Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN DINSDAG 30 JANUARI 2018
Overeenkomstig artikel 252 § 1 van het gemeentedecreet

OPENBARE ZITTING
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GOEDKEUREN VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 19 DECEMBER 2017
Raadslid Steven Lippens merkt op dat het stemgedrag dat genotuleerd is bij de punten 16 en 17 niet
correct is. Het stemgedrag van raadslid Lippens werd niet genoteerd.
Antwoord: Deze opmerking is terecht. Het verslag wordt ter zitting aangepast.
DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM, keurt unaniem
het ter zitting aangepaste verslag van de gemeenteraadszitting van 19 december 2017 goed.
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AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN
SCHEPENCOLLEGE/ DE BURGEMEESTER

DE

POLITIEREGLEMENTEN

GETROFFEN

DOOR

HET

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET VEREISTE QUORUM,
Ingevolge het nieuwe artikel 130, bis van de nieuwe gemeentewet is het schepencollege bevoegd voor
het treffen van tijdelijke politieverordeningen op het verkeer (en in gevallen van hoogdringendheid de
burgemeester) – de gemeenteraad neemt hiervan enkel akte (of bekrachtigt deze van de burgemeester).
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Besluit van het schepencollege van 12 december 2017 houdende het toestaan van een afwijking op
de geluidsnormen voor muziekactiviteiten in openbare en private inrichtingen inzake het inrichten
van de Music For Life-activiteit, op vrijdag 16 december 2017.
Besluit van het schepencollege van 19 december 2017 houdende het tijdelijk bijzonder
politiereglement naar aanleiding van de kerstoefenjumping, op zaterdag 23 december 2017.
Besluit van het schepencollege van 16 januari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de 2 jaarlijkse wandeltochten van Wsv De Chatons Ronse VZW, op maandag 2
april en zondag 17 juni 2018.
Besluit van het schepencollege van 16 januari 2018 houdende het tijdelijk bijzonder politiereglement
naar aanleiding van de vinkenzettingen van vinkenmaatschappij ‘De Vrolijke Vink’, voor het jaar 2018.

GOEDKEURING POLITIEVERORDENING RONDE VAN VLAANDEREN
Op zondag 1 april 2018 doorkruist de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde
van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente.
Volgende bijkomende maatregelen dringen zich op om de veiligheid van de toeschouwers te kunnen
waarborgen én om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen:
 voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg;
 voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de
reisweg en de bestuurlijke overheid;
 voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de
dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.
STEMMING
Eenparig.
BESLIST:
I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein

Artikel 1
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor
Elite”, en die doorgaat op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt
op zondag 1 april 2018 slechts toegelaten op voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente
waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en schriftelijk werd vergund.
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 februari 2018
bij de burgemeester worden ingediend.
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden :
 De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator.
 Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van
haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de
rechtspersoon die de ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
 De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze
publiek of alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden.
 De juiste locatie ervan.
 De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang…) die zullen worden in plaats gesteld.
 De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….).
 De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving.
Artikel 2
Ten laatste op 10 maart 2018 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de
vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning.
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend.
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de
vergunning werd verleend na te leven.
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
commandant van de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel 3
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken.
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief
ingeroepen worden om het verlenen van de vergunning te weigeren.
II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter
Artikel 4
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de
doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor
Elite”, en die doorgaat in een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij
tegen betaling van een inkomgeld, hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer
deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder die ze aanvraagt, dient ten laatste op 1 februari 2018
gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de
gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
Artikel 5
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te
maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren
sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …
Artikel 6
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de

