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openbare zitting
Communicatie
G.1. Nieuw infoblad - #Boechout beweegt - Toelichting
Raadslid Kris Swaegers heeft nog 2 vragen mbt het vernieuwde infoblad:
1) Waarom is er als titel gekozen voor #Boechoutbeweegt en niet voor
#Boechout/Vremdebeweegt?
2) Hoe zit het met de privacy van de foto's die in het infoblad gepubliceerd worden?
Burgemeester Koen T'Sijen antwoordt:
1) In alle officiële communicatie wordt al 10 jaar 'Boechout' gebruikt. De deelgemeente
wordt in officiële communicatie niet vernoemd. De titel is inderdaad
#Boechoutbeweegt maar op de voorpagina staat wel duidelijk vermeld dat het een
maandelijks infoblad is voor Boechout en Vremde.
2) Personen die foto's op Instagram posten met de tag #Boechoutbeweegt geven
hierbij de toestemming voor eventuele publicatie. Foto's van (herkenbare) personen
op publieke evenementen mogen wel gebruikt worden. De burgemeester vraagt de
gehanteerde werkwijze in elk geval nog eens na bij onze communicatiedienst.
Verduidelijking door de communicatiedienst:
GDPR heeft niets met portretrecht te maken, maar met uitwisseling van persoonsgegevens.
Dit speelt niet voor het infoblad.
Onze principes voor fotografie:
Bij evenementen: wie op een evenement aanwezig is, kan gefotografeerd worden,
evenwel geen close-ups zonder expliciete toestemming
Kinderen: zo weinig mogelijk, expliciete toestemming van ouders nodig
Raadslid Ria Van den Heuvel heeft de indruk dat er meer wordt ingespeeld op beleving van
een aantal activiteiten. Het is misschien interessant ook op zoek te gaan naar een andere
communicatiedrager die puur het informatieve blijft aanbieden.
De burgemeester deelt mee dat de website en de facbookpagina de 2 dragers zijn die
dagelijks of heel regelmatig worden bijgewerkt.
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Feiten en context
Voorafgaand aan de gemeenteraad geeft de burgemeester Koen 'T Sijen een toelichting
over het vernieuwd infoblad #boechoutbeweegt.
De verschillende slides van de aan dit punt bijgevoegde presentatie worden uitgebreid
toegelicht door de burgemeester.
Kennisname
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting over het vernieuwd infoblad
#boechoutbeweegt.

Secretariaat
G.2. Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 maart 2018 - Stemming
Raadslid Sven Snyders wil nogmaals terugkomen op het feit dat de powerpoint presentaties
nog steeds niet werden toegevoegd aan het verslag.
De presentaties werden wel toegevoegd aan de desbetreffende punten. De werkwijze werd
toegelicht bij het eerste punt van het verslag. In het verslag zelf zal dus niet meer verwezen
worden naar de presentaties als bijlage bij het verslag maar als bijlage bij het
oorspronkelijke punt. Zo wordt bovendien ook vermeden dat bepaalde bijlagen
(presentaties) dubbel of driedubbel in Meeting.mobile staan.
De presentatie over het nieuw infoblad gaat als bijlage bij het toegevoegd punt van de
huidige zitting.
De secretaris zal zeker nog eens nakijken wat hierover terug te vinden is in het decreet.
Feiten en context
Het verslag van de gemeenteraad van 26 maart 2018.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad keurt het verslag van 26 maart 2018 goed.

