Gemeenteraad: zitting van 23 maart 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Sara De Kock, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Marc Van Torre: Raadsleden

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 04/02/16;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 04/02/16 worden goedgekeurd.

2

Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: kennisneming
ontslag.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de mail van de heer Johan Everaerts, vertegenwoordiger vanuit N-VA, van 02.02.2016
waarin hij zijn ontslag indient als lid van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van het ontslag van de heer Johan Everaerts als lid van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, de Gouverneur
van de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokkene.

3

Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
een vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op onze beslissing van 07.02.2013 betreffende de aanduiding van de leden van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op het ontslag van Johan Everaerts, vertegenwoordiger vanuit N-VA;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
N-VA
• Tony Penninckx, Hammekensstraat 5, 3272 Messelbroek
Gelet op de bespreking;
Tony Penninckx
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Volgende persoon wordt aangeduid als lid van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek:
• Tony Penninckx, Hammekensstraat 5, 3272 Messelbroek
Art. 1.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, de Gouverneur
van de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokkenen.

4

Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de jeugddienst in de paas- en zomervakantie activiteiten organiseert;
Gelet op het retributiereglement van 29.01.2015 op de stedelijke vakantiewerking;
Gelet op het huishoudelijk reglement van 29.01.2015 op de kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven van
de stad;
Overwegende dat de kosten voor de activiteiten van de vakantiewerking erg kunnen verschillen en dat
de retributie afhankelijk is van de kostprijs die de stad zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van het
aanbod;
Overwegende dat er online kan ingeschreven worden voor de activiteiten van de stedelijke
vakantiewerking via TicketGang;
Overwegende dat een reservatiekost wordt aangerekend voor de inschrijvingen waarvoor de betaling
online via TicketGang verloopt; dat deze reservatiekost als vergoeding dient voor de online
betaalkosten van de transacties die aan TicketGang worden aangerekend en voor de werking van
TicketGang;
Overwegende dat de reservatiekost voor online verkoop afhankelijk is van de retributie op het aanbod;
Overwegende dat deze reservatiekost door de inschrijver rechtstreeks betaald wordt aan TicketGang;
Overwegende dat het wenselijk is om dezelfde reservatiekost bij inschrijvingen bij de stedelijke
diensten, waarbij contant of via Bancontact betaald wordt, aan te rekenen zodat de totale
inschrijvingsprijs per activiteit voor iedereen gelijk is;
Overwegende dat de reservatiekost dan dient als vergoeding van de administratieve kosten van de
stad;
Overwegende dat het vaststellen van de retributie van de activiteiten gedelegeerd wordt aan het
college van burgemeester en schepenen; dat de reservatiekost afhankelijk is van deze retributie; dat
het raadzaam is om het vaststellen van de reservatiekost eveneens aan het college van burgemeester
en schepenen te delegeren;
Overwegende dat de stedelijke basiscursus voor monitoren vanaf 2016 niet meer georganiseerd wordt
en dat er als alternatief een vormingsaanbod wordt georganiseerd voor de lokale jeugd;
Overwegende dat er in de zomervakantie een speelpleinwerking zal georganiseerd worden;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Hans Verboven, Paul Boschmans, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2016 wordt een retributie geheven op de stedelijke vakantiewerking.
Art. 2.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
afleveren van knuffel- en grabbelpas:
per afgeleverde pas
€ 5,00
2.
activiteiten van knuffel- en grabbelpas:
minimum
maximum
themaspel, groepsspel of speelnamiddag
€ 3,00
€ 7,00
sport- of knutselactiviteit
€ 3,00
€ 15,00
theater- of kindervoorstelling
€ 4,00
€ 15,00
externe workshop of kookactiviteit
€ 5,00
€ 20,00
uitstap
€ 5,00
€ 40,00
3.
vormingsaanbod voor jeugd:
minimum
maximum
inschrijvingsgeld per sessie
€ 5,00
€ 15,00
4.
speelpleinwerking
minimum
maximum
voor- of namiddag
€ 2,00
€ 5,00
volledige dag
€ 5,00
€ 10,00
Art. 3.
Het vaststellen van de retributie van de activiteiten in artikel 2 punt 2, punt 3 en punt 4, wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige
geldigheid van het retributiereglement.
Art. 4.
Voor de inschrijvingen wordt een reservatiekost aangerekend.
Het vaststellen van deze reservatiekost wordt gedelegeerd aan het college van
burgemeester en schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
Art. 5.
De retributie vormt samen met de reservatiekost de inschrijvingsprijs van de activiteit van de
stedelijke vakantiewerking.
Art. 6.
De inschrijvingsprijs is verschuldigd door de aanvrager en moet betaald worden bij de
inschrijving.
Art. 7.
Bij annulatie door de betrokken dienst van een volledige activiteit van de stedelijke
vakantiewerking, wordt de inschrijvingsprijs volledig terugbetaald.
Bij gedeeltelijke annulatie wordt de inschrijvingsprijs proportioneel terugbetaald.
Art. 8.
Annulatie met attest door de aanvrager:
Als iemand de helft of meer dan de helft van een meerdaagse activiteit afwezig is, wordt
40 % van de inschrijvingsprijs terugbetaald.
Indien iemand annuleert voor de start van een activiteit, wordt 90 % van de inschrijvingsprijs
terugbetaald.
Art. 9.
Het retributiereglement van 29.01.2015 op de stedelijke vakantiewerking wordt opgeheven
met ingang van 01.04.2016.

