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Jeroen Truyens, voorzitter
Koen T'Sijen, burgemeester
Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik
Renders, Bruno Doms, Albert Mariën, Christel Naenen, Erik Philibert,
Sven Snyders, Kris Swaegers, Peter Van Hoof, Luk Van Ouytsel,
Nancy Vanhees, Annelies Veron, Peter Vlemincx, Stef Voets, Peter
Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts,
gemeenteraadsleden
Frank Coenen, secretaris
Willy Van Genechten, adviserend

Gemeenteraadslid Luk Van Ouytsel verlaat de vergadering vanaf punt G.5
De voorzitter opent de vergadering omstreeks 20.00 uur.
Vraag uit het publiek:
1) Verzoek om goed in de micro te spreken
2) Mobiliteitsplan: werd er aandacht geschonken aan de verbindingswegen?
Schepen Johan Van Hoof antwoordt dat alle verbindingswegen (zowel auto- als fietswegen)
in het mobiliteitsplan zijn aangeduid.

openbare zitting
Secretariaat
G.1. Verslag van de gemeenteraadszitting van 29 januari 2018 - Stemming
Raadslid Sven Snyders vraagt om tevens de powerpoint presentatie van Arcadis aan het
verslag van 29 januari 2018 toe te voegen.
Gemeentesecretaris Frank Coenen deelt mee dat deze presentatie zal toegevoegd worden.
Feiten en context
Het verslag van de gemeenteraad van 29 januari 2018.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het verslag van 29 januari 2018 goed.
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G.2. Huishoudelijk reglement gemeenteraad - Aanpassing - Stemming
Raadslid Sven Snyders vraagt of de bandopname in de toekomst ook ter beschikking kan
gesteld worden aan de burgers.
Gemeentesecretaris Frank Coenen antwoordt dat dit mogelijk is via Meeting.burger.
Burgemeester Koen T'Sijen vult aan dat we eerst experimenteren met de geluidsopname
voor de raadsleden. Als alles vlot verloopt zal ook de toepassing Meeting.burger geactiveerd
kunnen worden.
Voorgeschiedenis
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 28 januari
2013.
Feiten en context
De raadsleden hebben toegang tot Meeting.mobile, de webapplicatie van Remmicom,
waarbij al de verslagen, agendapunten en bijlagen vooraf, tijdens en na de vergaderingen
digitaal beschikbaar gesteld worden voor alle deelnemers. Van de openbare zitting van de
gemeenteraad wordt een audio opname gemaakt die ook via Meeting.mobile kan
meegestuurd worden.
Argumentatie
Artikel 2 en 31 van het huishoudelijk reglement in die zin aanpassen.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
Het gewijzigd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt met ingang van vandaag
goedgekeurd als volgt:
Bijeenroeping van de gemeenteraad (art.19-20-21-22 GD)
Art. 1 - De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid
behoren het vereisen en ten minste tien maal per jaar.
De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt
de agenda van de vergadering op.
In de mate van het mogelijke worden de data van de raad, bij het begin van het jaar, door
de voorzitter van de gemeenteraad vastgelegd en aan de raadsleden meegedeeld.
Eventuele wijzigingen worden eveneens en zo snel mogelijk meegedeeld.
De voorzitter moet de gemeenteraad bijeenroepen op de aangewezen dag en aangewezen
uur en met de voorgestelde agenda op verzoek van:
a) het college van burgemeester en schepenen
b) de burgemeester voor zover het verzoek betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van
de burgemeester
c) een derde van de zittinghebbende gemeenteraadsleden (i.c. 8). Voor elk punt op de
agenda moet er een toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris bezorgd
worden. De gemeentesecretaris bezorgt dit dan op zijn beurt aan de voorzitter van de
gemeenteraad
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d) de voorzitter is ook verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van een
vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige
gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt
geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus.
In geval van een verplichte bijeenroeping als vermeld in het tweede en het derde lid, roept
de voorzitter de gemeenteraad bijeen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en
met de voorgestelde agenda. Daarvoor bezorgen de gemeenteraadsleden en het college van
burgemeester en schepenen voor elk punt op de agenda hun voorstel van beslissing met
een toelichting aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van
de gemeenteraad.
Art. 2 - De oproeping wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan de
gemeenteraadsleden bezorgd.
De raadsleden, die hiertoe uitdrukkelijk hun toestemming hebben gegeven, worden via de
elektronische weg (e-mail) opgeroepen tot de raadsvergadering.
Een mailbericht, met een verwijzing naar de webapplicatie Meeting.mobile, wordt naar het
door het raadslid opgegeven e-mailadres verstuurd. In Meeting.mobile kan het raadslid de
agenda, de ontwerpbesluiten en eventuele bijlagen raadplegen.
Aan de raadsleden, die hun toestemming niet hebben gegeven tot oproeping via de
elektronische weg, worden de agenda en ontwerpbesluiten aan huis bezorgd. De dossiers
liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
In spoedeisende gevallen moet de agenda 24 uur nadat hij is vastgesteld en uiterlijk voor
de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt worden op het gemeentehuis, zodat het
publiek ervan kan kennisnemen op elk moment. De spoedeisendheid moet gemotiveerd
worden.
De oproeping vermeldt de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en
bevat een toelichting met ontwerp van beslissing bij elk agendapunt.
De agendapunten worden voldoende duidelijk omschreven.
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen (i.c. de woensdag uiterlijk om 14.00 uur of indien de gemeentediensten
gesloten zijn, de eraan voorafgaande werkdag). Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van
beslissing, vergezeld van een toelichtende nota, aan de gemeentesecretaris die de
voorstellen bezorgt aan de voorzitter.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik worden gemaakt door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de
voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijhorende voorstellen en toelichtende
nota’s onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden.
Tevens kunnen gemeenteraadsleden een voorstel tot interpellatie over een onderwerp
dat niet op de agenda voorkomt, uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering overhandigen aan
de secretaris of aan degene die hem vervangt, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter.
Informatie voor gemeenteraadsleden en publiek (art. 21-23-30-32-37 GD)
Art. 3 - Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de gemeenteraad worden
vóór de vergadering openbaar bekend gemaakt door aanplakking aan het gemeentehuis en
door vermelding op de gemeentelijke website, zodat het publiek er te allen tijde kennis van
kan nemen. Voor de aanplakking gelden dezelfde termijnen als die welke bepaald zijn voor
de bijeenroeping van de gemeenteraad.
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Indien de raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda de
eerste werkdag nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt.
De agenda wordt tevens bezorgd aan de lokale perscorrespondenten en aan de voorzitter
van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad.
Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement verkrijgen op de agenda van de
gemeenteraadsvergaderingen mits rekening te houden met het vigerende
retributiereglement.
De gemeente maakt, aan ieder natuurlijk persoon en ieder rechtspersoon of groepering die
erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben,
openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van
te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de
openbaarheid van bestuur.
De agenda ligt ter beschikking van het publiek dat de raadszitting bijwoont.
Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden
door ze beknopt te publiceren in het gemeentelijk informatieblad en in een daartoe
bestemde rubriek op de website.
Art. 4 - Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de
feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing
betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping,
op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de
gemeenteraadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen.
Het meerjarenplan, de wijzigingen aan het meerjarenplan, het budget en de jaarrekening
worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan
ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. De budgetwijzigingen worden samen met de
agenda bezorgd.
Aan de gemeenteraadsleden wordt, op hun verzoek en na afspraak, door de
gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaren technische toelichting
verstrekt over de in voorgaand lid bedoelde dossiers.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter
verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop
van de procedure.
Deze toelichting gebeurt tijdens de kantooruren.
Art. 5 - De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die
het bestuur van de gemeente betreffen.
Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de
diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn :
1) de budgetten (begrotingen) van vorige dienstjaren van de gemeente;
2) de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
3) de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is;
4) de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad;
5) de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester
en schepenen, wat de delen betreft die aan het inzagerecht onderworpen zijn;
6) de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden;
7) de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen, belasting- en
retributiereglementen;
8) het register van de inkomende en uitgaande stukken.
Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 4 en 5 hebben de gemeenteraadsleden
het recht alle andere documenten te raadplegen die betrekking hebben op het bestuur van
de gemeente.
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Het college van burgemeester en schepenen zal dagen en uren bepalen waarop de
gemeenteraadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen.
Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken, akten
of dossiers betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de
gemeenteraadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te
raadplegen.
Aan de gemeenteraadsleden wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na de ontvangst van de
aanvraag schriftelijk meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het gemeenteraadslid dat de in deze par. bedoelde stukken niet is komen raadplegen
tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen,
wordt geacht af te zien van inzage.
De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken
betreffende het bestuur van de gemeente.
De gemeenteraadsleden doen hun aanvraag tot het afleveren van een afschrift schriftelijk
aan het college van burgemeester en schepenen.
De gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot weigering
van de aflevering van een afschrift, moet uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de
aanvraag aan het betrokken gemeenteraadslid worden medegedeeld.
De gemeenteraadsleden hebben het recht alle gemeentelijke instellingen en diensten te
bezoeken.
Om het college van burgemeester en schepenen in de mogelijkheid te stellen het
bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de gemeenteraadsleden minstens tien
werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en
uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting moeten de gemeenteraadsleden
passief optreden. Eventuele opmerkingen kunnen aan het college voorgelegd worden.
Art. 6 - De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en
schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Op schriftelijke vragen wordt binnen de twintig werkdagen na ontvangst schriftelijk
geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de
gemeenteraadsleden vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de
agenda van de gemeenteraad voorkomen. De gemeenteraadsleden zijn niet verplicht een
toegelicht voorstel van beslissing te voegen bij de vraag.
De procedure van de mondelinge vragen is beperkt tot de vraagstelling en het eventuele
onmiddellijke antwoord van een lid van het college van burgemeester en schepenen.
In geen geval wordt een uitvoerig debat over de gestelde vraag gevoerd. Hiertoe is vereist
dat het onderwerp als agendapunt is vermeld.
Aanwezigheidsquorum (art.26 GD)
Art. 7 - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden, die deze lijst tekenden, worden in de notulen
vermeld.
Art. 8 - De gemeenteraad kan enkel beraadslagen en beslissen als de meerderheid van de
zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde
uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de
voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. De aanwezige raadsleden tekenen het
aanwezigheidsregister.
De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste
aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden,
op geldige wijze beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal
op de agenda voorkomen.
De gewone termijnen van oproeping blijven van toepassing. In die oproeping wordt vermeld
dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van
artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen.
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Openbaarheid van de vergadering (art.28 GD)
Art. 9 - De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.
De vergadering van de gemeenteraad is niet openbaar:
•
•