Personeel
G.3. Vaststelling functiebeschrijving algemeen directeur - Stemming
Raadslid Ria Van den Heuvel heeft hierover enkele bedenkingen/vragen.
In de functiebeschrijving van de algemeen directeur staat omschreven dat voor een aantal
punten de algemeen directeur verantwoordelijk is samen met de financieel directeur.
Voor een aantal domeinen wordt in het midden gelaten wie de eindverantwoordelijkheid
draagt. Volgens haar zou dit nadrukkelijker geformuleerd moeten worden zodat het
duidelijk is wie uiteindelijk verantwoordelijk is.
Zij heeft de functiebeschrijving ook vergeleken met functiebeschrijvingen in andere
gemeenten. Belangrijke competenties die ontbreken zijn het langetermijn denken, de
visieontwikkeling, afstand nemen van het operationele, het organisatiesensitief zijn. Volgens
mevrouw Van Den Heuvel is strategisch denken wel van belang voor iemand die een grote
kmo zal leiden.
Burgemeester Koen T'Sijen licht toe dat de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur
vooral wordt vastgelegd in het organogram. Frank Coenen vult aan dat de
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verantwoordelijkheid wordt vervat in punt 2 op pagina 1 waar men van 'de algemene
leiding' spreekt.
Op pagina 6 van de functiebeschrijving staan wel degelijk de hogervermelde competenties
vermeld.
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van algemeen directeur.
Feiten en context
De functie van algemeen directeur is een nieuwe functie waarvoor een functiebeschrijving
moet vastgesteld worden.
Argumentatie
De functiebeschrijving is gebaseerd op de insteken en voorstellen van de VVSG en de
beroepsfederaties van gemeente- en OCMW secretarissen (zie model als bijlage). De
functiebeschrijving vindt op haar beurt zijn oorsprong in de verschillende op dat vlak
bestaande functiebeschrijvingen die door toedoen van verschillende HR bureaus werden
opgemaakt.
Ook de functiebeschrijvingen van onze decretale graden werden samen met alle andere
functiebeschrijvingen voor al onze medewerkers in 2015 opgemaakt in samenwerking met
het extern HR bureau WIVO. Ze gelden eveneens als model en insteek (zie FB als bijlage).
Advies
De functiebeschrijving van de algemeen directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikel 588 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de modaliteiten voor het vaststellen van
de functiebeschrijving voor de algemeen directeur.
Artikel 23 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad de
functiebeschrijving van de algemeen directeur vaststelt.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van een functiebeschrijving heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De functiebeschrijving van algemeen directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in de
bijlage.
G.4. Vaststelling functiebeschrijving financieel directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van financieel directeur.
Feiten en context
De functie van financieel directeur is een nieuwe functie waarvoor een functiebeschrijving
moet vastgesteld worden.
Argumentatie
De functiebeschrijving is gebaseerd op de insteken en voorstellen van de VVSG en de
beroepsfederaties van de financieel beheerders van gemeente en OCMW (zie model als
bijlage). De functiebeschrijving vindt op haar beurt zijn oorsprong in de verschillende op dat
vlak bestaande functiebeschrijvingen die door toedoen van verschillende HR bureaus
werden opgemaakt.
Ook de functiebeschrijvingen van onze decretale graden werden samen met alle andere
functiebeschrijvingen voor al onze medewerkers in 2015 opgemaakt in samenwerking met
het extern HR bureau WIVO. Ze gelden eveneens als model en insteek (zie FB als bijlage).
Advies
De functiebeschrijving van de financieel directeur vaststellen overeenkomstig het
organisatievoorstel en het decreet lokaal bestuur.
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Juridische grond
Artikel 588 van het decreet lokaal bestuur bepaalt de modaliteiten voor het vaststellen van
de functiebeschrijving voor de financieel directeur.
Artikel 23 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt dat de gemeenteraad de
functiebeschrijving van de financieel directeur vaststelt.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van een functiebeschrijving heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De functiebeschrijving van financieel directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in bijlage.
G.5. Vaststelling salarisschaal algemeen directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van algemeen directeur goedgekeurd.
Feiten en context
In dit organisatievoorstel is voorzien dat overeenkomstig artikel 588 §1 en §2 van het
decreet lokaal bestuur de organieke salarisschaal van de algemeen directeur die is
vastgesteld op basis van artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling verhoogd
wordt met 30%.
Argumentatie
De salarisschaal van algemeen directeur moet vastgesteld worden. (zie bijlage)
Advies
De salarisschaal van algemeen directeur vaststellen overeenkomstig het organisatievoorstel
en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikels 586 en 588 van het decreet lokaal bestuur bepalen de modaliteiten voor het
vaststellen van de salarisschalen voor de algemeen directeur.
Artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt de organieke salarisschaal
van de gemeentesecretaris.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van de salarisschaal op zich heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De salarisschaal van de algemeen directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in de bijlage.
G.6. Vaststelling salarisschaal financieel directeur - Stemming
Voorgeschiedenis
De gemeenteraad van 26 maart 2018 heeft in het kader van het decreet lokaal bestuur het
organisatievoorstel voor invulling van de functie van financieel directeur goedgekeurd.
Feiten en context
In dit organisatievoorstel is voorzien dat overeenkomstig artikel 588 §1 en §2 van het
decreet lokaal bestuur de organieke salarisschaal van de financieel directeur die is
vastgesteld op basis van artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling verhoogd
wordt met 30%.
Argumentatie
De salarisschaal van financieel directeur moet vastgesteld worden. (zie bijlage)
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Advies
De salarisschaal van financieel directeur vaststellen overeenkomstig het organisatievoorstel
en het decreet lokaal bestuur.
Juridische grond
Artikels 586 en 588 van het decreet lokaal bestuur bepalen de modaliteiten voor het
vaststellen van de salarisschalen voor de financieel directeur.
Artikels 122 en 124 van het besluit rechtspositieregeling bepaalt de organieke salarisschaal
van de financieel beheerder van de gemeente.
Financiële gevolgen
Het louter vaststellen van de salarisschaal op zich heeft geen financiële gevolgen.
Stemming
Eenparig
BESLUIT
Enig artikel
De salarisschaal van de financieel directeur wordt vastgesteld zoals voorzien in de bijlage.