5

Goedkeuring van het Woonbeleidsplan 2016-2018.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid van 27.09.2007, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten
werk te maken van een volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 03.05.2010 waarin de raad besliste tot toetreding tot de
interlokale vereniging H-Aar-Scherp (Huisvesting Aarschot Scherpenheuvel-Zichem) met het oog op
de gezamenlijke indiening van een subsidieaanvraag in het kader van het besluit van de Vlaamse

regering van 21.09.2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid H-Aar-Scherp een om het projectvoorstel van IGO hiervoor goed te keuren;
Gelet op de voorbereidende vergaderingen (o.a. lokaal woonoverleg 05.02.2015 en 07.05.2015);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21.06.2012 ter goedkeuring van het Gemeentelijk
Woonbeleidsplan 2012-2014;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Hans Verboven, Paul Boschmans, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22.02.2016 tot goedkeuring
van het Woonbeleidsplan 2016-2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. Het Woonbeleidsplan Scherpenheuvel-Zichem 2016-2018 goed te keuren.

6

Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand voor
openbaar nut van een perceeltje grond ter hoogte van Op 't Hof 1.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 11.06.2012 met kenmerk S/29/2012, afgeleverd aan
de heer Deweerdt Marcel namens NV Key Projects, Kragendijk 186b te 8300 Knokke-Heist, met
betrekking tot een aanvraag tot het bouwen van acht appartementen met keldergarages op het terrein
met als adres hoek Diestsestraat – Op ’t Hof, waarbij in de voorwaarden werd opgenomen de
grondstrook tussen het voorgevelvlak langsheen Op ’t Hof en het huidige openbaar domein gratis,
onbelast en met gunstig bodemattest over te dragen tot inlijving in het openbaar domein voor
openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen;
Gelet op de belofte van gratis grondafstand van 14-04-2012, ondertekend door de heer Deweerdt
Marcel, Kragendijk 186b te 8300 Knokke-Heist;
Gelet op het opmetingsplan van 12-05-2015, opgemaakt door landmeter Feyaerts, Pastoriestraat
31/1.1. te 3128 Tremelo-Baal, waarbij de af te stane strook staat afgebeeld;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte die werd opgemaakt door notaris Benedikt Cuypers te 2220 Heist-op-denBerg, met betrekking tot deze gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd 1 afdeling sectie A nr. 176/G/deel, met een oppervlakte van
156m², zoals afgebeeld in een groene kleur op het opmetingsplan, opgemaakt door
landmeter Feyaerts, Pastoriestraat 31/1.1. te 3128 Tremelo-Baal wordt kosteloos
overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte, opgemaakt door notaris Benedikt Cuypers te 2220 Heist-op-den-Berg wordt
goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

7

Goedkeuring van de verkoopbeloftes met betrekking tot de aankoop van twee perceeltjes
grond, eigendom van de abdij, nodig voor de realisatie van het voorplein in het kader van
het project "Poort Averbode".

