Zitting van 21 september 2017
Aanwezig : mevr. Eleni Fakiola, voorzitter, 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, dhrn. Geoffrey De Bock, Renaat Decorte, mevr. Magda Van Puyvelde, dhrn. Guido De
Cock, Bart Waterschoot, Jan Smet, mevr. Regina Lenaers, mevr. Marie-Jeanne Van Herreweghe,
raadsleden,
en dhr. Bram Collier, gemeentesecretaris.
Dagorde :
OPENBARE ZITTING
1. Gemeenteraad :
a. Aktename beëindiging mandaat gemeenteraadslid Yasmine D’hanis
b. Beëdiging van Annelies Fierens als gemeenteraadslid ter vervanging van mevr. Yasmine D’hanis
2. OCMW : Kennisname jaarrekening 2016
3. Personeel :
a. Vaststelling aanpassingen bijlagen RPR - personeelsformatie en organogram, functiebeschrijvingen en
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
b. Toetreding tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatieverzekering bij
hospitalisatie of ernstige ziekte” van de FPD, de federale pensioendienst
4. Voetwegen : Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing van voetweg 89 gelegen op het perceel
kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg 64 (Marollenstraatje) en de N446 Abdij
van Roosenberglaan
5. Aangevraagde punten
6. Mondelinge vragen
GEHEIME ZITTING
7. Milieu : Toetreding van een geïnteresseerde landbouwer als gecoöpteerd lid in de gemeentelijke
landbouwraad
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. Gemeenteraad : Aktename beëindiging mandaat gemeenteraadslid Yasmine D’hanis
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de brief van mevr. Yasmine D’hanis van 27 juni 2017, met betrekking tot ontslag als
gemeenteraadslid;
Overwegende dat de gemeenteraad akte moet nemen van dit ontslag;
NEEMT AKTE VAN HET ONTSLAG van mevr. Yasmine D’hanis als gemeenteraadslid op 21 september
2017.
Mevrouw Annelies Fierens vervoegt de zitting
1.b. Gemeenteraad : Beëdiging van Annelies Fierens als gemeenteraadslid ter vervanging van mevr.
Yasmine D’hanis
De Raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de aktename van 21 september 2017 door de gemeenteraad van de beëindiging van het mandaat
als gemeenteraadslid van mevr. Yasmine D’hanis;
Overwegende dat derhalve een nieuw gemeenteraadslid dient beëdigd te worden;
Overwegende dat de eerste opvolger, dhr. Ermin Verdurmen werd uitgenodigd voor de eedaflegging;
Overwegende dat dhr. Ermin Verdurmen, bij schrijven dd. 28/8/2017, wenst te verzaken aan zijn mandaat
als gemeenteraadslid;
Overwegende dat de tweede opvolger, mevr. Marie-Anne Heylen, overleden is;
Overwegende dat de derde opvolger, mevr. Annelies Fierens, werd uitgenodigd voor de eedaflegging;
Besluit:
Art. 1 : Mevr. Annelies Fierens wordt verzocht de wettelijke eed af te leggen.
Art. 2 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan dhr. Gouverneur.
De Voorzitter nodigt mevr. Fierens uit om volgende eed af te leggen:
"Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen".
Waarvan akte door de comparant en door Ons ondertekend.

Waarna mevr. Fierens wordt aangesteld als gemeenteraadslid, waarvan akte door de verschijner mede
ondertekend.
2. OCMW : Kennisname jaarrekening 2016
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, haar wijzigingen en uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Waasmunster houdende de
vaststelling van de jaarrekening 2016;
Besluit:
Art. 1 : De raad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het OCMW Waasmunster.
Art. 2 : Afschrift van huidige beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW.
Art. 3 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit worden
opgenomen in de meldingslijst aan de heer Gouverneur.
3.a. Personeel : Vaststelling aanpassingen bijlagen RPR - personeelsformatie en organogram,
functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere aanpassingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 27 april 2017 houdende aanpassing RPR, personeelsformatie en
organogram, functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden;
Overwegende dat wijzigingen nodig zijn aan de bijlagen van de RPR, zijnde de personeelsformatie, het
organogram, de functiebeschrijvingen en aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, in het kader van
bevordering en nieuwe aanwervingen;
Gelet op het protocol van onderhandeling betreffende de vaststelling van de rechtspositieregeling en haar
bijlagen;
Gelet op het overleg managementteam dd. 24 augustus 2017;
Besluit:
Art. 1 : De personeelsformatie en het organogram aan te passen zoals in bijlage bij dit besluit.