als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een
dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in
besloten vergadering.
wanneer tweederde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van
de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid
beslissen dat de vergadering niet openbaar is. De gemeenteraad moet deze
beslissing motiveren.

De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en
schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het meerjarenplan, het budget, een
budgetwijziging, de jaarrekening, het organogram, de personeelsformatie en de
rechtspositieregeling zijn in elk geval openbaar.
Ingeval de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, wordt de hoorzitting
in het openbaar gehouden indien de betrokkene hierom verzoekt.
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd
in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt
in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met
dit doel, worden onderbroken.
Plaatsinname van de raadsleden
Art. 10 – Nadat de volledige procedure met betrekking tot de installatievergadering is
afgerond, zetelen de raadsleden volgens de hierna geldende bepalingen.
Tijdens de gemeenteraadszitting zullen de schepenen als volgt zetelen : rechts * van de
voorzitter: de burgemeester (indien hij tot de coalitie behoort), de 1ste schepen, vervolgens
de 2de en de 3de schepen; links van de voorzitter, de 4de , de 5de en de 6de schepen.
Tijdens de gemeenteraadszittingen zullen de raadsleden aan de raadstafel plaatsnemen per
politieke fractie. De coalitiepartijen zetelen rechts van de voorzitter te beginnen met de
partij met het grootste aantal zetels en bij gelijkheid van zetels te beginnen of verder te
gaan met de partij die de meeste stemmen bekomen heeft. Bij ex aequo van dit
stemmenaantal beslist het lot. De oppositiepartijen zetelen links van de voorzitter volgens
dezelfde bepalingen naar volgorde zoals dit voor de coalitiepartijen hierboven werd
uitgewerkt.
*rechts van de voorzitter: vanuit de positie van de voorzitter naar het publiek in de raadzaal
toe.
Wijze van vergaderen (art.24-25-27-29 GD)
Art. 11 - De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor. De voorzitter opent
en sluit de vergaderingen.
Art. 12 - Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden
aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering
voor geopend.
Art. 13 - De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
De vergadering vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de
agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de gemeenteraad er anders over beslist.
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Een punt dat niet voorkomt op de agenda, mag niet in bespreking worden gebracht,
behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen
opleveren.
Het is voor een gemeenteraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de
stemming over aangelegenheden waarbij zij belang hebben waarvan zij niet met voldoende
zekerheid kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in artikel 27 van
het gemeentedecreet.
Art. 14 - Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van
de aanwezige gemeenteraadsleden. De namen van die leden en de motivering van de
spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
Art. 15 - Nadat de voorzitter het agendapunt heeft toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid
aan het woord wenst te komen over het voorstel.
Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen of als de voorzitter van het OCMW
toelichting moet geven, bepaalt de voorzitter van de gemeenteraad wanneer ze aan het
woord komen.
De amendementen worden voor de hoofdvraag en de subamendementen voor de
amendementen ter stemming gelegd.
Art. 16 - De voorzitter kan aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven.
Art. 17 - Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van
beweerde feiten.
Art. 18 - Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een
verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een lid van de gemeenteraad aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het
onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp
terugbrengen.
Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem
het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid dat, in weerwil van de beslissing van
de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking, elke persoonlijke aantijging wordt geacht de
orde te verstoren.
Art. 19 - De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de
gemeenteraadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding
gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk
lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter
beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
Art. 20 - De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die
openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde
veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen.
De voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen
naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien
euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere
vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert.
Art. 21 - Geen enkel gemeenteraadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over
hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.
Art. 22 - Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de
bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortduring
van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten.
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Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de
gemeenteraad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Art. 23 - Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter
oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking,
onverminderd de bepalingen opgenomen in de artikelen 18 en 21.
Art. 24 - Alle teksten die de werkzaamheden van de gemeenteraad betreffen worden, op
straffe van nietigheid en onontvankelijkheid, uitsluitend in het Nederlands ingediend.
Art. 25 - Alle beraadslagingen, toelichtingen, meningen worden, op straffe van nietigheid,
uitsluitend in het Nederlands gehouden. Gebruik van een andere taal wordt beschouwd als
een verstoring van de orde en geeft aanleiding tot de sancties die daarvoor in dit reglement
zijn voorgeschreven.
Wijze van stemmen (art. 34-35 GD)
Art. 26 - Vóór elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid (de helft + 1) van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen.
De gemeenteraad stemt over het budget in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun
geheel. Elk lid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer artikelen of
reeksen van artikelen die hij aanwijst, indien het om het budget gaat of over een of meer
artikelen of posten die hij aanwijst indien het om jaarrekeningen gaat. In dat geval mag
over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over de artikel of artikelen, reeksen
van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen en de stemming over het geheel heeft
dan betrekking op de artikelen en posten waarover geen enkel lid afzonderlijk wenst te
stemmen, en op de artikelen die reeds bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen.
Art. 27 § 1 – De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de
gevallen bedoeld in § 3.
Art. 27 § 2 – Er zijn twee mogelijke werkwijzen van stemmen :
• de mondelinge of de via mechanisch uitgebrachte naamstemming
• de geheime stemming.
• ongeacht de bepalingen van het huishoudelijk reglement wordt er mondeling
gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom verzoekt.
Art. 27 § 3 – Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd :
•
•
•

de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid of schepen
het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de
vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van
andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen
individuele personeelszaken.