Intergemeentelijke samenwerking
G.7. Intergemeentelijke vereniging PONTES - Vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten
van de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018 - Stemming
Raadslid Sven Snyders zou vanuit zijn fractie willen voorstellen om de toevoeging van het
woordje onbezoldigd in de zin: verzoek tot oprichten van regiocomités.
Schepen Dirk Crollet verduidelijkt dat deze comités onbezoldigd zijn en dat enkel de
verplaatsingskosten zullen vergoed worden.
Voorgeschiedenis
Het besluit van de gemeenteraad houdende de toetreding van de gemeente Boechout tot de
intergemeentelijke vereniging PONTES.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 mei 2013 waarbij de heren Jeroen Truyens en Mik
Renders voor de ganse legislatuur werden aangesteld als vertegenwoordigers op de
vergaderingen van PONTES.
Feiten en context
De uitnodiging van 12 maart 2018 voor de buitengewone algemene vergadering van
PONTES op 13 juni 2018 met het ontwerp van agenda, besluiten en bijlagen.
Omzendbrief BB 2013/5 van 19 april 1993 van de Vlaamse minister bevoegd voor
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand betreffende
de wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking houdende dat de
statutenwijziging van een intergemeentelijke vereniging ter goedkeuring wordt voorgelegd
aan de toezichthoudende overheid.
Argumentatie
Artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
herhaald wordt voor elke algemene vergadering.
Juridische grond
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder op de artikelen 43, §2, 5° en 195.
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder op de artikelen 39, 44, 46, 47 en 48.
Artikel 19 van het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het
Provinciedecreet van 9 december 2005.
Financiële gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen.
Voorstel vanuit de gemeenteraad: verzoek tot oprichten van regiocomités, teneinde elke
deelnemende gemeente toe te laten een vertegenwoordiger hiervoor aan te duiden.

23 april 2018

verslag gemeenteraad

blz. 5 van 13

Stemming
Eenparig
BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van PONTES van 13 juni 2018, die bestaat uit de volgende agendapunten:
1. Statuten: wijziging en vaststelling van de gecoördineerde versie - goedkeuring.
Artikel 2
De voorstellen van beslissingen worden goedgekeurd en de vertegenwoordiger van de
gemeente wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de besluiten van de
gemeenteraad inzake onderhavige aangelegenheid.
Artikel 3
De gemeenteraad verzoekt de intergemeentelijke vereniging PONTES om regiocomités op te
richten, zoals mogelijk gemaakt door het nieuwe decreet, teneinde elke deelnemende
gemeente toe te laten een vertegenwoordiger hierin aan te duiden.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de intergemeentelijke
vereniging PONTES, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, aan de Jules Moretuslei 2.

