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Zitting van woensdag 22 februari 2017
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Luc Van Leuven, Ann Van Wesemael, Herman Van Renterghem,
Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele, Els Stichelmans, Karel Bontinck,
Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop, Veerle Bauters:
raadsleden;
Frans Coppens: secretaris
Martine De Wilde, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden

De zitting wordt geopend om 20:01 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen Serskamp en Wichelen - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. De voetpaden worden herlegd in een
verharde materie. Om niet te veel in het budget te snijden, worden in eerste instantie enkel het
kerkhof van Serskamp en het oud kerkhof van Wichelen aangepakt. Daar zal één pad niet worden
verhard omdat er grafkelders bereikbaar moeten blijven.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt of dat de meest voor de hand liggende oplossing is of dat de
technische dienst die opdracht zelf zou kunnen uitvoeren. De schepen antwoordt dat het om een
soort ecologisch asfalt gaat, er komt geen onkruid door. Dat werk moet nu manueel gebeuren. Het
inzaaien van grindgras doet de technische dienst in samenwerking met Spoor2. De burgemeester vult
aan dat deze beslissing wordt genomen op aangeven van de technische dienst zelf. De urnengraven
bvb. heeft de dienst in eigen beheer geplaatst. Raadslid Herman Van Renterghem wil weten of er in
de streek goede voorbeelden zijn van die werkwijze op de kerkhoven. Schepen Van Malderen
vermeldt Essene-Affligem en Brasschaat. Nu is men ook in Aalst daarmee bezig. De materie is ook
waterdoorlatend.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
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Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het pesticidendecreet verbiedt om pesticiden te gebruiken op het openbaar
domein;
Overwegende dat het aangewezen is om de hoofdpaden van de begraafplaatsen aan te leggen in een
materiaal dat goed bestand is tegen onkruidgroei;
Overwegende dat een oplossing kan gevonden worden in het aanleggen van de paden met een
ecologisch gebonden halfverharding die de ingroei en doorgroei van onkruid verhindert;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen Serskamp
en Wichelen” een bestek met nr. 2017/03 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.915,00 excl. btw of
€ 84.597,15 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017 onder
investeringsenveloppe 099000 02;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/03 en de raming voor de opdracht
“Vernieuwen hoofdpaden begraafplaatsen Serskamp en Wichelen”, opgesteld door de Technische
Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 69.915,00 excl.
btw of € 84.597,15 incl. 21% btw.
Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2017 onder investeringsenveloppe
099000 02.
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2.

Openbare verlichting Spoorwegstraat - Uitbreiden OV net met drie palen

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe. In samenspraak met de gemeente Wetteren
worden voorbij de nieuwe stationsparking in Schellebelle langsheen de openbare weg 16 of 17
verlichtingspalen gezet, waarvan 3 ten laste van onze gemeente. De lampen zijn ook aangepast aan
de nieuwe tijd.
De raad,
Overwegende dat een offerte werd gevraagd voor de uitbreiding van het OV-net langsheen de
Spoorwegstraat ter hoogte van het station van Schellebelle tot aan de gemeentegrens met
Wetteren;
Overwegende dat er gevraagd is naar de terbeschikkingstelling van standaardmaterialen en
energiezuinige toestellen;
Gelet op de brief d.d. 23 december 2016 van Eandis, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas inzake de
uitbreiding van het OV-net langsheen de Spoorwegstraat tot aan de gemeentelijke grens met
Wetteren;
Gelet op het bijgevoegde plan en de raming van de voorziene OV-palen;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Door Eandis/Imewo drie nieuwe OV-palen in de Spoorwegstraat te Wichelen te laten plaatsen :
-

Leveren en plaatsen van 3 verlichtingspalen en armaturen tegen de prijs van € 641,40

-

Leveren van 3 lichtmasten SPMH 5 COAT met 3 TECEO 4000 LM verlichting tegen de prijs van
€ 1.132,33

-

Aansluitkosten tegen de prijs van € 429,78

-

Recupelkosten : € 0,03

Subtotaal : € 2.203,54
BTW 21% : € 462,74
Algemeen totaal : € 2.666,28 inclusief BTW
Art. 2 – Deze uitgave te betalen van het krediet 067000 02, voorzien in het budget 2017.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing op te sturen naar Eandis, Infrastructuurgebied Schelde-Waas,
Dienst Studies & Aanleg, Heistraat 88 9100 Sint-Niklaas.
3.

