Zitting van 26 juni 2017
Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, dhr. Michel Du Tré, burgemeester, dhr. Jurgen Bauwens,
dames Ilse Poppe en Petra Verstappen en dhr. Werner De Nijs, schepenen
dhr. Rik Daelman, mevr. Agnes Dierick, mevr. Dominique Roelandt, 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. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:
a. Goedkeuring agenda en mandatering van de gemeentelijke vertegenwoordiger voor de buitengewone
algemene vergadering (BAV) van het IGS Schelde-Landschapspark, dienstverlenende vereniging
b. Goedkeuring agenda en mandatering voor de Buitengewone Algemene Vergadering van MIWA
2. Gemeentefinanciën: Vaststelling jaarrekening 2016
3. Patrimonium: Beslissing tot kostenloze overname perceeltjes wegenis van en verkoop perceeltjes grond
aan SBK arr.Dendermonde met het oog op de afronding van het bouwproject van sociale koopwoningen
aan het einde van de Kerkstraat
4. Onderwijs: Goedkeuring pedagogisch project GBS Waasmunster / De Wonderboom
5. Aangevraagde punten
6. Mondelinge vragen
GEHEIME ZITTING
7. Patrimonium / Ruimtelijke ordening: Goedkeuring intentieverklaring tussen het gemeentebestuur
enerzijds en de vennootschap Jole en de consoorten Verschelden-Smet anderzijds met betrekking tot de
verplaatsing van de werkplaatsen van Scheldecub en de ontwikkeling door het gemeentebestuur van de
percelen sectie C 1034H en deel van 1736S
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.a. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Goedkeuring agenda en mandatering van de
gemeentelijke vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van het IGS
Schelde-Landschapspark, dienstverlenende vereniging
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikel 43 § 2 – 5°;
Gelet op het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013;
Gelet op de ondertekening van de oprichtingsakte van de dienstverlenende vereniging Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark (IGS-SLP) op 11 augustus 2008;
Gelet op het ministerieel besluit houdende goedkeuring van de oprichting van de dienstverlenende
vereniging “Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Schelde-Landschapspark” (IGS-SLP) van 10
oktober 2008
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, waarbij dhr. Guido De Cock werd aangeduid als
vertegenwoordiger voor de gemeente;
Gelet op de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Schelde-Landschapspark
op 06 september 2017 om 20h00 in ‘Het Landhuis’ te Bornem, dit per aangetekende brief ingekomen dd. 1
juni 2017;
Gelet op het feit dat volgens artikel 21 § 3 de bijeenroeping van de BAV die zal gehouden worden op 06
september 2017 om 20h00 in ‘Het Landhuis’ te Bornem rechtsgeldig is; dat deze BAV overeenkomstig het
bepaalde in artikel 22§5 van de statuten zal kunnen beraadslagen en besluiten indien de aanwezige
afgevaardigden van de deelnemers ten minste de gewone meerderheid van de stemrechten
vertegenwoordigen;
Gelet de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering:
1. Beslissing vervroegde ontbinding
2. Aanstelling college vereffenaars uit de RvB met name de volgende bestuurders:
 Luc De boeck (voorzitter)
 Tom De Vries (ondervoorzitter)
 Tom Versompel (secretaris)
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
Buitengewone Algemene Vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Schelde-Landschapspark op 7 september 2017:
1. Beslissing vervroegde ontbinding
2. Aanstelling college vereffenaars uit de RvB met name de volgende bestuurders:
 Luc De boeck (voorzitter)
 Tom De Vries (ondervoorzitter)
 Tom Versompel (secretaris)
Art. 2 : De afgevaardigde van de gemeente op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in artikel 1.
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. Er zal een
afschrift van deze beslissing aan IGS Schelde-Landschapspark worden bezorgd.
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.