Secretariaat - Interpellaties
B.1. Onderhoud verkeersborden en meubilair in de publieke ruimte
Het is mijn overtuiging dat een goed onderhoud van de publieke ruimte een belangrijke
opdracht is voor de gemeentelijke diensten, en er zeker ook mee voor zorgt dat mensen er
respectvol(ler) mee omgaan.
We hebben een waardevol en bruikbaar document goedgekeurd over die publieke ruimte.
Goed en congruent en overzichtelijk inrichten is heel belangrijk, maar even belangrijk is het
onderhoud.
Graag verneem ik op welke wijze onze diensten zich organiseren om o.a. de verkeersborden
op ons grondgebied te onderhouden en hoe men dit opvolgt en controleert.
Ook het systematisch nakijken, reinigen en eventueel vervangen van het straatmeubilair is
een belangrijke opdracht en creëert belangrijke meerwaarde.
Verder lijkt het mij ook zo te zijn, dat er op sommige plaatsen in onze gemeente te veel
verkeers- en andere borden staan waardoor zij niet meer opvallen of zelfs onvoldoende
correct geïnterpreteerd kunnen worden. Het leidt bovendien tot verrommeling van straten
en pleinen, onze publieke ruimte. Hoe wordt dit momenteel opgevolgd – databank? - en
kunnen we – moest het nog niet bestaan – daarover een plan van aanpak uitwerken ?
Ik vind het belangrijk dat onze gemeente, als een goede huisvader, het voorbeeld geeft en
niet kan worden verweten “ een huishouden van Jan Steen” te voeren of het te doen “ op
z’n boerenfluitjes”
Ria Van Den Heuvel
In bijlage enkele foto’s ter illustratie.
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Schepen Johan Van Hoof antwoordt:
Het is uiteraard zeer belangrijk dat de publieke ruimte steeds een mooie en aantrekkelijke
uitstraling heeft.
Hier wordt continu rekening mee gehouden en gaat veel verder dan veel mensen zich
kunnen inbeelden. Dit gaat tot het wegnemen van weesfietsen tot de bouwcode en zelfs de
keuze van het voegzand bij wegenwerken om onkruid te voorkomen.
Om het dan concreet over de verkeersborden en straatmeubilair te hebben, kan ik u
mededelen dat onze werf samen werkt met Werminval. Werminval is een sociaal
economisch maatwerk bedrijf die samen met onze werf de verkeersborden systematisch
jaarlijks en halfjaarlijks proper maken.
Indien er hier en daar toch een bord wordt opgemerkt dat te vuil of beschadigd is, mag dit
steeds gemeld worden bij onze gemeentediensten of via info@boechout.be zodat dit alsnog
ad hoc aangepakt kan worden.
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Sinds Januari dit jaar bestaat er een nieuw platform van de Vlaamse overheid, waarop we
het overzicht van al de verkeersborden op ons grondgebied kunnen aanpassen en opvolgen.
Dit geeft ons ook de kans om met een propere lei van start te gaan en de praktijk met de
theorie af te toetsen via dit platform.
Borden en wegwijzers die niet meer van toepassing zouden zijn zullen dan ook
verwijderd worden.
Johan Van Hoof
Schepen van sport en verkeer
B.2. Vraag voor schepen van verkeer
Beste collega’s,
Begin februari zijn er aantal mensen vanuit de Gillegomwijk gestart met een comité.
Dit comité is februari gaan samen zitten met gemeentebestuur.
Daar zijn een aantal bezorgdheden besproken maar ook aantal ideeën en buurtinitiatieven.
We zijn ondertussen april.
Zijn er al concrete acties ondernomen om bijvoorbeeld het sluipverkeer in de wijk te
verminderen? Ik vind het essentieel voor onze mobiliteit om de buurtwinkels leefbaar te
houden. Wordt er bij het bekijken van de verkeerscirculatie in de wijk rekening gehouden
met de zelfstandigen daar zoals de bakker, de apotheker, ’t zeepaardje en de
bloemenwinkeltjes achteraan in de Mussenhoevelaan?
Er is ook gevraagd naar een aantal maatregelen om de 30km/u af te dwingen. Wat zijn
deze maatregelen? Is hier al een visie over gevormd? Er ging tevens advies gevraagd
worden aan de mobiliteitsraad. Is dit al gebeurd en wat is het resultaat daar van?
In welke mate gaat er meer ingezet worden op groen in deze wijk, plaatsen van
rustbanken, …
Door dat de Park&ride van de tramterminal met momenten overvol staat, neemt de
parkeerdruk in de schransstraat toe. Zijn hier bepaalde vooruitzichten, zoals de uitbreiding
van de Park&ride of zijn hier andere specifieke acties mogelijk?
Timothy Vanoystaeyen, gemeenteraadslid PRO Boechout-Vremde

