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
o enerzijds voor zichzelf;
o anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,

leveringen en diensten voor de in 2.3.2 vermelde aanbestedende overheden welke krachtens
artikel 15 van de voormelde Wet van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te volgen”
- de selectieleidraad waar het stelt “Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur:
o lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven:
 de gemeenten en de districten;
 de provincies;
 de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen
zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de
helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de
financiering voor haar rekening neemt;
 de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december
1986 betreffende de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld
in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en
de verenigingen, bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2008;
Gelet op het basiscontract waar het stelt “Het Bestuur” oefent de overkoepelende leiding van en het
overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl een klant enkel de leiding van en het
toezicht op de uitvoering van een door die klant geplaatste werkaanvraag uitoefent. In de overeenkomst
wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen”;
Gelet op het basiscontract waar het stelt “De entiteiten binnen het hoger vermelde klantenbereik kunnen vrij
afnemen van deze overeenkomst, maar blijven ook volledig vrij om deze diensten ook via andere kanalen
af te nemen (non-exclusiviteit voor de ICT-Dienstverlener)”;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 waarbij voornoemde opdracht wordt
gegund aan RealDolmen NV met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan 42.
Overwegende dat;
De voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “Aankoop diverse ICT-Producten ten
behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen” is een raamovereenkomst met
één dienstverlener en de Vlaamse Gemeenschap treedt hierbij op als opdrachtencentrale in de zin van
artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;
De gemeente kan van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik maken waardoor zij/het krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om volgende redenen:
o de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het
bestuur;
o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld
betekent;
o de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van
diverse ICT-Producten door aanbestedende overheden;
De gemeente is niet verplicht tot afname van diensten;
Besluit:
Art. 1 : De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor aankoop
van diverse ICT-Producten aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van diverse ICT-Producten
ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” (Bestek nr. e-IB-2013-086)
Art. 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering.
5. Technische Dienst : Aankoop voertuig groendienst - Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en uit te nodigen firma's.
De Raad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop voertuig groendienst ” een bestek met nr.
2017/195 werd opgesteld door de Technische Dienst.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00
incl. 21% btw.
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
Overwegende dat 3 april 2017 om 12.30 uur wordt voorgesteld als uiterste datum voor het indienen van de
offertes.
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, meer bepaald 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 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
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, inzonderheid artikel 105;
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 2017 op artikel 0200-00/2430100/IE-32 .
Besluit:
Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/195 en de raming voor de opdracht
“Aankoop voertuig groendienst ”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 : Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking:
- Garage Poppe, Stationstraat 85 te 9250 Waasmunster;
- Garage Van Goethem, Manta 19 te 9250 Waasmunster;
- Garage Imschoot, Grote Baan 108 te 9250 Waasmunster;
- Garage Dieleman, Hoogstraat 104 te 9250 Waasmunster;
- Waasland Automotive, Europark Zuid 4 te 9100 Sint-Niklaas;
- Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark Noord 2 te 9100 Sint-Niklaas;
- Garage Cammaert Trucks Waasland nv, Kapelanielaan 4 te 9140 Temse;
- Waasland Motors, Kapelanielaan 2C te 9140 Temse;
- Garage Houttequiet, Kapelanielaan 1 te 9140 Temse;
- Garage Meys, Warandestraat 77 te 9250 Waasmunster;
- Garage De Ster, Grote Baan 58 te 9100 Sint-Niklaas;
- Garage Mouton, Wareslagestraat 109 te 9250 Waasmunster;
- Garage De Rijbel, Neerstraat 65 te 9250 Waasmunster;
- Garage Andre bvba, Wegvoeringsstraat 90 te 9100 Sint-Niklaas;
- Autoservice De Keukeleire NV, Vriesenrot 21 te 9200 Dendermonde.
Art. 4 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 3 april 2017 om 12.30 uur.
Art. 5 : In het kader van het bestuurlijk toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.
JA : 18 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, André De Maere, Geoffrey De Bock, Yasmine D’hanis, Bart Waterschoot, Jan Smet
NEE : /
ONTH : Marie-Jeanne Van Herreweghe
Raadslid Van Herreweghe wenst een stemverklaring af te leggen : Zij betreurt dat in de technische
bepalingen staat dat het om een dieselmotor moet gaan en alternatieven zoals gas komen niet in
aanmerking.
6. OCMW : Principiële beslissing tot deelname aan een door het OCMW Waasmunster op te richten
OCMW-vereniging m.b.t. ouderenvoorzieningen
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder de artikels 42 en 43;
Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van
19 december 2008, in het bijzonder de bepalingen van titel VIII;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2016 houdende de
principiële goedkeuring van de projectfiche ‘PPS Samenwerking ouderenvoorzieningen Waasmunster’;
Gelet op de principebeslissing van de OCMW-raad van 26 oktober 2016 m.b.t. een PPS
ouderenvoorzieningen en het goedkeuren van de projectfiche;
Overwegende dat de noodzaak om de ouderenvoorzieningen en –zorg duurzaam te verankeren op het
grondgebied van de gemeente en de vaststelling dat hiervoor een schaalvergroting en intensievere
samenwerking met andere actoren noodzakelijk is om zo te kunnen komen tot economische
schaalvoordelen, een grotere efficiëntie en een kwalitatiever aanbod en dat om dit te bereiken een vorm
van publiek-private of publiek-publieke samenwerking aangewezen lijkt;