1.b. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: Goedkeuring agenda en mandatering voor de
Bijzondere Algemene Vergadering van MIWA
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals laatst gewijzigd
bij decreet van 18 januari 2013, artikel 44, 3°;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 januari 2013, waarbij mevr. Agnes Dierick werd aangeduid als
vertegenwoordiger voor de gemeente en mevr. Ilse Poppe als plaatsvervanger;
Gelet op de uitnodiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering van MIWA op 19 september 2017,
dit per aangetekende brief ingekomen;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agendapunten van de
Bijzondere Algemene Vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
Besluit:
Art. 1 : De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van MIWA op 19 september 2017:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter
2. Nazicht van de mandaten en aanduiding stemopnemers
3. Kapitaalvermindering en statutenwijziging MIWA in het kader van de verlenging van de
opdrachthoudende vereniging MIWA (bijlage 1 & 2)
4. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter
Art. 2 : De afgevaardigde van de gemeente op te dragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in artikel 1.
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit. Er zal een
afschrift van deze beslissing aan MIWA worden bezorgd.
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. Gemeentefinanciën: Vaststelling jaarrekening 2016
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en later wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010, tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en de rekeningstelsels van de gemeenten,
provincies en openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Overwegende dat uit de financiële toestand een positief resultaat op kasbasis en een gezonde
autofinancieringsmarge blijkt;
Besluit:
Art. 1 : De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld zoals voorgelegd in bijlage.
Art. 2 : Dit besluit en de vastgestelde jaarrekening zullen binnen de wettelijke termijnen worden
overgemaakt aan de Provinciegouverneur en aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
Administratie Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven digitale vorm.
JA : 11 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,
NEE : /
ONTH : Rik Daelman, Dominique Roelandt, André De Maere, Geoffrey De Bock, Yasmine D’hanis, Bart
Waterschoot, Marie-Jeanne Van Herreweghe, Jan Smet

Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : De Open Vld-fractie wenst zich te onthouden
omdat de volledige meerjarenbegroting gebaseerd is op de afbraak van Hoogendonck. Voor het nieuwe
vrijetijdscentrum wordt pas een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding voorzien vanaf 2018. Hierdoor wordt
de volledige factuur van dit centrum doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Bovendien zouden ze
iets meer duidelijkheid willen over de jaarrekening in commissievergaderingen voorafgaand aan de
gemeenteraad.
Raadslid Van Herreweghe wenst een stemverklaring af te leggen : Er zijn te weinig posten die
duurzaamheid op het oog hebben.
3. Patrimonium : Beslissing tot kostenloze overname perceeltjes wegenis van en verkoop
perceeltjes grond aan SBK arr.Dendermonde met het oog op de afronding van het bouwproject van
sociale koopwoningen aan het einde van de Kerkstraat
De Raad,
Gelet op het besluit van de Raad dd.01/03/96 waarbij men zich akkoord verklaarde met de oprichting van
een ambtelijke en technische stuurgroep en het aanstellen en heraanstelling van verschillende ontwerpers
met het oog op de herwaardering van het dorpcentrum van Waasmunster;
Overwegende dat in het kader van het project “Dorp aan de Durme”, meer bepaald voor het project
“kerkomgeving”, voorzien wordt in de bouw van sociale woningen ter vervanging van het vroegere
“magazijn Hofman” en de aanpalende woningen;
Gelet op het BPA “Dorp aan de Durme”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 23/06/2005 houdende beslissing verkoop gronden Kerkstraat aan
de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde;
Overwegende dat de cvba Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde zich
bereid verklaarde om naast de sociale woningen op voornoemde percelen ook de woningen op de
aanpalende percelen te realiseren;
Gelet op het besluit van de Raad dd. 27/09/2007 houdende princiepsbeslissing verkoop perceel grond
kerkomgeving en woning Kerkstraat 138 aan SBK Dendermonde;
Overwegende dat SBK Dendermonde de woning Kerkstraat 136 aankocht om er na de sloop, in onderling