voorafgaandelijk bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor
de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
III. Veiligheidszones
Artikel 7
De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op
bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten
einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen.
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen, …).
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek
I en II, die plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor
Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens
ten laatste op 1 februari 2018 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats
heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1.
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste
locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de
organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak
met de lokale veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele
veiligheidszone.
Artikel 8
Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen
van respectievelijk artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing.
IV. Algemene bepalingen
Artikel 9 : Normatief kader
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester
de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen:
 Besluit van de burgemeester, inzake het inrichten van alle éénmalige of bijkomende commerciële of
publicitaire activiteiten.
 Politiereglement houdende afbakening van één veiligheidszone (Taaienberg).
Artikel 10 : Sancties
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met
een administratieve geldboete van maximum 350 euro.
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen
van artikel 1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de
aanmaningen van de burgemeester zo niet houdt de gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen
te treffen op kosten en risico van de overtreder.
De gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden
opgezocht.
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare
orde een randactiviteit verbieden.
Artikel 11
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
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GOEDKEURING VAN EEN POLITIEVERORDENING HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE
KIESPROPAGANDA OP HET GRONDGEBIED VAN MAARKEDAL VOOR DE GEMEENTERAADS- EN
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2018
De plaatsing op eigen terrein van verkiezingspubliciteit via borden, panelen e.d.m. is in principe niet langer
onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht (artikel 9,5° en 6° BVR 16 juli 2010) en in dat
opzicht evenmin sanctioneerbaar (ongeacht of dit bord bijvoorbeeld in een voortuin of op een akker
geplaatst wordt). Het bestuur wenst haar mooie landelijke gemeente echter te vrijwaren van elke vorm
van visuele vervuiling die veroorzaakt wordt door allerhande publicitaire boodschappen en in het
bijzonder door in het landschap storende kiespropaganda.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Met ingang van heden tot en met zondag 14 oktober 2018 is het verboden opschriften,
affiches, beeld- of fotografische voorstellingen, pamfletten of aanplakbriefjes aan te
brengen op het wegdek van de gemeentewegen, op bomen, aanplantingen, plakborden,
verkeersborden en -spiegels, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, palen, zuilen,
bouwwerken, monumenten en andere langs de openbare weg of in de nabijheid ervan
gelegen opstanden.
Het is eveneens verboden de gemeente te doorkruisen met geluidswagens en
autocaravaans.
Verplaatsbare publiciteitswagentjes mogen maximaal 8 uur op dezelfde plaats blijven staan.
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Art. 2:

Inbreuken op de bepalingen van voormeld artikel zullen worden gestraft met politiestraffen.

Art. 3:

De gemeentediensten zullen alle op openbaar domein geplaatste propaganda en
verkiezingsborden in strijd met onderhavig reglement van om het even welke politieke partij
onmiddellijk verwijderen op kosten van de aanbrengers of de verantwoordelijke uitgever.

VASTSTELLEN VAN HET BEGRIP DAGELIJKS BESTUUR
Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om vast te stellen welke opdrachten van werken,
leveringen en diensten, kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur. Het college van
burgemeester en schepenen is bevoegd voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden
van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur.
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Wanneer
er
tegenstrijdigheden
zouden
zijn
tussen
vroeger
genomen
gemeenteraadsbeslissingen aangaande het delegatiebesluit en het huidige nieuwe
reglement, dan primeert de nieuwe regeling.

Art. 2:

Het begrip ‘dagelijks bestuur’ uit het gemeentedecreet wordt als volgt vastgesteld:
 voor de verbintenissen die vallen onder exploitatie, behoren alle verbintenissen onder
‘dagelijks bestuur’ met als absolute grens de door de gemeenteraad goedgekeurde
kredieten;
 voor de verbintenissen die vallen onder investeringen, behoren alle verbintenissen
onder ‘dagelijks bestuur’ met als absolute bovengrens de door de gemeenteraad
goedgekeurde kredieten.

Art. 3:

Onder het begrip ‘verbintenissen’ van artikel 2 vallen alle mogelijke opdrachten van werken,
diensten en leveringen en ook alle mogelijke wijzen van overheidsopdracht.

Art. 4:

De gemeenteraadsbesluiten van 31 mei 2016 houdende het vaststellen van de
aangelegenheden van dagelijks bestuur en toewijzing van bevoegdheden aan het college
van burgemeester en schepenen van nominatief in het budget opgenomen werken,

leveringen en diensten – overheidsopdrachten en houdende het vaststellen van de
aangelegenheden van “dagelijks bestuur” in de zin van artikel 159 van het gemeentedecreet
– budgethouderschap worden opgeheven.
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GOEDKEUREN VAN EEN RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING, OMGEVINGSMELDING OF NOTARIËLE INLICHTINGEN