Bij mondelinge stemming stemt de voorzitter als laatste.
Art. 28 - Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en
wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De gemeenteraadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door
afgifte van een blanco stembriefje.
Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopneming na te gaan.
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Art. 29 - Vooraleer tot stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld.
Stemt dit aantal niet overeen met het aantal gemeenteraadsleden dat aan de stemming
heeft deelgenomen, worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk gemeenteraadslid
uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Art. 30 - Als bij de benoeming of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid
niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. De voorzitter stelt daartoe een lijst op
met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren.
Hebben bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald,
dan wordt de jongste kandidaat tot herstemming toegelaten.
De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de kandidaten die op de lijst voorkomen.
De benoeming of de voordracht bij herstemming geschiedt bij gewone meerderheid van
stemmen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, krijgt de jongste kandidaat de
voorkeur.
Notulen (art.33, 51, 181 en 182 van het GD)
Art. 31 - De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waaromtrent
de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft. Ze maken melding van alle beslissingen
en het resultaat van de stemmingen.
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk raadslid heeft gestemd.
De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid
van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het
gemeentedecreet.
Van de openbare zitting van de gemeenteraad wordt een audio opname gemaakt. Deze
audio opname wordt samen met de notulen ter beschikking gesteld aan de raadsleden via
de webapplicatie Meeting.mobile.
De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste
acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de
gemeenteraadsleden, die er kennis willen van nemen. De raadsleden die dit wensen,
bekomen de notulen van de vorige vergadering samen met de oproepingsbrief van de
volgende vergadering. Er wordt bij het openen van de raadszitting geen voorlezing gedaan
van de notulen van de vorige vergadering.
Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergaderingen opmerkingen te maken over
de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als de opmerkingen door de
gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering,
worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de
voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad
bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen
toe te laten op de eerstvolgende vergadering.
De notulen vermelden de essentie van de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden. De
volledige tussenkomsten kunnen beluisterd worden via de audio opname. Een
gemeenteraadslid kan evenwel vragen om een voorgelezen tekst of zelf opgestelde
samenvatting van zijn / haar interventie aan de notulen toe te voegen. Bij toestemming
overhandigt hij deze tekst of samenvatting aan de gemeentesecretaris.
Telkens als de gemeenteraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering
opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris
ondertekend. (bijvoorbeeld op het einde van een bestuursperiode)
De reglementen, verordeningen, beslissingen, akten van de gemeenteraad en alle andere
stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad worden
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ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en medeondertekend door de
gemeentesecretaris
De reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de burgemeester en van het
college van burgemeester en schepenen worden ondertekend door de burgemeester en
medeondertekend door de gemeentesecretaris.
De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden ter beschikking gesteld
aan de gemeenteraadsleden via de webapplicatie Meeting.mobile uiterlijk op dezelfde dag
als de vergadering van het college volgend op de vergadering van het college waarop de
notulen werden goedgekeurd.
Werking (art. 38 GD)
Art. 32 - Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op éénzelfde lijst verkozen
zijn vormen één fractie.
Gemeenteraadsleden die op een zogenaamde kartellijst verkozen zijn kunnen twee
afzonderlijke fracties vormen indien aan de voorwaarden van art. 38 van het
Gemeentedecreet is voldaan.
Art. 33 - Ter ondersteuning van de werking van de leden van het college van burgemeester
en schepenen kunnen deze bij bezoek aan het gemeentehuis, ten behoeve van de
uitoefening van het mandaat als burgemeester en schepenen, gebruik maken van telefoon,
PC en internet. Zij kunnen gebruik maken van de fax en het kopieerapparaat van het
gemeentesecretariaat.
Daarnaast kunnen zij beschikken over een GSM.
Art. 34 - De gemeenteraadsleden hebben recht op terugbetaling van de kosten gemaakt
voor opleiding, cursussen, seminaries, informatie-brochures, na voorafgaande toelating
door het college. De gemaakte kosten dienen aan de hand van bewijsstukken te worden
verantwoord.
Er wordt geen terugbetaling uitgevoerd voor kosten die reeds door andere instanties aan
het gemeenteraadslid worden terug betaald.
De terugbetaling wordt beperkt tot € 100,00 per kalenderjaar per gemeenteraadslid.
Art. 35 - De gemeenteraadsleden hebben recht op een vergoeding voor verplaatsingskosten
buiten de gemeentegrens voor opdrachten of activiteiten.
Deze vergoeding behelst:
a) de integrale terugbetaling van de gemaakte kosten voor verplaatsing met het openbaar
vervoer (geheel of gedeelte van het verplaatsingstraject).
b) een kilometervergoeding voor verplaatsing met eigen wagen.
Deze kilometervergoeding wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van het KB van
29 december 1965 en de aanpassingen tot op heden, houdende algemene regeling inzake
reiskosten gemaakt voor dienstreizen door het gemeentepersoneel.
De vergoeding voor verplaatsingsonkosten kan niet gecumuleerd worden met een
soortgelijke vergoeding die toegekend wordt voor het bijwonen door afgevaardigde
gemeenteraadsleden van vergaderingen van sommige intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
Art. 36 – Het gemeentebestuur sluit voor de gemeenteraadsleden een gemeenschappelijke
ongevallenverzekering en een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid af.
Gemeenteraadscommissies (art. 39 GD)
Art. 37 - De gemeenteraad kan commissies oprichten die zijn samengesteld uit
gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de
besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking
telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen
steeds deskundigen ambtenaren en belanghebbenden horen.
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De oprichting (benaming en verdeling) van deze commissies wordt bij afzonderlijke
gemeenteraadsbeslissing vastgesteld.
In elke gemeente wordt minstens een commissie opgericht die waakt over de afstemming
van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. De
gemeente richt hiertoe ofwel een aparte commissie op, ofwel integreert zij deze taak in de
verschillende bestaande commissies.
Art. 38 - De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld over de fracties
waaruit de gemeenteraad is samengesteld. De gemeenteraad bepaalt per
gemeenteraadscommissie het aantal leden, volgens de bepalingen van het stelsel D’Hondt.
Deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht. De
evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan
de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen
steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er
mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens
de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden
verklaren niet meer te behoren tot de fractie als vermeld in artikel 38 kan dit lid niet meer
zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin
behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht van elk van de kandidaten ten minste
ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan de kandidaat
deel van uitmaakt. Indien de fractie van de kandidaat slechts uit twee verkozenen bestaat,
volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan één akte ondertekenen
per beschikbaar mandaat van de fractie.
Als tengevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging overeenkomstig
het eerste lid een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een
raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt.
Art. 39 - Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De burgemeester
of de schepenen kunnen geen voorzitter van een gemeenteraadscommissie zijn. Zij kunnen
wel lid zijn. De commissieleden duiden onder hun leden zelf een voorzitter aan bij geheime
stemming (art. 28 e.v. van dit huishoudelijk reglement).
Art. 40 – Elke commissie telt maximaal negen leden.
Art. 41 - Een gemeenteraadslid kan onbeperkt lid zijn van verschillende
gemeenteraadscommissies.
Art. 42 – De voorzitter van de gemeenteraad roept de eerste “installatievergadering”
samen. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen op de aangewezen dag
en uur en met de voorgestelde agenda met een maximum van 4 vergaderingen per jaar.
De bijeenroeping van een gemeenteraadscommissie gebeurt schriftelijk en aan huis aan de
leden uiterlijk acht dagen vóór de vergadering en vermeldt de agendapunten.
De data van de vergaderingen van de commissies en de agenda worden bekend gemaakt
door aanplakking en via de gemeentelijke website, op dezelfde wijze als voor de
gemeenteraadszittingen.
Art. 43 - Vooraleer aan de vergadering deel te nemen tekenen de leden de
aanwezigheidslijst die aan de gemeentesecretaris, of een door hem aangeduid
personeelslid, wordt bezorgd.
De gemeenteraadscommissies kunnen geldig vergaderen wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig is.
26 februari 2018