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uit maakt van het Merode-project;
Gelet op het landinrichtingsproject “Het Plattelandsproject De Merode”, opgericht ter ontwikkeling van
diverse landinrichtingsprojecten in het Merodegebied;
Gelet op het ministerieel besluit van 23.10.2008 houdende de oprichting van de
planbegeleidingsgroep voor landinrichtingsproject “De Merode, prinsheerlijk platteland”;
Gelet op het advies uitgebracht door de gemeenteraad van 24.10.2011 met betrekking tot het
ontwerp-inrichtingsplan “Poort Averbode”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16.02.2012 houdende de goedkeuring van het
inrichtingsplan “Poort Averbode”;
Gelet op het koninklijk besluit van 19.10.2012 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan
“Poort Averbode – fase 1”;
Gelet op het koninklijk besluit van 27.02.2013 betreffende de goedkeuring van het inrichtingsplan
“Poort Averbode – fase 2”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.11.2015 houdende de wijziging van het
inrichtingsplan “Poort Averbode” van het landinrichtingsproject “De Merode, prinsheerlijk platteland”;
Overwegende dat er voor de realisatie van het voorplein aan de abdij in het kader van het
inrichtingsplan “Poort Averbode” grondverwervingen dienen gerealiseerd te worden als volgt:
e
- 532m² in volle eigendom van het perceel kadastraal gekend als 5 afdeling sectie D nr.
648d/deel (nieuw perceelsnr. 648f)
e
- 150m² in volle eigendom van het perceel kadastraal gekend als 5 afdeling sectie D nr.
647p/deel (nieuw perceelsnr. 647r);
Gelet op de opmetingsplannen van 05.09.2015, opgemaakt in opdracht van de VLM door de heer Guy
Gillissen, landmeter-expert, waarop de in te nemen gronden staan afgebeeld;
Gelet op de schattingsverslagen van 14.01.2016, opgemaakt door Intertopo landmetersbureau,
Halensebaan 68b te 3290 Diest waaruit blijkt dat de verkoopprijs werd vastgesteld op respectievelijk
1.150,- EUR voor het perceel nr. 648d/deel en 520,- EUR voor het perceel nr. 647p/deel;
Overwegende dat beide percelen eigendom zijn van de abdij der Norbertijnen van Averbode vzw,
Abdijstraat 1 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat verkoopbeloftes werden afgesloten met de verkoper waarin de voorwaarden
vermeld werden waaronder de verkoop zal plaatsvinden;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in het budget 2016;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Sara De Kock, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De verkoopbeloftes waarin de voorwaarden tot verkoop werden opgenomen met betrekking
e
tot de aankoop van twee perceeltjes grond, kadastraal gekend als 5 afdeling sectie D nr.
648d/deel en nr. 647p/deel, zoals afgebeeld op het opmetingsplan opgemaakt door de heer
Guy Gillissen, landmeter-expert, in het kader van het project “Poort Averbode” en afgesloten
tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem en de abdij der Norbertijnen van Averbode vzw
worden goedgekeurd.
Art. 2.
De verkoopbeloftes maken integraal deel uit van deze beslissing.