overleg met het gemeentebestuur, een kopwoning aansluitend bij hun bouwproject op de aanpalende
gronden op te bouwen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/03/2008 houdende princiepsbeslissing aan- en verkoop gronden
en gebouwen van en aan SBK arr. Dendermonde met het oog op de verdere realisatie van het project
Kerkomgeving;
Overwegende dat het bouwproject van de sociale koopwoningen op het einde van de Kerkstraat bijna is
voltooid;
Overwegende dat de perceelsgrens tussen het gemeentelijk openbaar domein en het privaat domein van
SBK op sommige plaatsen lichtjes afwijkt van de rooilijn en het wenselijk is deze te laten samenvallen;
Overwegende dat het , onder meer rekening houdend met de geplande bouw van het nieuw gemeentelijk
vrijetijdscomplex, wenselijk is de openbare parkeerplaatsen op het Kerkplein zoveel mogelijk voor tijdelijk
parkeren vrij te houden;
Overwegende dat de bewoners van de nieuwe sociale woningen hun wagen in de nabijheid van hun
woning moeten kunnen parkeren en dit bij voorkeur op een private parking;
Overwegende dat deze private parkeerplaatsen kunnen gerealiseerd worden op het gedeelte van het
perceel sectie C nr 1016M2 dat niet zal worden gebruikt voor de aanleg van het rond punt en de fietspaden
op de N446 en op een paar deeltjes van perceel sectie C nr 1020T;
Overwegende dat SBK arr. Dendermonde zich bereid verklaarde de gedeeltes van de percelen sectie C nrs
1016L2, 1016R2 en 1020S die volgens het BPA bestemd zijn voor wegenis, na de aanleg van de wegenis
en de omgevingswerken, kostenloos over te dragen in het gemeentelijk openbaar domein;
Gelet op het opmetingsplan dd. 23/06/2017 opgemaakt door landmeter-expert Bob Raets (Mensura bvba)
te Sint-Niklaas;
Gelet op het schattingsverslag dd.05/06/2017 opgemaakt door landmeter-expert Willy Durinck te
Waasmunster;
Gelet op het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit :
Art. 1 : De perceeltjes grond aangeduid als Deel 1, Deel 9, Deel 10, Deel 11 en Deel 12 op het
opmetingsplan dd. 23/06/2017 opgemaakt door landmeter-expert Bob Raets (Mensura bvba) te SintNiklaas, kadastraal gekend als deel van de percelen sectie C nrs 1016M2 en 1020T, te desaffecteren uit
het gemeentelijk openbaar domein.
Art. 2 : Zich akkoord te verklaren met de onderhandse verkoop van de perceeltjes grond aangeduid als
Deel 1, Deel 9, Deel 10, Deel 11 en Deel 12 op het opmetingsplan dd. 23/06/2017 opgemaakt door
landmeter-expert Bob Raets (Mensura bvba) te Sint-Niklaas, kadastraal gekend als deel van de percelen
sectie C nrs 1016M2 en 1020T, met een gezamenlijke oppervlakte van 160,70 m², aan de cvba Sociale
Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement Dendermonde voor de prijs van 25,00 euro per m².

Art. 3 : Zich akkoord te verklaren met de kostenloze overname van de perceeltjes wegenis aangeduid als
Deel 3, Deel 4, Deel 6, Deel 7 en Deel 14 op het opmetingsplan dd. 23/06/2017 opgemaakt door landmeterexpert Bob Raets (Mensura bvba) te Sint-Niklaas, kadastraal gekend als deel van de percelen sectie C nrs
1016L2, 1016R2 en 1020S, met een gezamenlijke oppervlakte van 175,60 m². De overname gebeurt voor
openbaar nut en meer bepaald met het oog op de uitbreiding van de openbare wegenis;
De overname mag slechts gebeuren na de aanleg van de wegenis en de omgevingswerken op
voornoemde perceeltjes door de cvba Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arrondissement
Dendermonde.
Art. 4 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven de praktische regelingen te
treffen om over te gaan tot het afsluiten van voornoemde aan- en verkoopovereenkomsten.
Art. 5 : Bij het verlijden van de authentieke akte zal het gemeentebestuur, conform de bepalingen van
artikel 182 §1 van het gemeentedecreet, vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de
gemeenteraad hiertoe bijgestaan door de gemeentesecretaris.
Art. 6 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
4. Onderwijs: Goedkeuring pedagogisch project GBS Waasmunster / De Wonderboom
De Raad,
Gelet op het decreet op het basisonderwijs van 25/2/1997, meer bepaald artikel 47 waarin is gesteld dat elk
schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan opmaakt dat ten minste een omschrijving van
het pedagogisch project bevat, zijnde het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het
schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd;
Overwegende dat de ouders bij inschrijving van de leerlingen tekenen voor akkoord van het pedagogisch
project;
Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Art. 1 : Het pedagogisch project GBS Waasmunster/ De Wonderboom in bijlage goed te keuren.