verslag gemeenteraad

blz. 11 van 26

De vergaderingen van gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad zijn de vergaderingen van de
gemeenteraadscommissies niet openbaar.
Het is voor een gemeenteraadscommissielid verboden deel te nemen aan de bespreking en
de stemming over aangelegenheden waarbij zij belang hebben waarvan zij niet met
voldoende zekerheid kunnen geacht worden afstand te kunnen nemen, zoals bepaald in
artikel 27 van het gemeentedecreet.
De voorzitter kan te allen tijde een indicatieve stemming vragen. Onder dezelfde
voorwaarden als voor de gemeenteraad is de stemming geheim.
Art. 44 - De gemeentesecretaris kan de vergaderingen van de commissies bijwonen. Hij
duidt, per gemeenteraadscommissie een personeelslid aan die zal instaan voor de
praktische organisatie, werking en verslag.
Het verslag vermeldt in chronologische volgorde het verloop van de vergadering, alle
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten.
Presentiegeld (art. 16 besluit Vlaamse regering 19/01/2007) (art. 17 GD)
Art. 45 - Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de
schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig
zijn
• de gemeenteraadszittingen;
• de gemeenteraadszittingen waarvoor men in principe recht heeft op presentiegeld
maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
• de gemeenteraadszittingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond;
Aan de voorzitter van de gemeenteraad wordt dubbel presentiegeld verleend voor de
vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit, dit evenwel rekening houdend met de
cumulbeperkingen terzake.
Art. 46 - Aan de leden van de gemeenteraadscommissies, met uitzondering van de
burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen
waarop zij aanwezig zijn
• de gemeenteraadscommissievergadering;
• de gemeenteraadscommissievergaderingen waarvoor men in principe recht heeft op
presentiegeld maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
• de gemeenteraadscommissievergaderingen die slechts gedeeltelijk werden
bijgewoond.
Het presentiegeld voor de gemeenteraadscommissies wordt vastgesteld op de helft van het
bedrag dat overeenstemt met het presentiegeld toegekend aan de gemeenteraadsleden.
De voorzitter van een raadscommissie bekomt het presentiegeld dat wordt toegekend aan
een gemeenteraadslid overeenkomstig art. 45.
Ambtenaren die als verslaggever deel uitmaken van een raadscommissie krijgen eenzelfde
presentiegeld als de leden, tenzij de commissie vergadert tijdens de normale diensturen. De
deskundigen krijgen eenzelfde presentiegeld als de leden.
Verschillende vergaderingen van één of meer gemeenteraadscommissies of gemeenteraden
die plaatsvinden op dezelfde dag geven geen recht op meerdere presentiegelden.
De gemeenteraadsleden krijgen geen presentiegeld om taken uit te voeren die hen werden
opgedragen door de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen, zoals de
bediening van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Verzoekschriften aan de organen van de gemeente (art. 201-202-203-204 GD)
Art. 47 - Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen
ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen.
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente
behoort, zijn onontvankelijk.
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Een schriftelijke aanvraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
• de vraag onredelijk of te vaag geformuleerd is;
• het een loutere mening en geen concreet verzoek betreft;
• als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd
ingediend;
• het taalgebruik beledigend is.
Art. 48 – De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van
burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het
verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de
gemeente. In dit geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van het
verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
De gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen
ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
Vragenronde voor het publiek
Art. 49
1) Tijdstip: om 20.00 uur voor aanvang van de openbare vergadering, behoudens
anders bepaald.
2) De voorzitter opent de vragenronde.
3) De kandidaat-vragensteller dient zich door handopsteken te melden en bekend te
maken en de voorzitter zal de rangorde bepalen.
4) De vragen dienen duidelijk gesteld en na de vragenronde schriftelijk ingeleverd te
worden bij de voorzitter.
5) De voorzitter heeft het recht bepaalde vragen onontvankelijk te verklaren, doch
alleen om redenen van persoonlijke aangelegenheden of beledigend karakter.
6) De vragen kunnen aan alle leden van de gemeenteraad gesteld worden.
7) De raadsleden mogen tijdens de vragenronde geen vragen stellen.
8) Er mogen geen vragen door elkaar gesteld worden.
9) In geval van tumult behoudt de voorzitter zich het recht voor een einde te maken
aan de vragenronde.
10) De ondervraagde heeft het recht het antwoord in beraad te houden tot hij zijn fractie
heeft kunnen raadplegen. Hetzelfde geldt voor de burgemeester en schepenen die
kunnen oordelen dat eerst het schepencollege dient geraadpleegd (bijv. bepaalde
vragen vergen opzoekingswerk). In dat geval zal het antwoord tijdens de
eerstvolgende vragenronde gegeven worden.
11) Bij het begin van de e.v. vragenronde zullen eerst de onbeantwoorde vragen van de
vorige zitting hun beslag krijgen (zonder discussie) en daarna vervolgt een nieuwe
vragenronde.
12) Is de vragensteller niet tevreden met het antwoord dan dient hij de vraag opnieuw te
formuleren.
13) Vragen en antwoorden worden in een apart verslag opgenomen. Zij kunnen tevens
geraadpleegd worden op de website.
Na afloop van de openbare vergadering, wordt de mogelijkheid geboden aan de aanwezige
personen/burgers uit het publiek, om over de behandelde agendapunten van de
gemeenteraad vragen te stellen.
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G.3. Digitaal buurtnetwerk Hoplr - Toelichting - Kennisname
Feiten en context
Burgemeester Koen T'Sijen geeft een toelichting over het digitaal buurtnetwerk Hoplr op
basis van de bijgevoegde presentatie.
Raadslid Sven Snyders vraagt uitleg omtrent:
1)
2)
3)

Hoe komt Hoplr aan privé-gegevens?
Wat met de prijszetting?
Zijn er pagina's om te communiceren?

Burgemeester Koen T'Sijen antwoordt:
1)
2)
3)

Iedere burger krijgt een brief in de brievenbus. Iedereen kan inschrijven via een
eigen code.
Men kiest uit het aanbod het pakket dat men zelf wil
Pagina's om te communiceren zijn mogelijk

Raadslid Ria Van Den Heuvel vraagt of er iets geweten is omtrent het 'verdienmodel' van de
organisatie en wanneer het systeem van start gaat.
De burgemeester antwoordt dat hierover niets geweten is. Hoplr gaat begin maart van
start.
Raadslid Peter Van Hoof vraagt wat de definitie 'verwijderde posts' inhoudt? Wanneer kan
de buurtbeheerder berichten verwijderen?
De burgemeester antwoordt dat de inhoud van de 'posts' steeds een appreciatie blijft. Er is
een rapporteringssysteem. Hoplr kan ook zelf ingrijpen.
Raadslid Christel Naenen vraagt wie de beheerders zijn.
De burgemeester antwoordt dat dit nog niet geweten is.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het digitaal buurtnetwerk Hoplr.
G.4. Heraanleg van het Jef Van Hoofplein: deel achter de bibliotheek en de nieuwe
kleuterschool - Toelichting - Kennisname
Feiten en context
Schepen Philip Verstappen geeft een toelichting over de heraanleg van het Jef Van
Hoofplein, meer bepaald het gedeelte achter de bibliotheek en de nieuwe kleuterschool.
Raadslid Sven Snyders intervenieert:
Wij blijven voorliggend plan een foute keuze vinden. Eerst en vooral omwille van de talloze
parkeerplaatsen die verdwijnen. De compensatie die het bestuur nu voorstelt, van 11
parkeerplaatsen tegenover de lager school van Sint-Gabriël is goed, maar onvoldoende.
Zelfs met dit voorstel verdwijnen er meer dan 20.
Dit was trouwens een voorstel gedaan door onze fractie in in bezwaarschrift van 29 juli
2017.
Het verdwijnen van deze parkeerplaatsen, in combinatie met de heksenjacht die gevoerd
wordt op de Hovesesteenweg bij de bewoners van de toekomstige werfzone aldaar, zullen
zorgen voor een extra stijging van de parkeerdruk.
Dit nieuwe park zal verstopt zitten achter de bib, muziekschool en gemeenteschool en
zodoende weinig mensen bereiken, het gebrek aan sociale controle hier is ook iets om
rekening mee te houden.
Verder in het plan zijn nog verschillende probleemsituaties waar geen of een ontoereikende
oplossing voor is.
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Spijtig ook dat onze betrokken handelaars haast niet gehoord of geconsulteerd werden en
worden.
Schepen Philip Verstappen antwoordt dat er kan geparkeerd worden zowel voor de
bibliotheek als aan de Delhaize. Achter de bib werden ook een aantal plaatsen voorzien. Er
verdwijnen nagenoeg geen parkeerplaatsen.
Het park zal gebruikt kunnen worden door de leerlingen van de school. Ook is er de
leeshoek achter de bibliotheek. Er zal zeker voldoende sociale controle zijn.
Burgemeester Koen T'Sijen stelt dat er geen heksenjacht georganiseerd wordt op de
Hovesesteenweg. Er is nu eenmaal een beleid dat hieromtrent wordt gevoerd waarbij
gestreefd wordt naar minder verharding in de voortuinen op basis van een evenwicht zoals
vervat in onze bouwcode. Er wordt in de voortuinen een zogenaamde 'groenindex'
nagestreefd. Enkel bij wegeniswerken en bijvoorbeeld bouwaanvragen gaan onze diensten
na of er voldaan is aan de voorwaarden van de bouwcode.
Raadslid Christel Naenen stelt niet tegen het groen te zijn maar vraagt zich af of er toch
niet meer parkeerplaatsen konden voorzien worden in het totale project. Waarom ook niet
meer groen vooraan de bibliotheek?
Schepen Philip Verstappen wijst erop dat de bomenrij vanaf het Sint-Bavoplein tot aan de
bibliotheek wordt doorgetrokken en dat hierbij een wandelboulevard wordt gecreëerd.
Vooraan de bibliotheek is bewust gekozen om praktisch geen groen te voorzien daar dit
plein ook dient voor kermis- en jaarmarktkramen.
Raadslid Peter Van Hoof vindt dat de leeshoek te diep verscholen ligt; De sociale controle
zal ontbreken. Hij vindt het amfitheater een goede zaak, maar hij vraagt zich af wie het
beheer hiervan gaat doen en/of daar ook controle is. Hij verwacht daar problemen.
Philip Verstappen vult nog aan dat er ter hoogte van de molen een amfitheater komt voor
kleine voorstellingen of filmprojecties. Hij wijst erop dat het project een grote meerwaarde
heeft voor de omgeving van de Steenen Molen. Heel het gebied, van achter de bib en de
school tot aan de molen, wordt één grote, groene omgeving, een natuurlijke overgang
tussen het dorpscentrum, de molen, de dreef en de Bunderkes.
Schepen Els Augustinus wijst erop dat de plannen op de jeugdraad unaniem positief werden
geadviseerd.
Raadslid Ria Van den Heuvel stelt dat de groene elementen op het centrale plein een
aantrekkelijk idee zijn, waarmee onze gemeente mogelijks nog wel eens een prijs in de
wacht zou kunnen slepen.
Philip Verstappen wijst erop dat op het voorste deel meer parkeerplaatsen worden voorzien
dan nu het geval is.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over de heraanleg van het Jef Van
Hoofplein, meer bepaald het gedeelte achter de bibliotheek en de nieuwe kleuterschool.