VAN

EEN

Het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet vergt
een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen. Het is billijk deze inzet door te rekenen aan degene
op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures doorlopen worden.
Er wordt voorgesteld om met ingang van de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet en
bijhorende uitvoeringsbesluiten een retributie te heffen op het behandelen van meldingen en aanvragen
bedoeld in het omgevingsvergunningsdecreet (ongeacht de overheid waar het dossier wordt ingediend).
STEMMING
Eenparig.
BESLUIT:
Artikel 1:

Met ingang van de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning
en bijhorende uitvoeringsbesluiten wordt een retributie geheven op het behandelen van
meldingen en aanvragen bedoeld in het omgevingsvergunningsdecreet (ongeacht de
overheid waar het dossier wordt ingediend)

Art. 2:

§ 1. De retributie bestaat uit een bedrag per dossiertype:
Type aanvraag
Melding
voor
het
uitvoeren
van
een
stedenbouwkundige handeling
Melding of aanvraag van een ingedeelde inrichting of
activiteit voor een project ingedeeld klasse 3
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met
architect
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
zonder architect
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit voor een project
ingedeeld klasse 1
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
ingedeelde inrichting of activiteit voor een project
ingedeeld klasse 2
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een
gemengd project
Dossier met een project-MER en/of een
veiligheidsrapport(OVR)
Vraag voor enkel de omzetting van een
milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een
permanente
vergunning
(art.
390
omgevingsvergunningsdecreet)
Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden op
vraag van de vergunninghouder of exploitant ( art. 82
omgevingsvergunningsdecreet)
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden

Bedrag (euro)
25
25
Vereenvoudigde procedure: 30
Gewone procedure: 75
Vereenvoudigde procedure: 30
Gewone procedure: 75
Vereenvoudigde procedure: 30
Gewone procedure: 120
Vereenvoudigde procedure: 30
Gewone procedure: 80
Vereenvoudigde procedure: 100
Gewone procedure: 200
150
50

25

Zonder wegenisaanleg: 75/lot
Met wegenisaanleg: 250 +
75/lot

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning
Afstand van de omgevingsvergunning voor het
verkavelen
van
gronden
(art.
104
omgevingsvergunningsdecreet)
Melding van de overdracht van de vergunning voor
een ingedeelde inrichting of activiteit
Aanvraag voor een stedenbouwkundig attest
Aanvraag voor een planologisch attest
Aanvraag natuurvergunning

75/lot
25

25
25
300
25

§ 2. De retributie wordt steeds verhoogd met de reële kosten die worden gemaakt in kader
van het eventuele openbaar onderzoek (aangetekende zendingen, publicatiekosten,…..)
§ 3. Voor de aanvragen of meldingen vermeld onder § 1 die door de gemeentelijke diensten
moeten gedigitaliseerd worden in het omgevingsloket wordt een bijkomende retributie
gevraagd:
Type aanvraag:
Meldingen
aanvragen

Bedrag (euro)
25
Digitaal (via stick) aanleveren
van het dossier: 25
analoge versie: 50

Art. 3:

Procedurestappen die worden overgedaan als gevolg van een administratieve lus (art. 13
omgevingsvergunningsdecreet) ten gevolge van een onregelmatigheid veroorzaakt door de
gemeente worden niet aangerekend.

Art. 4:

Voor regularisatievergunningen (art. 81 omgevingsvergunningsdecreet) wordt de
verschuldigde retributie met 50% verhoogd.

Art. 5:

Zijn van de retributie vrijgesteld:
 Aanvragen en meldingen van het eigen gemeentebestuur, OCMW, Gaselwest en Eandis,
Farys, Solva, IVLA en de sociale huisvestingsmaatschappijen
 Meldingen van IIOA, onlosmakelijk verbonden met de woonfunctie (mazouttank,
gastank), zonder dat er sprake is van stedenbouwkundige handelingen

Art. 6:

Retributie voor notariële inlichtingen:
Aantal inlichtingen:
Inlichtingen tot 5 kadastrale percelen of één
aaneengesloten blok van percelen
Inlichtingen tussen 6 en 10 kadastrale percelen of
twee aaneengesloten blokken van percelen
Meer dan 10 kadastrale percelen of meer dan 2
aaneengesloten blokken

Bedrag (euro)
100
200
250

Art. 7:

De retributie is verschuldigd door de aanvrager (de indiener of exploitant zoals vermeld in
het dossier) en wordt vereffend door overschrijving van een vergunning op rekening van
gemeente Maarkedal na ontvangst van de factuur.