23 april 2018

verslag gemeenteraad

blz. 8 van 13

Schepen Johan Van Hoof antwoordt:
We zijn inderdaad aangesproken door een groepje bewoners uit de Gillegomwijk. In een
constructief gesprek hebben ze ons enkele bezorgdheden aangegeven en vragen gesteld.
Hier zitten zaken tussen waar reeds voor de vergadering aan gewerkt werd, andere vragen
die op relatief korte termijn worden uitgevoerd, maar evengoed zaken die we op langere
termijn moeten inplannen.
• Verbetering voetpaden:
Een terechte bezorgdheid in de wijk is de staat van de voetpaden. Op verschillende plaatsen
zijn er stenen die uitsteken en boordstenen die verzakt zijn door auto's die zich hierop
parkeren. Het college heeft beslist om in deze wijk één straat per jaar te vernieuwen. Zo
zijn we dit jaar reeds begonnen met de Frans Van der Muerenstraat. De bomen zijn hier
reeds gekapt, Infrax is gestart op 17 april en zal rond 27 april eindigen met de grote
werken, nadien volgen de overkoppelingen en BMV zal het voetpad heraanleggen tegen de
zomer.
Vanaf oktober kunnen de nieuwe bomen geplant worden aangezien dan de start van het
aanplantseizoen is.
Wat de andere voetpaden betreft zullen er plaatselijke herstellingen uitgevoerd worden in
afwachting dat elke straat wordt aangepakt.
• Verkeer:
De bezorgdheden van de bewoners werden gebracht op de mobiliteitsraad van maart.
Om sluipverkeer in de kiem te smoren moeten er belangrijke ingrepen uitgevoerd
worden, dewelke toch wel drastische gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van
de wijk zelf.
De mobiliteitsraad heeft geadviseerd om eerst tellingen uit te voeren om zo het
sluipverkeer in kaart te brengen om het gevoel van deze inwoners met cijfers te
kunnen ondersteunen. Van zodra deze tellingen zijn uitgevoerd en afhankelijk van de
resultaten, zullen verschillende scenario's verder bestudeerd moeten worden, in
samenwerking met de bewoners en middenstand.
Voor wat de snelheid betreft zullen er snelheidsmetingen gehouden worden met onze
gekende snelheidsinformatieborden. In de Mussenhoevelaan werd er reeds een
snelheidsinformatiebord aangebracht op het stuk landbouwweg op 9 april, dewelke
eerstdaags weer uitgelezen en verhangen zal worden. Deze zal ons ook meer inzage geven
in de hoeveelheid verkeer en bijhorende snelheden die daar plaatsvinden.
De politie heeft reeds opdracht gekregen om extra aandacht te schenken aan de wagens die
zich half op de voetpaden parkeren. De auto's dienen zich op de straat te parkeren, wat het
straatbeeld zal versmallen en automatisch de snelheid laat verlagen.
Wat de 30 km/u betreft zal er zoals op de andere plaatsen in onze gemeente gewerkt
worden aan de herkenbaarheid van het binnen rijden van een zone 30. Zoals in het
mobiliteitsplan staat beschreven willen we dit doen met een soort van inkompoorten zodat
bestuurders aan de omgeving zien dat men in een zone 30 komt.
Dit zal gepaard gaan met een duidelijke communicatie dat elke wijk en dorpscentrum in
onze gemeente in een zone 30 ligt en dat op de andere straten (buiten N10 en
Lispersteenweg) max. 50km/u toegelaten is.
• Park & ride:
We hebben reeds de vraag gericht aan de hogere overheid om de Park & ride aan
Capenberg te vergroten. In de vergaderingen van vervoerregio is er ook reeds
aangehaald dat er stevig moet ingezet worden op voldoende grote Mobipunten en Park &
rides om de Modal shift te kunnen faciliteren.
• Groen en bankjes:
Bij elke heraanleg trachten we zelf zoveel als mogelijk groen te planten in het publiek
domein. Ook nu bij de heraanleg van de Frans Van der Muerenstraat zijn er bomen