Art. 2 : De functiebeschrijvingen vast te stellen zoals in bijlage bij dit besluit.
Art. 3 : In Bijlage I de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen zoals in bijlage bij dit
besluit.
Art. 4 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen
worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur.
Stemming bij handopsteking : JA : 12 NEE : 0 ONTH. : 7
JA : Eleni Fakiola, 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, Jan Smet
NEE : /
ONTH : Walter T’Kint, Rik Daelman, Dominique Roelandt, Kelly Van Nieuland, Geoffrey De Bock, Bart
Waterschoot, Annelies Fierens
Raadslid Waterschoot wenst een stemverklaring af te leggen : Net als tijdens de gemeenteraad van 16
september 2014, 31 maart 2015 en 22 december 2016, zal de Open VLD-fractie zich nu ook weer
onthouden. We stellen ons nog steeds ernstige vragen omtrent de RPR, meer bepaald bij de voorgestelde
preselectie bij aanwervingen. Onze fractie vindt een screening enkel op basis van CV / motivatie een
mogelijke terugkeer naar de oude politieke cultuur. Een preselectie is mogelijk, maar dan dient dit wel te
gebeuren op basis van objectieve criteria.
3.b. Toetreding tot de collectieve verzekering “Verzorgingskosten bij hospitalisatieverzekering bij
hospitalisatie of ernstige ziekte” van de FPD, de federale pensioendienst
De Raad,
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst
(GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het personeel
van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd;
Gelet op de ontwerpbeslissing van het College om toe te treden tot de collectieve verzekering van de FPD;
Gelet op het protocol van akkoord van de vakbonden;
Besluit:
Art. 1 : Het gemeentebestuur van Waasmunster zal toetreden tot de collectieve verzekering
"verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten met AG Insurance.
De toetreding zal ingaan op 01/01/2018
Art. 2 : Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de

Uitgebreide Formule voor zijn statutaire en contractuele personeelsleden.
Art. 3 : De hospitalisatieverzekering wordt toegepast voor de personeelsleden van het Gemeentebestuur
Waasmunster volgens volgende modaliteiten vastgelegd in de gemeenteraad dd. 31/01/2002:
1. Komen in aanmerking als hoofdverzekerden voor wie het gemeentebestuur van Waasmunster de
premie van de polis ten laste neemt:
1.1. De statutaire personeelsleden in dienst van het gemeentebestuur van Waasmunster, ongeacht de
administratieve stand waarin de personeelsleden zich bevinden
1.2. De contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in dienst
van het gemeentebestuur, ongeacht de administratieve stand waarin de personeelsleden zich
bevinden
1.3. De contractuele personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of met een
vervangingsovereenkomst, die meer dan een jaar onafgebroken in dienst zijn
2. Komen aanmerking als nevenverzekerden die de premie zelf dienen te betalen:
2.1. De op rust- of brugpensioen gestelde personeelsleden van het gemeentebestuur van
Waasmunster, hetzij statutaire of contractuele personeelsleden, die verzekerd waren via de
collectieve hospitalisatieverzekering - polis van het Gemeentebestuur Waasmunster, afgesloten
via GSD
2.2. De echtgeno(o)te of levenspartner met dezelfde domicilie van de onder 1.1, 1.2, 1.3 of 2.1
genoemde personen voor zover hun aansluiting gebeurt voor de leeftijd van 65 jaar
2.3. De kinderen van de onder 1.1, 1.2, 1.3 of 2.1 genoemde personen die ingeschreven zijn op het
domicilieadres van de hoofdverzekerde en voor zover zij recht geven op kinderbijslag
Art. 4 : Het krediet, nodig voor deze opdracht, wordt jaarlijks op de desbetreffende beleidsitems en
algemene rekening van de gewone budgetten voorzien.
Art. 5 : De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de
verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S300/2017/03 ,in acht te
nemen .
Art. 6 : Een exemplaar van dit raadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.
Art. 7 : In het kader van het administratief toezicht zal een beknopte omschrijving van dit besluit opgenomen
worden in de meldingslijst aan dhr. gouverneur.