Art. 8:

Dit reglement treedt in werking op de datum van de inwerkingtreding van de
omgevingsvergunning in de gemeente Maarkedal en wordt bekendgemaakt overeenkomstig
art 186 en 187 van het gemeentedecreet.

Art. 9:

Het gemeenteraadsbesluit van 29 januari 2013 houdende de heffing van een
gemeentebelasting op de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen en
milieuvergunningen voor de periode 2013-2018. wordt opgeheven vanaf de ingangsdatum
van de omgevingsvergunning in de gemeente Maarkedal.
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GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST MET CULTUURCONNECT VZW BETREFFENDE DE
VOORTZETTING VAN DE AANSLUITING VAN DE BIBLIOTHEEK OP DE OMGEVING VAN HET PROVINCIAAL
BIBLIOTHEEKSYSTEEM
Sinds de start en de eerste aansluitingen op de Provinciale BibliotheekSystemen (PBS) meer dan tien jaar
geleden zijn deze digitale platformen uitgegroeid tot bloeiende netwerken van meer dan 250
gemeentelijke bibliotheken. Om dit te realiseren, werkten de provinciebesturen al enkele jaren
interbestuurlijk samen met (de voorlopers van) de vzw Cultuurconnect.
Het Vlaams regeerakkoord bracht een belangrijke wijziging in deze samenwerking met zich mee: de
provinciale persoonsgebonden bevoegdheden werden per 1 januari 2018 overgeheveld naar het Vlaamse
bestuursniveau. Cultuurconnect werd door de Vlaamse overheid belast met het verder ondersteunen van
de PBS omgevingen en de consolidatie ervan in een Vlaams Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) en
Websiteplatform.
Ook de PBS overeenkomsten die gesloten werden tussen de provincies en de gemeenten bij de instap in
PBS, dienen te worden vervangen door een overeenkomst tussen de gemeenten en Cultuurconnect. Ook
hier gaat men uit van een verderzetting van de dienstverlening en afspraken die met de provincies golden.
STEMMING
Eenparig.
BESLIST:
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Artikel 1: :

De gemeente verkiest verder deel te nemen aan de PBS omgeving. De afspraken die
golden met de provincie worden via een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
overgedragen naar Cultuurconnect.

Artikel 2:

De gemeente engageert zich principieel voor deelname aan sectorale schaalvergroting
en consolidatie van het Provinciaal Bibliotheeksysteem in een Vlaams Eengemaakt
Bibliotheeksysteem. Bij aansluiting op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem wordt een
nieuwe overeenkomst gesloten tussen de gemeente en Cultuurconnect.

MONDELINGE VRAGEN
Raadslid Marc Bauwens
1.

Het raadslid vraagt om de goedgekeurde notulen van het schepencollege regelmatiger door te sturen.
Hij heeft de gemeentesecretaris hierover reeds aangesproken en zij heeft bevestigd dat daar werk van
gemaakt wordt. Raadslid Steven Lippens stelt bij wijze van compromis voor om de notulen van het
college gebundeld door te sturen met de agenda voor de eerstvolgende gemeenteraad.
Antwoord: de gemeentesecretaris geeft aan dat dit een terechte opmerking is en de goedgekeurde
notulen van het schepencollege voortaan terug overeenkomstig de wettelijke termijn zullen
overgemaakt worden aan alle raadsleden.

2.

Het raadslid heeft vernomen dat er problemen gerezen zijn bij de voorbereidende werken voor de
plaatsing van de sanitaire container aan het Marca en vraagt om verduidelijking.
Antwoord: Er werd voor gekozen om voorlopig een kleinere sanitaire container te plaatsen om
problemen te voorkomen. Hoewel de aangekochte container er wettelijk mocht geplaatst worden, zal
eerst werk gemaakt worden van de sanering van een deel van het kerkhof vooraleer de aangekochte
container te plaatsen.