Art. 2 : In het kader van het toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden opgenomen in de
meldingslijst aan de heer Gouverneur.
5. Aangevraagde punten : Nihil
6. Mondelinge vragen
* Raadslid Van Herreweghe vraagt inzage in het mobiliteitsplan en vraagt hoe ver het bestuur reeds
gevorderd is met de actualisatie van het mobiliteitsplan. Bovendien vraagt ze of het college ingaat op de
hulp die hiervoor aangeboden wordt door de Vlaamse Regering.
Schepen Bauwens antwoordt dat het het plan is om tegen het einde van de legislatuur een aanzet tot
actualisatie van het mobiliteitsplan klaar te hebben. Het bestuur zal zich hiertoe laten bijstaan door
specialisten.
Raadslid Van Herreweghe vraagt of er tot hiertoe dan nog niks gebeurd is.
Schepen Bauwens zegt dat dit niet klopt. Er is immers reeds allerhande informatie verzameld die zal
verwerkt worden in het plan.
* Raadslid Van Herreweghe zegt dat minister Schauvlieghe aan alle gemeenten gevraagd heeft om voor 7
juli te laten weten welke woonuitbreidingsgebieden de gemeente wil behouden en welke niet. Zij is alleszins
van oordeel dat deze termijn veel te kort is om hierover te beslissen. Zij vraagt of de gemeente uitstel zal
vragen, of er reeds een standpunt bepaald is en of dit niet moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Raadslid Daelman wenst hier nog aan toe te voegen dat hij van oordeel is dat er een essentiële rol voor de
gemeenten is weggelegd om te bepalen welke woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden en welke
niet. Bovendien werd er de afgelopen jaren reeds veel energie gestoken in de gemeentelijke
structuurplannen om te bepalen welke gebieden al dan niet zouden aangesneden worden. Hij is dan ook
bijzonder verrast door de werkwijze van de minister door een beslssing te vragen op vier weken tijd zonder
raadpleging van gecoro en gemeenteraad. Hij vraagt hier dan ook naar het standpunt van het college.
Schepen Poppe antwoordt dat het in Waasmunster om vier gebieden gaat waar het standpunt voor alle vier
de gebieden eigenlijk voor de hand ligt. Het Steengelaag zou geschrapt worden omwille van de
landschappelijke waarde. Het gebiedje aan de Doornijkstraat zou ook geschrapt worden omdat het hier
eigenlijk gaat om de achtertuinen van enkele woningen. De woonuitbreidingsgebieden aan de Kapelwijk en
aan Wareslage zouden dan behouden blijven.
Raadslid Daelman is van oordeel dat het logisch zou zijn om dit te laten bespreken in de gecoro en in de
gemeenteraad. Hij vraagt bovendien wie de financiële kost zal dragen voor het scharappen van deze
gebieden.
De burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is van de Vlaamse Regering om de
woonuitbreidingsgebieden te reduceren in het kader van de betonstop. Hij kan ook alleen maar vaststellen
dat de Vlaamse Regering van oordeel is dat een beslissing van het college volstaat aangezien er maar vier
weken tijd is om een antwoord te formuleren. Op dergelijke korte tijd kan er geen bespreking binnen de
gemeenteraad en de gecoro georganiseerd worden. Maar met gezond verstand lijkt deze beslissing in
Waasmunster niet zo moeilijk. Deze beslissing moet overigens nog definitief genomen worden tijdens het
college van komende maandag. De planschade zal betaald worden door de Vlaamse Regering.

Raadslid Daelman vraagt of de handelswijze van de minister kan aangeklaagd worden bij de Vlaamse
Regering.
De burgemeester stelt voor dat elke partij dit kan doen via de organen van de eigen partij aangezien er drie
partijen in de Vlaamse Regering zetelen.