4. Voetwegen : Definitieve vaststelling gedeeltelijke afschaffing van voetweg 89 gelegen op het
perceel kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg 64 (Marollenstraatje) en de
N446 Abdij van Roosenberglaan
De Raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd door de wetten van 20 mei 1863 en 09 mei
1948;
Gelet op het provinciaal reglement op de buurtwegen van 28 oktober 1976;
Gelet op de buurtwegenwet zoals gewijzigd door het decreet van 04 april 2014;
Gelet op de geplande bouw van het nieuwe gemeentelijke vrijetijdscomplex op de aanpalende percelen
langs de N446 – Abdij van Roosenberglaan. In het kader van dit project wordt de mobiliteit op en rond de
hele site herbekeken;
Overwegende dat het af te schaffen gedeelte van voetweg 89 reeds vele jaren niet meer in gebruik is;
Overwegende dat in praktijk voetweg 64 wordt gebruikt als verbinding tussen de Kerkstraat en de N446
Abdij van Roosenberglaan;
Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen waarop het af te schaffen deeltje van voetweg 89 in rood
is aangeduid;
Overwegende dat voornoemd verlaten weggedeelte niet wordt gebruikt voor openbaar nut en er in de
toekomst ook geen plannen zijn om dit voor openbaar nut of de werking van de gemeentelijke diensten te
gebruiken;
Overwegende dat dit stuk buurtweg geen enkele meerwaarde heeft voor traag wegverkeer of de aanleg van
bovenlokale fietspaden;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad op 31/05/2017 de voorlopige vaststelling gedeeltelijke afschaffing
van voetweg 89 gelegen op het perceel kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg
64 (Marollenstraatje) en de N446 Abdij van Roosenberglaan goedkeurde;
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van afschaffing dient te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen nadat de gemeenteraad de afschaffing
voorlopig heeft vastgesteld;
Gelet op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 30/06/2017 tot en met
31/07/2017 om 12.00u, er geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat de gemeenteraad binnen de 60 dagen na het einde van het openbaar onderzoek
definitief een uitspraak moet doen over het af te schaffen tracé van de desbetreffende weg en dit definitief
moet vaststellen;

Overwegende dat bijgevolg wordt voorgesteld om de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 89 gelegen op
het perceel kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg 64 (Marollenstraatje) en de
N446 Abdij van Roosenberglaan gelegen te Waasmunster definitief goed te keuren;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:
Art. 1 : Akkoord te gaan met de definitieve afschaffing van het gedeelte van voetweg 89 gelegen op het
perceel kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg 64 (Marollenstraatje) en de N446
Abdij van Roosenberglaan zoals aangeduid in rode kleur op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen in
bijlage bij dit besluit.
Art. 2 : Aan de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor te stellen het gedeelte van
voetweg 89 gelegen op het perceel kadastraal gekend 2e afdeling Sectie C nr 1736 S tussen voetweg 64
(Marollenstraatje) en de N446 Abdij van Roosenberglaan zoals aangeduid in rode kleur op het uittreksel uit
de atlas der buurtwegen in bijlage bij dit besluit, af te schaffen.
Art. 3 : Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Bestendige Deputatie van de
provincie Oost-Vlaanderen.
Art. 4 : 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 drukt haar bezorgdheid uit over de ouderenvoorzieningen. Zij vraagt naar een
actuele stand van zaken van de onderhandelingen met Samen Ouder.
Schepen Baert antwoordt dat er in juni naar Brussel werd gegaan om hierover een gesprek te voeren met
het agentschap Binnenlands Bestuur over de oprichting van een OCMW-vereniging hoofdstuk 3. Dit werd
geen positief verhaal aangezien ABB van oordeel was dat er te weinig motivering in het dossier aanwezig
was en dat zij van oordeel waren dat een openbaar bestuur deze voorzieningen zelf moet kunnen
aanbieden. Daarna werd dit ook via de politieke kanalen bekeken en is er twee weken geleden een nieuw
gesprek gevoerd met ABB voor de oprichting van een OCMW-vereniging hoofdstuk 4. Dit zou dan een
vereniging zijn waarin wel het rusthuis zit, maar niet de serviceflats en het dagverzorgingscentrum. Hier
staat ABB wel positiever tegenover, al is het bestuur er wel van overtuigd dat het beter zo breed als
mogelijk zou gehouden worden. Er wordt nog steeds gestreefd naar de datum van 1/1/2018.
Raadslid Van Herreweghe vraagt of het mogelijk is om hier elke gemeenteraad verslag over te brengen.
Schepen Baert antwoordt dat hij er geen probleem mee heeft als deze vraag elke gemeenteraad opnieuw
gesteld wordt. Hij voegt hier nog aan toe dat ook de OCMW-raad openbaar is en dat raadslid Van
Herreweghe deze dan ook mag bijwonen.