voorzien.
Het doet ons trouwens ook enorm deugd dat er in de communicatie die het comité zelf in de
wijk heeft rondgestuurd, werd opgeroepen om te werken aan groene
voortuintjes.
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Een bijhorende bezorgdheid gaat ook uit naar het pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat.
Dit pleintje moet volledig heraangelegd worden met groen, bankjes en mogelijks een
speeltoestel zodat deze een kwaliteitsvolle ontmoetingsplaats kan
worden. Dit staat op de planning voor volgend legislatuur.
• Toegang park:
Het comité vraagt verder om de toegang tot het park aan de zijde van de
Provinciesteenweg open te zetten. Hier staan we volledig achter, maar dan enkel
voor voetgangers. De poort zal dus weggenomen en verhangen worden door een
“voetgangerssluis”. Hier heeft de werf reeds de opdracht voor gekregen.
Johan Van Hoof
Schepen van sport en verkeer
B.3. Ontbrekende nooduitgang in de nieuwe kleuterschool
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
18/04/2018
Gemeenteraad van 23/04/2018
Onderwerp
Ontbrekende nooduitgang in de nieuwe kleuterschool
Door
Sven Snyders
Beste Collega’s,
Met de nodige verstomming hebben we, denk ik allemaal, moeten vaststellen dat er een
grove fout werd gemaakt bij de opmaak van de plannen van de nieuwe kleuterschool van
onze gemeentelijke Jan Frans Willemschool.
We moesten vaststellen dat een verplichte en noodzakelijke nooduitgang ontbrak in dit
gloednieuwe gebouw. Het kan toch niet dat dit zomaar over het hoofd werd gezien? Door de
architect, de gemeentelijke diensten en de aannemer.
Nu zal er dus in de nieuw, gebouwde muren moeten gekapt en geslepen worden om alsnog
een nooduitgang te voorzien. Deze zal ook door een klas moeten lopen, zodat deze niet
meer ten volle kan gebruikt worden, waar ze voor voorzien is.
Wij hebben hierbij enkele vragen.
Hoe is dit kunnen gebeuren en wat zal de gemeente ondernemen om ervoor te
zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren?
Wie zal dit betalen? Hoeveel bedraagt deze meerkost?
Zal dit los van de meerkost gecompenseerd worden door de schuldige?
Hoeveel vertraging lopen de werken hierdoor op?
Met vriendelijke groeten
Sven Snyders
Fractieleider
N-VA Boechout-Vremde
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Koen T'Sijen Burgemeester antwoordt:
Vooraf: ik vind het onverantwoorde stemmingmakerij in het nadeel van de school. Al deze
beweringen berusten totaal nergens op.
Ik som nog even op voor alle duidelijkheid: elke klas in de nieuwe kleuterschool heeft een
rechtstreekse nooduitgang en dan zijn er nog nooduitgangen via de kookklas en één langs
de spiegelklas. Verder is er ook een nooduitgang voor de turnzaal. En voor de academie is
er zelfs een extra noodtrap.
Al deze nooduitgangen zijn zo steeds voorzien in het bouwaanvraagdossier en goedgekeurd
door de brandweer.
Boechout, 23 april ’18,
Koen T’Sijen
Burgemeester
B.4. Situatie bussen Hovesesteenweg - JFW-school
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
18/04/2018
Gemeenteraad van 23/04/2018
Onderwerp
Situatie bussen Hovesesteenweg – JF Willemschool
Door
Sven Snyders
Beste Collega’s,
Reeds verschillende keren stelde ik vast dat, als gevolg van de werken, de bussen die de
gemeente school dienen te bedienen geen andere optie hebben dan te parkeren op de
Hovesesteenweg of zelfs op het kruispunt met het St-Bavoplein, ter hoogte van café Falco.
Dit zorgt op verschillende plaatsen voor gevaarlijke situaties, om maar te zwijgen van de