M1 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende zone 50 op de Westelsebaan te
Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een korte vraag voor schepen Van Meeuwen over de zone 50 in Averbode. Wanneer is er
overleg over de zone 50 in Averbode met het Gewest? Wat is de stand van zaken daar.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Op dit ogenblik is er geen enkele vordering in dat dossier.’
Antwoord van raadslid H. Verboven.
‘Dat is spijtig.
Ik heb met heel veel plezier vastgesteld dat de Vossekotstraat wel zone 50 is geworden.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Dat is een gemeenteweg.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Men wil het in Averbode doen met de aanleg van de doortocht. Daar hebben we het niet zelf in de
hand.’
Antwoord van raadslid H. Verboven:
‘Misschien helpt de aankoop van een lidkaart van de CD&V.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Ik zie niet in hoe dat zou helpen. Dat is een speciaal grapje.
Het is daar een gewestweg.
We zijn nu bezig met Zichem. We zijn daar al drie jaar mee bezig om dat rond te krijgen. De minister
heeft beloofd om de werken nu in orde te brengen.
De vraag is overgemaakt voor Averbode. Zij moeten nu het initiatief nemen. Wij kunnen maar vragen
wat de gewestwegen betreft. Voor onze eigen wegen kunnen we sneller handelen.’
Antwoord van schepen Van Meeuwen:
‘We zijn nog niet rond in Zichem. Het is al wel zone dertig maar de fietssuggestiestrook en de
asverlegging moet nog aangelegd worden.’
Antwoord van de burgemeester:
‘En om de minister te bewegen moet je van ons geen partijkaart kopen. Het is een N-VA-minister, die
kennen jullie ook.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende centrum Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Vorige gemeenteraad is er gezegd dat eind maart het centrum van Meselbroek terug open gaat. Ik
geloof dat. Maar ik heb mijn twijfels over de degelijkheid van de uitvoering van de werken. Daarmee
wil ik niet zeggen dat de werken slecht uitgevoerd zijn maar dat ze slecht opgevolgd worden. Die
klinkers zijn uitgebroken, die bedding is opgebroken. Daar is allemaal mooi werk van gemaakt. Men is
deze keer niet vergeten er zand op te doen. Maar men is wel vergeten het zand continu te blijven
inborstelen. Sinds drie weken liggen de klinkers terug, het zand ligt er nog steeds op dezelfde manier
op zoals hij daar drie weken geleden is opgedaan. Als dat binnen een week opengaat zijn die voegen
nog altijd open. Ik ben daarover bezorgd. Dat zijn daar evengoed mijn centen die daar in steken. Als
daar over een week het verkeer over losgelaten wordt dan is dat een spijtige zaak.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Misschien eerst de stand van zaken geven. Binnen twee weken, eind maart halen we nipt niet, gaat
het pas open. Het moet inderdaad nog ingeborsteld worden, het moet eerst nog regenen. Het ziet er
inderdaad wel goed uit.’

Antwoord van raadslid P. Boschmans:
‘Het ziet er goed uit maar met één keer in te borstelen gaat dat niet opgelost zijn. Ik rij daar wekelijks
drie vier keer met de fiets voorbij. Daar gebeurt dus niks.
Ik heb nog liever dat het nog drie vier weken dicht blijft en dat daar fatsoenlijk werk van gemaakt wordt
dan dat het nu ineens moet open gesteld worden.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen:
‘Het zal opgevolgd worden dat het fatsoenlijk zal zijn.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Laat onze ingenieur dat checken.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen:
‘Het diensthoofd heeft het vandaag nog vastgesteld. Ik had een stand van zaken gevraagd omdat ik
deze vraag verwachtte.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de openbare verlichting.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mijn tweede vraag is in verband met de verlichting. Het rdoven van de verlichting allemaal goed en
wel. Maar ik heb de laatste maanden al verschillende geruchten gehoord van volledige wijken en
straten waar de verlichting gewoon niet brandt, dus ook niet in de periodes dat ze overal moeten
branden. Onder andere in de Tuinwijk in Testelt is de verlichting al drie weken uit.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is doorgegeven. Ik heb dat ook gehoord.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb dat ook persoonlijk doorgegeven. Normaal gezien moeten zij, Eandis, binnen de veertien
dagen gevolg geven aan de melding. Wij hebben daar geen reactie op gehad. Nu hebben wij een
mailtje gestuurd om te vragen hoe het komt dat het zo lang duurt.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Dat klopt. Het is al een paar keer via verschillende kanalen aangekaart. Het gaat ook over Den Hulst.
Dat heeft dus niets met het afschakelplan te maken. Er is daar duidelijk iets stuk.’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Ik heb zelf gezien dat ze eens komen kijken zijn. Toen heeft het wel een hele dag gebrand.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Dat wordt opgevolgd.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende parkeren op de voetpaden.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Er wordt in onze stad nogal veel gebruik gemaakt van de stoepen als parkings. O.a. een vraag die al
een paar keer is doorgegeven aan de stad of de politie. De Vier Eeuwenlaan in Scherpenheuvel daar
wordt heel dikwijls op de stoep geparkeerd. Daar wordt blijkbaar niet opgetreden.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dat meegeven aan de verkeerscel. Daar zijn al acties geweest in het verleden. Dan gaat
men in een specifieke periode briefjes achter de ruitenwissers steken waarop staat ‘Pas op, als je dit
blijft doen dan gaan we verbaliseren.’. We zullen dit meenemen. Misschien is het nog eens terug tijd
voor zo’n actie. Dan pakken we een aantal knelpunten aan. Dat is al gebeurd in het verleden.’