* Raadslid Waterschoot wenst te verwijzen naar zijn tussenkomst tijdens één van de vorige gemeenteraden
over de twijfelachtige plaatsing van de bushokjes. Eén van deze hokjes is nu verplaatst door een autoongeval. Hij vraagt of er een oorzaakanalyse van dit ongeval zal gebeuren.
Schepen Bauwens antwoordt dat de plaats zal behouden blijven. Er zal wel nagekeken worden of er een
stootrand of iets dergelijk kan geplaatst worden om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen. Hij is wel
van oordeel dat het onmogelijk kan zijn dat de bestuurder zich aan de toegelaten snelheid van 50 km/u
gehouden heeft.
De burgemeester voegt hier nog aan toe dat een weg mag ingericht worden volgens de snelheid die op die
plaats toegelaten is.
* Raadslid Roelandt vraagt of er een vast bord kan voorzien worden voor het kippenkraam in Sombeke.
Schepen Bauwens antwoordt dat er even is afgewacht om een vast bord te plaatsen omdat dergelijke
kramen soms ook snel weer verdwijnen. Hij stelt voor om nu wel naar een bestendiging van de situatie te
gaan.
* Raadslid Roelandt vraagt of er reeds een verkeersreglement is opgesteld voor de situatie in de zone van
de Weverstraat. Hier zou een zone 50 en een verbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton ingevoerd
worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat het ontwerp van reglement na overleg met de stad Sint-Niklaas
besproken werd tijdens het overleg verkeer. Het zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad in september
of oktober.
* Raadslid Roelandt vraagt of er al gewerkt is aan een verkeersreglement voor het kruispunt
Potaardestraat-Nijverheidslaan aangezien deze borden er al meer dan een jaar staan zonder
verkeersreglement.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij dit zal nakijken.
* Raadslid Roelandt vraagt wanneer de eerste samenkomst met Miwa is om na te kijken of de
huisvuilophaling kan uitgebreid worden in de maanden juni en september.
Schepen Poppe antwoordt dat er reeds twee samenkomsten geweest zijn maar dat Miwa hier niet happig
op is. Ze zullen wel de kostprijs berekenen en deze dan communiceren naar de gemeentebesturen.
Raadslid D’hanis vraagt of de groene bak toch naar het containerpark zou kunnen gebracht worden. Dit
zou een alternatief kunnen zijn voor de klassieke huisvuilophalingen.
Raadslid Waterschoot vraagt of het niet mogelijk is om extra ophalingen te voorzien als er een hittegolf
wordt vastgesteld.
Raadslid Van Puyvelde antwoordt dat dit organisatorisch niet eenvoudig is wat betreft de inzet van het
personeel.
* Raadslid Van Herreweghe vraagt of er alternatieve woonvormen zullen gebruikt worden in de nieuwe
verkaveling Hoogendonck. Bovendien vraagt ze of Interwaas hier vrij spel zal krijgen of dat het
gemeentebestuur hier ook iets aan te zeggen zal hebben.
De burgemeester antwoordt dat de gronden voorlopig nog eigendom zijn van het gemeentebestuur en dat
er enkel een schattingsverslag werd opgemaakt. Interwaas heeft alleszins ervaring met modernere
woonvormen en dit is ook de intentie van het gemeentebestuur. Het mag natuurlijk ook geen verliespost
worden voor Interwaas.
* Raadslid Waterschoot heeft een klacht ontvangen mbt de rode wegmarkeringen op het fietspad van de
Durmebrug. Dit rood gedeelte is kapot gereden en vormt een gevaar voor de fietsers.
Schepen Bauwenas antwoordt dat dit een gewestweg is en dat de heraanleg van deze weg een zeer
ingewikkeld dossier is dat momenteel geblokkeerd is. Hij blijft wel aandringen bij het gewest op een
spoedige oplossing.
Raadslid Waterschoot zegt dat het hem op dit moment vooral gaat om de heraanleg van de rood
gemarkeerde fietspaden.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij ook deze vraag nogmaals zal stellen aan het gewest.
Aldus vastgesteld in zitting op datum als ten hoofde vermeld, dewelke werd besloten om 20u30.
In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
De Voorzitter van de Raad,

Bram Collier.

Eleni Fakiola.