Sport
G.5. Verslag Algemene Vergadering sportregio Midden-Provincie ILV 2017 Stemming
Voorgeschiedenis
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking,
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad van de deelnemende gemeenten jaarlijks het
jaarverslag en het resultaat van de interlokale vereniging dient goed te keuren.
Feiten en context
Overwegende dat het jaarverslag van 2017 en de begroting voor 2018 op de algemene
vergadering van “Sportregio Midden-Provincie ILV” op 17 november '17 door het
beheerscomité werd goedgekeurd;
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Overwegende dat de Schepen van Sport, als afgevaardigde van de deelnemende
gemeenten, zetelt in het beheerscomité van “Sportregio Midden-Provincie ILV”.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het verslag van de Algemene Vergadering 2017 met de bijhorende
begroting voor 2018 goed.
Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het secretariaat van
Sportregio Midden-Provincie ILV.

Intergemeentelijke samenwerking
G.6. Zora Wijk-werken - Begroting 2018 - Stemming
Voorgeschiedenis
Eind 2017 werd de interlokale vereniging Zora Wijk-werken opgericht. Er werd ook een
overeenkomst met statutaire draagkracht afgesloten. 2018 is het eerste werkingsjaar van
de interlokale vereniging.
Feiten en context
De financieel verantwoordelijke van de beherende gemeente staat in voor o.m. de
voorbereiding van de begroting, het financieel verslag, de registratie van de financiële
verrichtingen, de verantwoording van de middelen zoals voorgeschreven door de
subsidiërende overheid,… van de vereniging.
Het budget en de jaarrekening (met daarbij een inhoudelijk jaarverslag) van de vereniging
worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten
en OCMW’s nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld. Het Beheerscomité van 25
januari 2018 heeft de voorliggende begroting voor 2018 vastgesteld.
Argumentatie
Mortsel is de beherende gemeente van Zora wijk-werken. De vereniging moet
kostendekkend werken. De inkomsten worden aangewend voor de werkingsmiddelen, de
eventuele coördinatiekost en de personeelskost die de beherende gemeente maakt ter
uitvoering van haar opdrachten voor de vereniging. De coördinatiekost die de beherende
gemeente maakt, wordt vergoed volgens de afspraak die hierover in het beheerscomité
wordt gemaakt.
Juridische grond
Artikel 13 tot 19 van de overeenkomst met statutaire draagkracht.
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 17 van de overeenkomst met statutaire draagkracht: het budget en de jaarrekening
van de vereniging worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de raden van de
deelnemende gemeenten en OCMW's nadat het beheerscomité ze heeft vastgesteld.
Financiële gevolgen
Er is geen financiële weerslag op de begroting van het eigen bestuur aangezien de
interlokale vereniging wordt verondersteld break even te draaien met de inkomsten uit de
eigen activiteiten. De prijs per wijk-werkcheque werd zo bepaald dat de inkomsten hieruit
ruim moeten volstaan om de werking uit te bouwen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de begroting 2018 van de interlokale vereniging Zora Wijk-werken
goed.
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G.7. IKA - Buitengewone algemene vergadering 21 december 2017 in voortzetting
op 27 maart 2018 - Agendapunten 6 tot en met 20 - Stemming
Voorgeschiedenis
Gemeenteraadsbesluit van 30 oktober 2017 waarbij de vertegenwoordiger van de gemeente
gemandateerd werd om op de buitengewone algemene vergadering te stemmen op basis
van de beslissingen genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Feiten en context
De agendapunten 6 tot en met 20 werden niet behandeld. In concreto hebben 15 van de 48
gemeenten géén verzoek tot splitsing goedgekeurd, m.a.w. er werd voldaan aan de
opschortende voorwaarde (artikel 37 van het DIS).
Om het dossier in alle sereniteit te kunnen deblokkeren werd door de vergadering beslist
om de vergadering in voortzetting te verklaren.
Schrijven van IKA van 6 februari 2018 om de vergadering op 27 maart 2018 om 19.00 uur
op dezelfde plaats (zaal Den Eyck in Kasterlee) behoudens locatieproblemen, verder te
zetten. De agendapunten 6 tot en met 20 zullen alsdan worden hernomen.
Argumentatie
Zonder wijzigingen in het dossier blijft het mandaat van onze vertegenwoordiger
onverminderd van toepassing.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
18 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Peter Van Hoof, Nancy Vanhees, Peter
Vlemincx, Stef Voets, Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn
Sebrechts en Jeroen Truyens
4 onthoudingen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders en Annelies Veron
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de buitengewone algemene vergadering van 21
december 2017 in voortzetting op 27 maart 2018.
Artikel 2
De vertegenwoordiger(s) van de gemeente, die bij afzonderlijke beraadslaging werd(en)
aangeduid voor de legislatuur 2013-2018, worden opgedragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad op 30 oktober 2017 in verband
met de te behandelen agendapunten.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit en
zal ervan onder meer kennis geven aan IKA, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 bus 2,
1000 Brussel