Raadslid Van Herrewegehe vraagt of er ook een artikel over kan gewijd worden in de Vierschaar.
Schepen Baert antwoordt dat dit op dit moment weinig zin heeft aangezien een OCMW-vereniging
hoofdstuk 3 of hoofdstuk 4 de mensen niks zegt. Uiteraard is het de bedoeling om wel te communiceren als
er meer duidelijkheid is. Naar het personeel toe werd er wel reeds gecommuniceerd.
Raadslid Daelman vraagt of er onderhandelingen gevoerd worden met twee mogelijke partners.
Schepen Baert antwoordt dat dit niet mogelijk is aangezien de methodiek eerder op een andere manier is
vastgesteld. Indien de onderhandelingen met de eerste partner stoppen, zullen er uiteraard wel gesprekken
aangeknoopt worden met de tweede mogelijke partner.
Raadslid Daelman is van oordeel dat het beter zou zijn om met de twee mogelijke partners tegelijk
onderhandelingen te voeren en dat dit ook zo werd voorgesteld in de OCMW-raad door de Open VLDfractie.
Schepen Baert antwoordt dat dit pas is aangebracht nadat de methodiek definitief werd vastgesteld.
Raadslid De Bock zegt dat hij dit wel degelijk heeft opgemerkt in de OCMW-raad voordat de methodiek
werd vastgesteld.
* Raadslid Roelandt vraagt of er iets kan gedaan worden aan de gevaarlijke situatie voor fietsers die
ontstaan is in de Oude Heerweg Ruiter aangezien er langs beide kanten van de rijweg geparkeerd wordt.
Dit bemoeilijkt ook de doorgang voor landbouwvoertuigen.
Schepen Bauwens zegt dat hij dit zal meenemen in het overleg verkeer.
* Raadslid Van Herreweghe vraagt of er ondertussen al meer bekend is over de mogelijke woonvormen in
de toekomstige verkaveling Hoogendonck.
Schepen Bauwens antwoordt dat er nog geen definitief akkoord is met Interwaas over de ontwikkeling van
deze verkaveling, maar dat hier in de loop van de komende maanden meer duidelijkheid over zal komen.
* Raadslid Waterschoot vraagt of er al geluidsmetingen werden uitgevoerd met het oog op het plaatsen van
geluidsschermen langs de E17.
Schepen Poppe antwoordt dat er eind augustus nog een mail werd gestuurd naar de betrokken ambtenaar
van het Vlaams gewest. Deze heeft echter laten weten dat metingen in de zomer geen zin hebben
aangezien dit de autoluwe periode is. Bovendien moet ook de windrichting juist zijn om metingen uit te
voeren.
Raadslid T’Kint is van oordeel dat het gemeentebestuur zelf objectieve metingen zou moeten uitvoeren.

Schepen Poppe antwoordt dat het Vlaams gewest enkel subsidies zal toestaan op basis van eigen
metingen.
* Raadslid Daelman vraagt om in het college te overleggen aan welke objectieve voorwaarden een straat
moet voldoen om bladkorven te krijgen.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij dit schriftelijk zal laten weten aan raadslid Daelman. Hij geeft al mee
dat één van de criteria is dat er overwegend bomen moeten staan op openbaar domein en niet op privaat
domein. Ook wordt er gekeken naar de personeelsleden van de technische dienst die erg goed weten waar
ze vooral het bladafval moeten opkuisen.
Raadlid T’Kint zegt er veel straten zijn met openbare bomen waar geen korven staan.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij had gehoopt dat een samenwerking met het containerpark van Miwa
mogelijk was. Het gemeentebestuur had voorgesteld dat iedereen zijn bladeren kosteloos zou kwijt kunnen
op het containerpark. Het gemeentebestuur zou hiervoor zelf de kosten dragen. Miwa wil echter niet weten
van een dergelijk systeem en hierdoor is schepen Bauwens enorm teleurgesteld in Miwa.
* Raadslid Daelman vraagt of er iets kan gedaan worden aan de erbarmelijke toestand bij regenweer van
de Varendreef.
Schepen Bauwens antwoordt dat er reeds 40.000 euro geïnvesteerd werd in deze dreef. Deze dreef ligt
echter in bosgebied waardoor het niet mogelijk is om deze zone te asfalteren. Agentschap Natuur en Bos
zou dit immers negatief adviseren. Bovendien zijn er reeds grote inspanningen gebeurd om de
toegangsweg veel korter te maken. Nu kunnen de bewoners via de Maretak, waar in het verleden nog een
veel langere toegangsweg door het bos voorzien was. Bovendien is er ook een hogere prioriteit voor
andere straten, zoals een overlaging in het Van Eyckpark en de Gentstraat. Het budget dat beschikbaar is,
is volgens hem meer noodzakelijk voor deze straten.