Antwoord van raadslid P. Boschman:
‘We hebben ook al opgemerkt dat op de Turnhoutsebaan in Okselaar tegenover doe-het-zelver
Vandendries…’
Antwoord van raadslid G. Van Meeuwen:
‘…waar dat vroeger kinesist Beckx gezeten heeft daar staat altijd of heel dikwijls een Volvo
geparkeerd. Als je van de Tessenderlobaan komt en je moet richting Veerle, dan staat daar altijd een
Volvo geparkeerd. Je ziet daar niets.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Zulke zaken mag je altijd onmiddellijk doorgeven aan de wijkpolitie. Je mag het uiteraard hier ook
melden.’
Antwoord van raadslid P. Boschmans:
‘Dat van de Vier Eeuwenlaan is al een keer of drie vier doorgegeven. Daarom dat we het hier melden.’
Antwoord van raadslid G. Van Meeuwen:
‘Dat van het kruispunt aan Vandendries is de vorige legislatuur al doorgegeven. Het antwoord was
toen dat ze dan de camions langs de achterkant zouden laten komen.’
Antwoord van de burgemeester:
‘De mensen hebben bij stoepparkeren het gevoel dat ze hun auto aan de kant zetten. Ze zetten hem
op de stoep, schrik dat er anders iemand op rijdt maar dat is dus een zware overtreding. Daar kom je
met 50 euro niet vanaf.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen betreffende opslagplaats voor de
voedselbank.
Mondelinge vraag van raadslid G. Van Meeuwen aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De voedselbank is nog op zoek naar stockageruimte. Hebben jullie al eens gedacht aan ’t Laer, waar
vroeger Kind en Gezin zat? Ziekenzorg zit daar ook met materiaal maar dit zou maar voor de helft
gebruikt worden.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben contact gehad met de voedselbank. Zij zijn bij ons geweest. Zij gebruiken op het moment
zaal Munte. Zij waren in de veronderstelling dat ze daar weg moesten maar dat is niet het geval. We
hebben bovendien vastgesteld door contact met de beheerder van de zaal dat zij daar 2 frigo’s en een
berging hebben. Wij begrijpen dus niet goed hun vraag naar berging.
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen:
‘Ik geloof dat zij op zoek zijn naar een vast lokaal waar ze alles kunnen laten staan.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Ik heb met hen persoonlijk contact gehad. We hebben het met hen o.a. over dat lokaal aan het Laer
gehad. Zij zeggen zelf dat ze liefst in zaal Munte blijven omdat deze het best gelegen is voor de
doelgroep waarnaar ze zich richten.
Op het moment is er dus geen enkel probleem voor hen.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen:
‘Ze moeten nu nog wel naar Diest rijden voor materiaal.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Dat was altijd al zo. Ze zijn eigenlijk van plan om op zelfstandige basis te starten, als een aparte
voedselbank.
We houden contact met hen. Het ‘t Laer is met hen besproken. Ze zeggen zelf dat het een
noodoplossing zou kunnen zijn maar voor hun doelpubliek is dat geen oplossing omdat er ook
mensen met de bus komen. Die geraken daar niet.’

Antwoord van raadslid G. Van Meeuwen:
‘Dat is erg, in je eigen gemeente niet ter plaatse geraken. Wij geraken ook niet van in Okselaar in
Scherpenheuvel met de bus.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Dat hangt ervan af wanneer en van waar je komt.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Als ze de belbus afschaffen is het helemaal gedaan.’

De vergadering wordt gesloten om 20.56 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