Secretariaat
G.8. MOTIE - Inzake nucleair wapenbeleid van de federale overheid - Stemming
Raadslid Sven Snyders intervenieert:
Voor de tweede maand op rij wil het Boechouts bestuur zich uitspreken over zaken
waarover ze niet bevoegd zijn. Wat zal het volgende maand zijn? Boringen op Antarctica,
afvalbeleid in het Internationaal space station, de inzet van onze militairen voor onze
veiligheid, ... of iets anders.
Wij willen het gemeentebestuur vragen om zich bezig te houden met de zaken waarvoor ze
verkozen zijn. Namelijk het besturen van onze gemeente. Als ze zich met andere thema's
willen bezig houden, nodig ik hen uit om in 2019 deel te nemen aan de verkiezingen. Nu is
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het jullie taak om het budget van Boechout onder controle te houden, met een
verdrievoudiging van de schuld is dat alvast niet gelukt.
Laat het gaan over onze wegen en voetpaden, gebuisd! Of over de veiligheid van onze
inwoners.
Om die reden zullen wij deze motie dus niet steunen.
Burgemeester Koen T'Sijen wijst op het engagement van onze gemeente. Het blijft
belangrijk om de federale regering hier stelselmatig aan te laten herinneren. Vele andere
gemeenten doen dit trouwens.
Feiten en context
Het gemeenteraadsbesluit van 3 juli 2017 van de stad Ieper.
De brief van 6 juli 2017 van de stad Ieper aan de Belgische burgemeesters.
De gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2017 van de gemeente Nevele waarbij een
motie gestemd werd inzake het nucleair wapenbeleid van de federale overheid.
Momenteel onderhandelen 132 landen van de Verenigde Naties over een ontwerptekst voor
een internationaal verbodsverdrag op kernwapens. De onderhandelingen lopen nog tot 7 juli
2017 . De ontwerptekst kwam tot stand tijdens een eerdere onderhandelingsronde van 27
tot 31 maart 2017 . De hele procedure is gestart in oktober 2016 met een resolutie in de
Verenigde Naties die goedgekeurd werd door 123 landen. België was één van de 38 landen
die tegen stemden en 16 landen onthielden zich. Bij de eerste onderhandelingen in maart
2017 werden alle landen uitgenodigd mee te doen, maar België ging er niet op in.
Argumentatie
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen.
Zolang er nucleaire wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een
nucleaire ontploffing met wereldwijde catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen
militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen.
De enige manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van
kernwapens. Net zoals eerder biologische en chemische wapens verboden werden.
Al sedert 1968 bestaat het Non-proliferatieverdrag waarin de kernstatenlanden beloofden
volledig nucleair te ontwapenen op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens
beloofden er geen te verwerven. De nucleaire afbouw komt er echter niet. Integendeel, alle
kernwapenstaten plannen grootschalige moderniseringen van hun nucleaire arsenalen. Het
verbodsverdrag is dus een noodzakelijke nieuwe stap om ooit tot een kernwapenvrije
wereld te komen. Het is een noodzakelijke stimulans om de progressieve voorstellen die al
20 jaar op tafel liggen eindelijk te laten uitvoeren.
Er bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de
123 VN-landen die de resolutie goedkeurden, spraken ook meer dan 3000 wetenschappers
uit 84 landen (waaronder 29 Nobelprijswinnaars) hun steun uit in een open brief. Het
internationaal Rode Kruis, paus Franciscus en het Europees Parlement spraken hun steun uit
voor de onderhandelingen. In eigen land riepen de jongerenvoorzitters van de vijf grootste
Vlaamse partijen en meer dan 200 artsen de regering op om mee te onderhandelen. In
Japan hebben de burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki een petitie gelanceerd die
ook in Vlaanderen circuleert.
De streek rond Ieper, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, is één
grote getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt. De gevolgen van een nucleaire
oorlog zouden ongetwijfeld nog vele malen erger zijn.
Als vredesstad stelt Ieper zich als taak om vanuit zijn positie als lokaal bestuur aan vrede te
werken. Daarom zal elke Ieperling de kans krijgen om de petitie van de Japanse
burgemeester te ondertekenen.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2015 en latere wijzigingen, artikel 42 §1.
Stemming
17 stemmen voor
Koen T'Sijen, Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders,
Bruno Doms, Albert Mariën, Kris Swaegers, Nancy Vanhees, Peter Vlemincx, Stef Voets,
Peter Willemen, Tim Vanoystaeyen, Ria Van Den Heuvel, Katelijn Sebrechts en Jeroen
Truyens
5 stemmen tegen
Christel Naenen, Erik Philibert, Sven Snyders, Peter Van Hoof en Annelies Veron
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BESLUIT
Artikel 1
Een dringende oproep te doen aan de Belgische regering om alles in het werk te stellen om
te garanderen dat kernwapens nooit en onder geen beding meer gebruikt worden. Daarbij
wordt de Belgische regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een
constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbod op
kernwapens.
Artikel 2
Deze motie te bezorgen aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement.
Artikel 3
Deze motie eveneens te sturen naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for
Peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische regering te bezorgen.
B.1. Motie - Vraag om charter ter bevordering van het samenhuizen te
ondertekenen - Stemming
Er zijn verschillende redenen waarom gemeenschappelijk wonen aan belang wint.
•
•
•
•
•
•

De moeilijke zoektocht naar betaalbaar wonen voor jonge starters èn voor mensen
met beperkte financiële middelen.
De demografische evolutie met andere gezinssamenstellingen: meer alleenstaanden
met of zonder kinderen, meer senioren, …
De vluchtelingencrisis.
Sociale problematiek tgv vereenzaming, anonimiteit : mensen met nood aan een
sociaal netwerk.
De visie omtrent duurzame ruimtelijke ordening : verdichten en de open ruimte
zoveel mogelijk vrijwaren.
De aanwezigheid van grote woningen die niet meer beantwoorden aan de noden van
deze tijd.

Deze evolutie zorgt voor andere woonbehoeften waarop samenhuizen een antwoord kan
bieden. Gemeenschappelijk wonen is niet voor iedereen. Maar voor diegenen die er voor
kiezen, omdat het voor hun levenskwaliteit een meerwaarde betekent, zou de mogelijkheid
er moeten zijn.
Samenhuizen VZW is sinds 2011 een door Vlaanderen gesubsicieerde socio-culturele
beweging. Zij willen steden en gemeenten op weg zetten aan de hand van vijf bouwstenen
die we in ons beleid kunnen inbouwen:
Bouwsteen 1. Een positief klimaat creëren rond goed nabuurschap, delen en lokale
inspraak.
Bouwsteen 2. Gemeenschappelijk wonen ondersteunen
Bouwsteen 3. Gemeenschappelijk wonen promoten
Bouwsteen 4. Samenwerken en overleggen rond gemeenschappelijk wonen
Bouwsteen 5. Een pilootproject in de gemeente initiëren of ondersteunen.
Besluit:
De gemeente ondertekent de Charter Samenhuizen en geeft hiermee een signaal aan onze
inwoners en en aan hogere overheden dat wij als gemeente de komende jaren willen
werken aan gemeenschappelijk wonen
Kris Swaegers – gemeenteraadslid Groen-Gangmaker Boechout-Vremde

26 februari 2018

verslag gemeenteraad

blz. 19 van 26

Schepen Mik Renders reageert op het voorstel:
Kris,
Bedankt voor het voorstel.
Samenhuizen kan inderdaad een antwoord bieden op andere woonbehoeften dan diegenen
die we reeds jaren kennen. Nu in onze gemeente zijn er reeds heel wat samenhuisvormen
mogelijk. Bij de nieuwe bouwcode was er reeds oog voor deze vormen, net zoals we in ons
woonbeleidsplan ingevoerd in juni 2012 hier oog voor hadden. Ook in het Rup
meergezinswoningen zijn net sommige vormen van samenwonen uitzonderingen.
In onze bouwcode zijn er bij sommige vormen restricties gekoppeld om er voor te zorgen
dat iedereen op een kwalitatieve manier kan wonen. Zo zijn er bv eisen opgelegd voor
minimumoppervlaktes enz. Bij sommige van die nieuwe samenwoonvormen kunnen deze
restricties een probleem zijn. Onze stedebouwkundig ambtenaar heeft de afgelopen jaren
al heel wat ervaring op gedaan over de mogelijke” problemen” hierrond en heeft deze
opgelijst. Bij de evaluatie van de bouwcode zullen deze opmerkingen meegenomen worden.
Andere vormen zoals co-housing waren soms te algemeen vernoemd in de bouwcode.
Hiervoor hebben we dan een nota co housing opgesteld die meer ingaat op voorwaarden,
kenmerken van wat we als co-housing bestempelen zodat onze ambtenaar een duidelijk
instrument heeft om te bekijken of een project aan co-housing voldoet.
Je ziet er zijn reeds heel wat mogelijkheden, we ondersteunen het al vanuit onze
beleidsinstrumenten maar…..
We zien dat dit weinig gekend is bij de bevolking ook al hebben we bv al over gepubliceerd
in het forum. Promotie hiervan kan zeker beter cfr bouwsteen 3 en 4 van het charter Ik
stel dan ook voor dat we op het eerstvolgend LWO (lokaal woonoverleg) hierover is
bekijken hoe we dit “beter” kunnen doen.
Ik ben ervan overtuigd dat het ondertekenen van dit charter al een begin is om er meer
bekendheid aan te geven. Dus ik zal dit verder ondersteunen
Momenteel is er een “pilootproject” lopende over cohousing in huurvorm door een private
eigenaar. Hier is de vraag gekomen van de eigenaar en hebben we samen met hem een
traject doorlopen om te zien waaraan dit project allemaal moet voldoen om cohousing te
zijn. Want huur co housing is een speciale. De eerste zorgwoningen zijn ook al een feit.
Stemming
Eenparig
B.2. Interpellatie - Dorpskern Vremde
De werken in Vremde zijn al enige tijd afgerond. De opgewaardeerde dorpskern wordt door
iedereen gesmaakt. Als inwoner en ouder van kinderen die in de dorpsschool school lopen,
heb ik toch een aantal vragen gebundeld die leven in Vremde.
1) Het voetpad, komende vanuit de Weverstraat richting Dorpsplaats ter hoogte van de
huisnummers 7,9 en 11 verlegt zich dagelijks meermaals van voor de geparkeerde
wagens naar achter de geparkeerde wagens. Hierdoor wordt een gevaarlijke situatie
voor de voetganger gecreëerd.
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Momenteel zijn er 5 parkeerplaatsen en 1 parkeerplaats voor mindervaliden
voorzien. Deze liggen dwars voor huisnummers 7,9 en 11 in de Weverstraat.
Meermaals per dag parkeert men wagens naast de reglementaire parkeerplaatsen.
Hierdoor creëert men een opening achter de geparkeerde wagens, waardoor het
voetpad zich automatisch naar achter de wagens verlegd. Deze feiten spelen zich
enkel af tijdens de begin- en einduren van de Dorpsschool. Het is dan ook naar mijn
mening belangrijk om de reglementaire parkeerplaatsen duidelijker zichtbaar te
maken of af te bakenen.