Overwegende dat titel VIII hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4 van het OCMW-decreet in twee mogelijke
rechtsvormen voorziet om een publiek-private of publiek-publieke samenwerking (PPS) op te zetten m.b.t.
de ouderenvoorzieningen van het OCMW van Waasmunster;
Overwegende dat de oproep naar kandidaten resulteerde in drie effectieve kandidaten en dat de OCMWraad in zitting van 22 februari 2017 conform de projectfiche op basis van het gemotiveerde juryverslag zal
bepalen met welke kandidaat partner concrete onderhandelingen zullen worden opgestart;
Overwegende dat ook het gemeentebestuur in een OCMW-vereniging kan participeren;
Overwegende dat een participatie van het gemeentebestuur binnen een OCMW-vereniging m.b.t. de
ouderenvoorzieningen op het grondgebied aangewezen lijkt gezien het bestuur een significante rol m.b.t.
het aanbod aan ouderenvoorzieningen op het grondgebied wil blijven spelen;
Overwegende dat het aangewezen lijkt dat het gemeentebestuur van bij aanvang vertegenwoordigd is bij
de onderhandelingen met de kandidaat partner(s);
Overwegende dat het aan de raad toekomt om na de onderhandelingen op basis van de geformuleerde
modaliteiten te besluiten tot de effectieve participatie aan de oprichting van de beoogde OCMW-vereniging
m.b.t. de ouderenvoorzieningen;
Besluit:
Art. 1 : De raad wenst principieel toe te treden tot de OCMW-vereniging (conform titel VIII van het OCMWdecreet) die het OCMW van Waasmunster wenst op te richten m.b.t. zijn ouderenvoorzieningen in
samenwerking met een publieke of private partner onder de formule van een publiek-publieke of publiekprivate samenwerking (PPS).
Art. 2 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om namens de gemeente samen
met het OCMW-bestuur de onderhandelingen met het oog op het oprichten van de vermelde OCMWvereniging te voeren met de door de OCMW-raad geselecteerde kandidaat partner(s).
7. Aangevraagde punten : Nihil
8. Mondelinge vragen
* Raadslid De Bock vraagt of er tijdens de volgende zitting een wijziging van het meerjarenplan zal
voorgelegd worden.
De burgemeester antwoordt dat dit niet zal gebeuren.
Raadslid De Bock zegt dat hij tijdens het vragenhalfuurtje heeft gehoord dat het nieuwe vrijetijdscentrum
volledig opgenomen is in de balans van de gemeente maar dat hij niks zien staan heeft op de balans langs
de actief en passiefzijde.
De burgemeester antwoordt dat er niks kan te zien zijn op de actief en de passiefzijde aangezien het
complex er nog niet staat. Hij voegt hier aan toe dat de financiering wel degelijk voorzien is in het
meerjarenplan van de gemeente.
* Raadslid T’Kint vraagt of er iets kan gedaan worden aan de gevaarlijke grachten in de heraangelegde
Potaardestraat voor de veiligheid van de weggebruiker.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit zal nagekeken worden.
* Raadslid T’Kint vraagt of de bomen in de Jacquet de haveskerckedreef kunnen nagekeken worden
aangezien deze bedreigd worden door klimop.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit zal nagekeken worden.
* Raadslid T’Kint vraagt naar een stand van zaken mbt de geluidsmuren op de E17. Hij vraagt of er bij
minister Weyts kan aangedrongen worden op de plaatsing van geluidsschermen net zoals op tal van
andere plaatsen op de E17.
Schepen Poppe antwoordt dat het gemeentebestuur afhangt van het moment dat AWV de metingen zal
uitvoeren en dat deze metingen enkel kunnen uitgevoerd worden bij de juiste windrichting.
* Raadslid Van Herreweghe vraagt wat er deze maand gebeurd is rond het klimaatplan.
Schepen Poppe antwoordt dat ze de voorbije week nog heeft samen gezeten met Interwaas om grotere
projecten te realiseren rond thema’s zoals escoformules, straatverlichting en zonnepanelen.
* Raadslid De Maere stelt vast dat de klinkers in de Gentstraat er slecht bij liggen. Hij vraagt of hier iets aan
kan gedaan worden en stelt voor om fijn zand gemengd met cement tussen de klinkers te vegen.
Schepen Bauwens antwoordt dat de aannemer en de ontwerper zijn aangeschreven om na te gaan hoe dit
kan opgelost worden en ondertussen wordt onderzocht of de verantwoordelijkheid bij hen kan gelegd
worden.
* Raadslid De Maere vraagt of de putten in de wegen kunnen opgevuld worden nu de winter bijna voorbij is.
Schepen Bauwens antwoordt dat tijdens de voorbije gemeenteraad een raamcontract werd goedgekeurd.
Binnen dit en één maand zou er een aannemer moeten zijn. Ondertussen is men volop bezig met het
oplijsten van de straten. Als de lijst klaar is zal schepen Bauwens deze bezorgen aan raadslid De Maere.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er iets kan gedaan worden aan het loopparcours van de 14 km dat er heel
slecht bij ligt langs de noordzijde van de E17.
Schepen Bauwens antwoordt dat dit reeds werd doorgegeven en dat men hier al mee bezig is.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er een verkeersreglement bestaat voor het bord C21 dat aan de bijvang
van de Potaardestraat geplaatst is.
Schepen Bauwens antwoordt dat er hiervoor een tijdelijk verkeersreglement werd opgemaakt.

* Raadslid Waterschoot vraagt of de tonnagebeperking tot 3,5 ton in de Weverstraat en omgeving reeds
geregeld werd.
Schepen Bauwens antwoordt dat men hier nog mee bezig is bij de stad Sint-Niklaas en dat hierover nog
wat denkwerk moet gebeuren zodat de reglementen van beide gemeenten op elkaar kunnen afgestemd
worden.
Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd besloten om 20u00.
In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