* Raadslid Roelandt vraagt of er van juni tot september een wekelijkse huisvuilophaling kan voorzien
worden zoals zij eerder reeds had voorgesteld.
Schepen Poppe meent zich te herinneren dat het antwoord van Miwa negatief was maar ze zal de vraag
opnieuw stellen.
* Raadslid Fierens vraagt of het fietsenrek op de Dries in Sombeke terug correct kan geplaats worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij dit zal bekijken.
* Raadslid Waterschoot stelt zich ernstige vragen bij de huidige verkeersproblematiek in Waasmunster. Hij
vraagt zich af of er wel overleg is geweest met de politiediensten en het Vlaams gewest.
Schepen Bauwens antwoordt dat er vandaag nog werd samengezeten met de politiediensten. Bovendien
werd er in het begin van dit jaar een overleg georganiseerd met alle naburige gemeenten en het Vlaams
gewest. Iedereen moest aangeven wanneer welke projecten zouden uitgevoerd worden. Toen werd er door
het Vlaams gewest met geen woord gerept over de werken die zouden plaatsvinden op de N41. Nu blijkt
alles toch plots samen te komen. Hij is van oordeel dat de werken in Waasmunster niet meer kunnen
uitgesteld worden en dat het gemeentebestuur zich wel houdt aan de afgesproken planning. Hij geeft toe
dat er grote hinder zal zijn en dat er een grote inspanning van de politiediensten zal nodig zijn om de hinder
enigszins in de hand te houden. Eieren koken zonder de schaal te breken kan nu eenmaal niet.
* Raadslid Van Nieuland vraagt of er nav de werken in de Stationsstraat voldoende zal gecommuniceerd
worden naar de handelaars toe.
Schepen Bauwens antwoordt dat er afgelopen week reeds een infovergadering heeft plaats gevonden met
de betrokken handelaars. Bovendien mag er een afgevaardigde van de handelaars ook naar de wekelijkse
vergadering met de aannemer komen. Verder is er deze week ook een infovergadering voor de bewoners
van de Stationsstraat en zal er de komende maanden uitgebreid gecommuniceerd worden via de
Vierschaar, de website en facebook. Ook de aannemer dient zijn verantwoordelijkheid inzake communicatie
op te nemen. Dit werd al zo afgesproken.
* Raadslid Waterschoot is verontwaardigd dat de gemeenteraadsleden niet werden uitgenodigd op de
infovergadering over de werken in de Stationsstraat. Hij vraagt zich af waarom dit niet gebeurd is terwijl zij
als gemeenteraadsleden ook vragen krijgen van inwoners.
Schepen Bauwens antwoordt dat bij inspraakvergaderingen alle raadsleden worden uitgenodigd. Bij
infovergaderingen worden enkel de betrokken bewoners uitgenodigd. Deze lijn werd altijd al gehanteerd en
nu dus ook. Hij voegt hier nog aan toe dat elk gemeenteraadslid welkom is op het gemeentehuis om de
plannen te komen inkijken zodat de burgers kunnen geïnformeerd worden door deze raadsleden. Hij is van
oordeel dat dit maar een heel kleine moeite is voor de gemeenteraadsleden.
* Raadslid Fierens klaagt de staat van de Durmebrug aan. De rode strook die hier werd aangebracht is
volledig kapot gereden en het is daar heel erg smal en gevaarlijk voor fietsers. Zij vraagt of hier iets aan kan
gedaan worden.
Schepen Bauwens antwoordt dat deze vraag vorige gemeenteraad ook is gesteld door haar fractieleider en
er werd ook een antwoord overgemaakt aan de fractieleider. Hij voegt hier nog aan toe dat hij aan dit
dossier niks meer kan doen aangezien het Vlaams gewest de wegbeheerder is. Er werd nogmaals
geïnformeerd bij het gewest naar de timing van dit dossier.
Raadslid Fierens vraagt of schepen Bauwens gaat wachten tot er ongelukken gebeuren.