2) De bi-flash die momenteel actief is in de Reigersmolenstraat bewijst blijkbaar zijn
nut. Op alle toegangswegen naar de school is er inmiddels één geplaatst.
Ondertussen worden er ook regelmatig snelheidsmeters geplaatst in de gemeente.
Dit werkt duidelijk sensibiliserend. Wordt dit beleid verder gezet en de resultaten er
van gepubliceerd?
3) In juni vorig jaar vroeg ik de mobiliteitsraad om advies met betrekking tot het
kruispunt Weverstraat/Boechoutveldweg. Dit verhoogde kruispunt, waar de
toegelaten snelheid 30km/u bedraagt, is een perfect veilig aangelegd kruispunt. Toch
had ik dit op een bepaalde manier gebruiksvriendelijker gezien. Vele jonge kinderen
van 3 tot 12 jaar, die nog volop leren omgaan met het verkeer maken tijdens het
schooljaar dagelijks gebruik van dit kruispunt. Momenteel is er op het kruispunt geen
signalisatie aanwezig en staan er geen borden die de autobestuurder er attent op
kunnen maken dat hier regelmatig schoolgaande kinderen passeren. Ook stoppen de
fietssuggestiestroken voor het kruispunt. Op het kruispunt zelf is niets van
signalisatie/suggestiestrook aanwezig.
In de Boechoutveldweg staan (vooral in de ochtend) wagens geparkeerd tot aan het
verhoogde kruispunt, regelmatig staan ze gedeeltelijk op het verhoogde kruispunt.
Dit veroorzaakt een conflict met de jonge weggebruikers. Onlangs werd ik door de
mobiliteitsraad ingelicht dat er een aanpassing zal gedaan worden om dit kruispunt
op een educatievere manier te kunnen gebruiken:
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Er zal een zebrapad worden aangelegd met glasbolreflectoren. Weten we al wanneer
deze werken zullen plaatsvinden? Deze situatie is voor mij meteen een voorbeeld om
ook op andere oversteekplaatsen in onze gemeente de jonge fietser of voetganger te
geleiden, zoals tijdens de discussie over het mobiliteitsplan op de vorige
gemeenteraad werd aangekaart.
Nancy Vanhees
Schepen Johan Van Hoof antwoordt:
Beste Nancy,
Dank voor uw interpellatie!
De dorpskern ziet er inderdaad weer veel frisser uit en we mochten al tal van positieve
opmerkingen ontvangen.
Hier en daar moeten er inderdaad kleine zaken worden bijgestuurd, zoals het probleem met
de geparkeerde wagens dat je hier vermeldt.
De parkings die dwars op de straat liggen zullen aan de kant van het voetpad worden
afgebakend zodat de wagens niet te ver door kunnen rijden. Er wordt nog bekeken met
welk materiaal we dit zullen uitvoeren.
Voor wat de parkeerplaatsen evenwijdig met de straat betreft, voert de politie reeds
controles uit.
Op het pleintje tussen de parkeerplaatsen evenwijdig aan de straat en de plaatsen
dwars op de straat, zullen dezelfde bloembakken als op het plein voorzien worden om
te voorkomen dat bestuurders hun auto daar ongereglementeerd parkeren.
In het nieuwe mobiliteitsplan hebben we opgenomen dat de schoolomgevingen nog
duidelijker moeten aangegeven worden.
Daarom hebben we er inderdaad voor gekozen om de bi-flash op al de invalswegen in
de buurt van de school in Vremde te plaatsen.
Dit moet in de toekomst ook uitgebreid worden naar al onze schoolomgevingen.
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We hebben op ons grondgebied 2 vaste snelheidsmeters in de Boshoek staan, 4
mobiele snelheidsmeters die voortdurend in verschillende straten worden gezet voor
verschillende redenen en af en toe kunnen we beroep doen op 2 extra snelheidsmeters
van de politie.
De plaats van installatie is afhankelijk van verschillende redenen. Dit kan zijn
omwille van wegomleggingen, klachten ivm overdreven snelheid of om de actuele
snelheden op te volgen.
Deze resultaten worden gepubliceerd in 't Forum.
Wat het kruispunt van de Weverstraat met de Boechoutveldweg betreft zal er
binnenkort inderdaad een zebrapad met glasbolreflectoren aangelegd worden om het
oversteken te vergemakkelijken. Deze opdracht is reeds vertrokken.
Voortaan hebben we ook de ambitie om bij elke nieuwe aanleg van een zebrapad
standaard met deze glasbollen te voorzien.
Johan Van Hoof - Schepen van sport en verkeer
PRO Boechout & Vremde
Raadslid Sven Snyders intervenieert:
Het probleem van de geparkeerde wagens stelt zich overal rond de kerk. Ook aan de
wigwam en de Smishoek. Probleem hier is onduidelijkheid. Het is gewoon niet duidelijk voor
de burgers wat kan, mag en moet. Wij roepen het bestuur dan ook op om hier duidelijkheid
te scheppen. Met borden en belijning. Op gebied van duidelijkheid is dit plein een echte
miskleun.
Het lijkt ons aangewezen om belijning te voorzien in de Smishoek, zoals ook de
verkeerspolitie voorstelt, net als op het plein voor de wigwam. Trek hier lijnen, maak het
parkeerplaats, nu wordt het zo gebruikt. Soms gedoogd, soms niet. De handelaars zullen u
dankbaar zijn!
Schepen Johan Van Hoof stelt dan er in de Smishoek afgebakende aanduidingen (geen
belijningen) voor parkeerolaatsen komen
Raadslid Peter Van Hoof vraagt om het parkeren op de fietssuggestiestroken te verbieden.
Hij stelt zich bovendien de vraag waarom er niet geparkeerd mag worden naast het oud
gemeentehuis. In ieder geval is een aanpassing van de signalisatie noodzakelijk.
Burgemeester Koen T'Sijen stelt dat er geen repressief beleid gevoerd wordt aldaar. Later
zal de functie van het plein naast het oud gemeentehuis en voor de Wigwam geëvalueerd
worden.
Peter Van Hoof reageert dat er daar wel degelijk GAS-boetes worden uitgeschreven.
De burgemeester vult aan dat het plein nog verder dient ingericht (speeltuintje,
petanquebaan) wat een meerwaarde naar beleving toe kan betekenen.
B.3. Interpellatie - Preventieve gezondheidsbeleid ten aanzien van (overmatig)
alcoholgebruik
Nu al worden de gemeenten ingeschakeld in het gezondheids- en welzijnsbeleid, vooral dan
voor kinderopvang, en gezondheidspreventie. In de volgende beleidsperiode zal het
opdrachtenpakket van gemeentebestuurders verder uitbreiden en komt een nog groter
pakket – vooral dan het voeren van de regie - naar het lokale niveau. Dat wordt
momenteel allemaal voorbereid in nieuwe decreten, en bij een aantal daarvan ben ik
betrokken in stuurgroepen op V laams niveau.
Echter de aanleiding om deze interpellatie vorige woensdag op de valreep in te dienen was
de berichtgeving met de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de
alcoholwetgeving die negen jaar geleden in ons land werden verscherpt. Dit onderzoek
gebeurde op verzoek van de federale overheid en resulteerde in een lijst van een 20 tal
aanbevelingen.
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Een conclusie was alleszins dat er veel maatregelen nodig zijn om het drinkgedrag in België
te veranderen. Niet alleen wetgeving, maar ook preventie en handhaving. En ook de prijs.
Blijkbaar zou het verhogen van de kostprijs een veel hoger effect hebben dan het verhogen
van de leeftijdsgrens. Maar daarover is nog discussie.
Mijn samenwerking met professor Geert Dom, expert in verslavingspsychiatrie, leert mij ook
om het idee van een globaal geïntegreerd beleid te promoten. Ook de getuigenissen van
ouders van verongelukte kinderen ( heel dikwijls alcoholmisbruik) of ouders en partners van
alcoholverslaafden die ik ontmoet tijdens mijn activiteiten in het Familieplatform in de
psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg doen mij deze vragen en voorstellen doen.
Cijfers over de gevolgen van alcoholmisbruik zijn ook duidelijk.
De drug die de samenleving bij uitstek het meeste schade toebrengt is alcohol. Niet cocaine,
niet wiet, niet tabak, maar alcohol is de drug (weliswaar legaal) die het vaakst persoonlijke
ellende en maatschappelijke overlast veroorzaakt en een heel grote schade aanricht.
Er is een grote blindheid voor de gevolgen.
Enkele conclusies uit het onderzoek:
•
•
•
•
•