Raadslid Herman Van Boven
1. Het raadslid wenst het uiteindelijke standpunt van het gemeentebestuur over de gebiedsvisie
Maarkebeekvallei te vernemen.
Antwoord: Burgemeester Joris Nachtergaele volgt dit dossier op de voet op. Aangezien de
burgemeester vanavond verontschuldigd is wegens ziekte, wordt voorgesteld om deze vraag te
beantwoorden in de volgende zitting.
2. Recent werden landbouwers beschuldigd aanvoer van slib in het spaarbekken te veroorzaken. Het

raadslid vindt deze aantijging ongegrond. Hij stelt voor om het geruimde slib te laten storten op de
aanpalende akkers in plaats van deze af te voeren, wat een kostelijke aangelegenheid blijkt. De boeren
zijn vragende partij.
Antwoord: er kan niet ontkend worden dat het slib afkomstig is van de omliggende
landbouwpercelen. Het afvoeren van slib is inderdaad een kostelijke onderneming. Slib dient eerst
geanalyseerd te worden en kan dus niet zomaar afgevoerd worden naar omliggende akkers.
3. Het raadslid vraagt of het ontwerp van de parking langs de Kolpaartstraat nog teruggekoppeld wordt
naar de bewoners.
Antwoord: Vooraleer hierover te communiceren zal eerst onderhandeld worden met de aanpalende
eigenaars voor het verwerven van de nodige gronden voor de aanleg van de parking.
4. Het raadslid vraagt naar de uitvoering van de snelheidsremmende maatregelen langs de
Bosterijststraat en merkt op dat de plaatsing van 1 verkeersplateau gegund is voor een bedrag van
18.000 euro. Hij vraag waar dit – volgens het raadslid prijzige – plateau precies wordt aangelegd.
Antwoord: Het plateau wordt aangelegd bij het binnenrijden van de woonkorrel vanuit Flobecq. Ook
de gemeente Flobecq legt op haar grondgebied een verkeersplateau aan met als doel de snelheid te
verlagen. Om het plateau aan te leggen wordt een deel van het wegdek weggenomen en vervangen
door prefab elementen. Dat verklaart een deel van de kostprijs.
5. Het college keurde recent het nieuwe ontwerp voor de locatie “bosje Kerkem” voor het project Z+
goed. Hiervoor wordt 10.000 euro voorzien. Het raadslid vraagt wat het ontwerp precies inhoudt.
Antwoord: het totale budget voor het project Z+ werd met 10.000 euro verhoogd. Het betreft niet
enkel extra krediet voor de locatie bosje Kerkem. Indien gewenst kan project Z+ in de volgende zitting
toegelicht worden.
Het raadslid gaat hierop in.
6. Tot slot las het raadslid in een verslag van het college dat aan circus Pepino de parking aan het
waterzuiveringsstation in Schorisse als standplaats werd gesuggereerd. Het raadslid vraagt zich af hoe
het circus daar haar tent kan opslaan omdat de parking niet voldoende ruimte biedt. Hij merkt ook op
dat de Heeren van Schorisse de parking gebruiken in dezelfde periode.
Tevens wenst hij van het bestuur te vernemen of er controledocumenten van de dieren worden
opgevraagd. Hij maakt zich zorgen om zijn grazend vee in de aanpalende weide. Hoe kan belet worden
dat uitwerpselen van de circusdieren in aanraking zouden komen met de dieren in de omgeving of
verspreid geraken via de langslopende gracht.
Antwoord: Aangezien het circus niet meer terecht kan op de terrein naast het woonzorgcentrum Ter
Gauwen en ook vzw De Kiezel haar terrein langs Puttene niet meer beschikbaar stelt, vroeg de
uitbater om een alternatief voor te stellen.
Om een antwoord te bieden op het simultane gebruik door de Heeren van Schorisse kunnen aan de
circusuitbater de data waarop de parking niet toegankelijk is, meegedeeld worden. Het is ook nog
niet bevestigd of het circus de parking zal gebruiken. In geval het circus zou neerstrijken in Schorisse,
zal de uitbater gevraagd worden om alle relevante gezondheidsattesten i.v.m. zijn dieren voor te
leggen.
Raadslid Simon Van Quickelberghe stelt voor om de omwonenden te verwittigen indien het circus naar
Schorisse komt.
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