Schepen Bauwens geeft nogmaals aan dat het om een gewestweg gaat en dat de verantwoordelijkheid bij
het Vlaams gewest ligt. De gemeente mag zelfs geen werken uitvoeren aan deze weg. Uiteraard wil hij ook
dat deze gevaarlijke toestand zo snel als mogelijk weg gewerkt wordt.
Raadslid Fierens zegt dat het niet opbrengt om een bord “weg in slechte staat” te plaatsen. Ze vraagt zich
af wie zijn het fout het dan zal zijn als er een ongeval gebeurt.
Schepen Bauwens antwoordt dat hij uiteraard ook hoopt dat er geen ongeval gebeurt maar hij is van
oordeel dat hij zijn verantwoordelijkheid genomen heeft door het gewest meermaals te vragen iets aan de
gevaarlijke situatie te doen. Meer kan hij nu eenmaal niet doen.
Raadslid Fierens zegt dat ze dan wel zal zien wie er verantwoordelijk is als er straks een ongeval gebeurt.
Schepen Bauwens vraagt of raadslid Fierens nu wil beweren dat het straks nog zijn fout zal zijn als er een
ongeval zou gebeuren. Hij vindt dat raadslid Fierens eerlijk moet blijven.
Raadslid Daelman stelt voor om aan het gewest te vragen om de kapot gereden rode markering weer weg
te halen aangezien deze meer gevaar dan veiligheid oplevert.
Schepen Bauwens zegt dat hij ook deze vraag nogmaals zal stellen.
* Raadslid Roelandt vraagt of er iets kan gedaan worden aan de slechte buitenverlichting aan het zaaltje
van het buurtcentrum in Sombeke.
Schepen De Nijs antwoordt dat hij deze vraag al eerder gekregen heeft en dat hij dit zal doorgeven.
* Raadslid Waterschoot heeft opgemerkt dat er enkele richting werd ingevoerd in de Eikenlaan. Hij wil
graag weten of dit tijdelijk is en wat de oorzaak hiervan is.
Schepen Bauwens antwoordt dat deze enkele richting werd ingevoerd op vraag van twee bewoners en dat
dit gedragen werd door een aantal mensen in de straat. Het gaat op dit moment om een proefopstelling.
Ondertussen zijn er 14 opmerkingen binnen gekomen waarvan 13 negatieve opmerkingen. De
proefopstelling zal dan ook verwijderd worden als deze afloopt op 31 oktober.
* Raadslid Van Nieland vraagt of de nieuwbouw van de school klaar zal zijn op 1 januari 2018.
Schepen Verstappen antwoordt dat de oplevering voorzien is op 19 december.
Raadslid Van Nieland vraagt of de verhuis dan ook onmiddellijk voorzien is.
Schepen Verstappen antwoordt dat onmiddellijk na de kerstvakantie waarschijnlijk moeilijk wordt aangezien
er nog afwerking dient te gebeuren door de technische dienst en het praktisch moeilijk realiseerbaar is om
tijdens de kerstvakantie te verhuizen. Ze vermoedt dan ook dat het eerder na de krokusvakantie zal zijn.
Raadslid Van Nieland vraagt of er reeds reserveringen voor de polyvalente zaal kunnen gebeuren.
Schepen Verstappen antwoordt dat ze dit nog eens moet nakijken.
Schepen Bauwens voegt hier nog aan toe dat de verhuringen zeer beperkt zullen zijn aangezien er een
dading is afgesloten met een buur van de school.
* Raadslid Fierens heeft opgemerkt dat sinds vorige week de snelheid wordt gemeten in de Dommelstraat.
Ze vraagt zich af of het niet beter zou zijn om de snelheid te meten ter hoogte van de Dries omdat daar ook
snel gereden wordt en dit vlakbij een school is.
Schepen Bauwens antwoordt dat er op nog plaatsen zal gemeten worden maar dat ook de door raadslid
Fierens voorgestelde plaats kan opgenomen worden. Hij voegt hier nog aan toe dat het niet slecht is om
ook op de huidige locatie te meten aangezien het niet evident is om daar 50km/u te rijden. Hij heeft er
zichzelf en ook anderen al op betrapt hier te snel te rijden.
* Raadslid T’Kint vraagt naar een stand van zaken met betrekking tot het kerkenplan.
Schepen Bauwens antwoordt dat er nog geen witte rook is. De drie kerkfabrieken hebben reeds elk hun
kerkenplan en dit moet nu geïmplementeerd worden tot één kerkenplan. De pastoor neemt de leiding bij
deze onderhandelingen en eind volgende week wordt er terug samen gekomen.
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.