hinder voor het doorgaand verkeer. Het gaat steevast over meerdere bussen en dit op
verschillende tijdstippen.
Kan er met de school geen andere regeling afgesproken worden, zodat dit voor iedereen op
een veilige manier kan. Bijvoorbeeld opstappen op de achterste parking van Delhaize.
Met vriendelijke groeten
Sven Snyders
Fractieleider
N-VA Boechout-Vremde
Schepen Johan Van Hoof antwoordt:
De afspraak is inderdaad dat de bussen van de Jan Frans Willemsschool of met bestemming
Theaterzaal Vooruit halteren aan de Hovesesteenweg.
Wettelijk mag de bus stilstaan op de Hovesesteenweg op minimum 20m van het
verkeerslicht. Dit is te vergelijken met een parkeerstrook verderop aan de Hovesesteenweg.
Het tijdstip van het halteren is in de meeste gevallen tijdens de schooluren en niet in de
spits.
De 2de mogelijke optie is ter hoogte van het Sint-Bavoplein voor het plein van de horeca.
Dit kan echter niet continu gegarandeerd worden.
In praktijk wordt het Sint-Bavoplein meestal gebruikt voor de bussen om te wachten tot de
leerlingen er zijn en zorgt dit steeds voor een kort oponthoud.
Als er toch ’s morgens reeds bussen aanwezig zijn voor bv een uitstap dan wordt dit ook
door de lokale politie begeleid.
23 april 2018
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Bij de voorbesprekingen met de 2 scholen (JFWschool en Sint-Gabriël) qua bereikbaarheid
zijn er verschillende opties bekeken.
Voor Sint-Gabriël is de parking achter Delhaize de beste en meest logische oplossing, ook
voor busvervoer. Dit is in overleg met Delhaize gebeurd.
De parking achter Delhaize is echter soms te ver om bv met de kleuters van de Jan Frans
Willemsschool op een korte tijd naar de bus te wandelen. Deze zal dus nog steeds op de
Hovesesteenweg kunnen stoppen.
Johan Van Hoof
Schepen van sport en verkeer
B.5. Pleintje harmonie - Van Colenstraat
Interpellatie N-VA Boechout-Vremde
Datum
18/04/2018
Gemeenteraad van 23/04/2018
Onderwerp
Pleintje harmonie – Van Colenstraat
Door
Sven Snyders
Beste Collega’s,
Dagelijks wandel of fiets ik door de Van Colenstraat en stel ik steevast vast dat het pleintje
voor het pas gerestaureerde harmoniegebouw overwoekerd aan het raken is door mos. Het
wordt alleen maar erger.
Het krijgt zo allemaal een zeer vuil en desolaat uitzicht. Is het niet mogelijk om dit
gemeentelijk patrimonium eens terug proper te zetten? Ofwel door de eigen diensten, dan
wel door de gebruiker.
Onderhoud en instandhouding van ons gemeentelijk patrimonium is zeer belangrijk voor het
beeld van ons dorp.
Sven Snyders
Fractieleider
N-VA Boechout-Vremde
Schepen Philip Verstappen antwoordt:
Beste Sven,
Na het lezen van uw interpellatie vorige vrijdag, heb ik dit als ticket doorgegeven via het
meldpunt.
Deze namiddag is de groendienst ter plekke geweest om te fatsoeneren.
Indien er geen melding van gemaakt zou zijn, dan had dit in de loop van de volgende
maand via de reguliere planning van de groendienst onderhouden geworden.
De vorige onderhoudsbeurt van dit pleintje dateert van het najaar 2017.
Met vriendelijke groet,
Philip Verstappen | Schepen
Ruimtelijke ordening | Dorpskernhernieuwing | Patrimonium | ICT
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De vergadering sluit om 21.15 uur
Namens de gemeenteraad
de gemeentesecretaris
getekend Frank Coenen

de voorzitter wnd.
getekend Peter Willemen

GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 28 MEI 2018
de gemeentesecretaris

de voorzitter

getekend Frank Coenen

23 april 2018

getekend Jeroen Truyens
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