•

•

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat een leeftijdsgrens geen zinvolle maatregel
is als dat het enige is wat er gebeurt ( nu geen alcohol tot 16jaar en geen sterke
drank onder 18)
Om jongeren minder te doen drinken, is het nodig een totaalpakket aan maatregelen
te nemen.
Prijsverhoging zou effectief zijn ( hoe goedkoper de drank des te groter de kans dat
jongeren gaan drinken)
Handhaving van de leeftijdsgrenzen zouden beter moeten ( neen dat is niet populair
ik weet het) en echte controle. Mysteryshoppers
Verder pleiten de onderzoekers ervoor om niet alleen het drankgebruik van jongeren
al een probleem te zien, maar dat van ons allemaal, want de algemene
alcoholcultuur straalt af op jongeren. Sensibiliseringscampagnes als tournee mineral
juichen zij toe.
Verder worden in de aanbevelingen van de onderzoekers de ouders als cruciale
partners genoemd om jongeren een verantwoord alcoholgebruik aan te leren. Het
inzicht groeit dat het voorbeeldgedrag van ouderen zowel thuis als bij feesten van
uitermate groot belang is. Want hoe kan je jongeren motiveren tot gewenst gedrag
als je zelf het ongewenste gedrag voorleeft.
Specifiek halen de onderzoekers nog een het voorbeeld aan van feestjes met
drankkaarten all-in, of voordelige drankkaarten als absoluut te ontmoedigen.

In Boechout hebben de jeugdverenigingen vorig jaar een charter uitgewerkt en ondertekend
waarmee zij aangeven met minder alcohol te feesten en te fuiven tijdens evenementen.
Onze schepen gaf toen al aan dat er een trend was bij 14 tot 16jarigen om serieus te
drinken. Het charter is de aanzet om daar iets aan te doen. En er zijn ook al stappen gezet!
Zoals u uit mijn tussenkomst kan horen, vind ik dat uiteraard een goed idee, maar stel ik
voor om het preventiebeleid niet alleen te richten op de jongeren, maar een breder
alcoholpreventiebeleid te voeren.
Graag een antwoord op volgende vragen, die een verbreding van het preventiebeleid
kunnen inzetten.
Er zijn goede redenen om in te zetten op een specifiek alcoholbeleid. En ook de lokale
overheid heeft een verantwoordelijkheid in het preventieve gezondheidsbeleid.
Vorig jaar werd een charter ondertekend door de jeugdraad en de jeugdverenigingen om
hier aandacht aan te besteden.
Graag krijg ik een antwoord op volgende vragen en verneem ik welke acties er in de
toekomst zullen worden genomen:
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•
•
•
•
•

Hoe werd het charter verspreid en welke opleiding en vorming werd er verder
aangeboden en georganiseerd?
Hoe werden leiding en de oudste leden van de jeugdverenigingen aangemoedigd om
opleiding en vorming te organiseren en te volgen? Met welk resultaat?
Hoe werden ouders betrokken en/of geinformeerd over deze acties?
Hoe werden deze preventieve acties verder ondersteund met andere initiatieven naar
andere verenigingen in onze gemeente. Culturele en sportverenigingen ?
Is er een uitbreiding voorzien naar preventie ivm ander misbruik?

Ria Van Den Heuvel
Schepen Els Augustinus antwoordt:
De jeugdraad van Boechout, zet zich in voor de jeugd van Boechout en de verschillende
jeugdverenigingen. Omdat het alcoholgebruik bij jongeren een actueel thema is en veel
jongeren en jeugdverenigingen te maken krijgen met het alcoholgebruik bij jongeren vond
de jeugdraad het nodig om een extra aandacht te besteden aan dit thema. Niet alleen op
publieke aangelegenheden, maar ook in private kringen wil de jeugdraad jongeren
verantwoordelijk met alcohol leren omgaan. Na uitvoerig overleg binnen de jeugdraad en
met de verschillende jeugdverenigingen, creëerden ze een draagvlak voor een aantal
maatregelen die terug te vinden zijn in het alcoholcharter.
Wat hier vooral belangrijk is, is dat deze maatregelen vanuit de jeugd zelf zijn gekomen. Er
werd een werkgroep binnen de jeugdraad opgericht om zich wat verder in dit thema te
verdiepen. De verschillende jeugdverenigingen hebben dit vooraf eerst besproken met hun
leidingsploegen.
Ze hebben gekeken wat er leeft binnen de groep en onder de jongeren. Dan zijn ze
nagegaan welke acties ze zelf zouden kunnen doen om het alcoholgebruik bij de jongeren te
kunnen verminderen en vooral bij de jonge jongeren. Er is op de jeugdraad verschillende
keren gedebatteerd over dit thema en uiteindelijk zijn we tot de maatregelen gekomen die
in het alcoholcharter zijn terug te vinden. Het charter werd verspreid onder de
jeugdverenigingen. Leiding brengt ook hun oudercomité, vzw,… op de hoogte van dit
charter bij het organiseren van een evenement. We hebben dit alcoholcharter op grote
affiches laten drukken en laten ophangen in de verschillende jeugdlokalen. Ook op de
jeugddienst hangt deze affiche op.
Verder hebben we bij het ondertekenen van het alcoholcharter de pers uitgenodigd om dit
nieuws te verspreiden. Er is hierover een groot artikel verschenen in de krant en de
plaatselijke radiozender heeft hier een interview over uitgezonden. Ook de gemeentelijke
informatiekanalen zijn gebruikt geweest om het nieuws te verspreiden.
Op de jeugdraad van december 2017 hebben we een evaluatie gemaakt van het
alcoholcharter om te kijken waar nog kan bijgestuurd worden om zo goed mogelijk aan de
maatregelen in het alcoholcharter tegemoet te komen. Er is ook gevraagd om onder de
leiding het alcoholcharter nog eens te evalueren en op 1 van de volgende jeugdraden komt
dit terug aan bod.
Het doel van het alcoholcharter is inzetten op responsabilisering van de jongeren zelf.
We hebben op 22 januari een gesprek gehad met VAGGA waarbij we hebben aangegeven
interesse te hebben in een project rond alcoholsensibilisering bij jongeren. Vanuit VAGGA
wordt dit nog verder uitgewerkt. Dit zal een samenwerking zijn waarbij middelbare scholen
en de jeugdraad betrokken zal worden. Bovendien willen we met hen over de
gemeentegrenzen heen gaan kijken waar we kunnen samenwerken.
Raadslid Ria Van Den Heuvel vraagt of het charter systematische kan meegestuurd worden
aan de organisatoren van evenementen.
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Schepen Els Augustinus antwoordt dat alle jeugdverenigingen op de hoogte zijn van dit
charter. Ze hebben het mee ondertekend.
Raadslid Christel Naenen is zo een charter zeker genegen. De problematiek rond alchohol
dient zeker opgevolgd te worden. Toch stelt zij zich vragen omtrent de concrete aanpak.
Het blijft volgnes haar een moeilijk verhaal om te verkopen.
Raadslid Bruno Doms stelt dat er een handleiding voor tappers wordt gebruikt. Om het
alcoholgebruik bij jongeren te controleren worden er bandjes per leeftijdscategorie gebruikt.

De vergadering sluit om 22.00 uur
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