Aankoop picknicktafels en zitbanken - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Albert Van Malderen leidt dit agendapunt in. Raadslid Luc Van Leuven vraagt of er ook een
vuilnisbak wordt voorzien bij de picknicktafels. De burgemeester repliceert dat dat een dubbel
verhaal is: vuilnisbakjes trekken ook zwerfvuil aan. Raadslid Veerle Bauters vraagt of er ook zitbanken
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worden voorzien op de Aard, daar is nergens een bank te bespeuren. Schepen Kristof De Smet
riposteert dat er een houten bankconstructie staat waar een opening in de Scheldedijk is gemaakt.
Het is ook de bedoeling dat er specifieke, gelijksoortige zitbanken worden geplaatst binnen de
Kalkense Meersen in de vier betrokken gemeenten : Wichelen, Wetteren, Laarne en Berlare.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop picknicktafels en zitbanken” een
technische beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat twee picknicktafels met bijbehorende zitbanken, drie zitbanken zonder leuning en
zeven zitbanken met leuning zouden worden aangekocht;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 7.410,00 excl. btw of
€ 8.966,10 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2017
investeringsenveloppe 020000 14;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit:
Art.1.- Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop picknicktafels en zitbanken”. De raming bedraagt € 7.410,00 excl. btw of € 8.966,10 incl.
21% btw.
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Art.2.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art.3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2017 onder investeringsenveloppe
020000 14.
4.

Plaatsen van fotovoltaïsche panelen voor gemeentelijke loods Bruinbeke via Eandis goedkeuring

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten waarom
de panelen op de vorige raad niet werden voorgesteld. De schepen antwoordt dat het dossier van de
technische dienst toen nog niet klaar was.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a
(limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden), en inzonderheid artikels 2, 4° en 15 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren
wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat het gemeentebestuur belang hecht aan een duurzaam energiebeleid en door het
plaatsen van fotovoltaïsche panelen daartoe wenst bij te dragen door hernieuwbare energie te
produceren en te promoten;
Overwegende dat de energie voor de gemeentelijke loods gedeeltelijk geleverd kan worden door het
plaatsen van een fotovoltaïsche installatie met een AC-vermogen van 5 kVA op het afdak aan het
gebouw te Bruinbekestraat 8A;
Overwegende dat Eandis een initiatief heeft uitgewerkt voor lokale besturen tot het collectief
consulteren van de markt en daarvoor een raamcontract heeft afgesloten, waardoor lokale besturen
projectovereenkomsten kunnen sluiten voor het uitwerken van een project voor het plaatsen van
fotovoltaïsche installaties;
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Overwegende dat een dergelijke projectovereenkomst kadert in uitvoering van de
kaderovereenkomst gesloten tussen het lokaal bestuur en Eandis op 24 mei 2010;
Overwegende dat Eandis eveneens de projectcoördinatie op zich neemt vanaf de startvergadering
tot en met de definitieve oplevering;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.215,72 excl. btw of
€ 9.941,02 incl. 21% btw;
Er wordt voorgesteld om voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het afdak aan de
gemeentelijke loods een beroep te doen op de raamovereenkomst van Eandis voor lokale besturen.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is bij budgetwijziging;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op het afdak van de gemeentelijke loods,
Bruinbekestraat 8A 9260 Wichelen (Schellebelle) een beroep te doen op de raamovereenkomst van
Eandis voor lokale besturen;
Art. 2 – De projectovereenkomst WICH-G-PC-16-16-354 met Eandis Assets, opdrachthoudende
vereniging, Brusselsesteenweg 199 9090 Melle, tegen het bedrag van € 8.215,72 excl. btw of
€ 9.941,02 incl. 21% btw, goed te keuren;
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht te voorzien in het budget 2017 bij budgetwijziging;
5.

Gemeentelijke opvanginitiatieven - Aanpassing tariefstructuur schoolvrije dagen en
vakantiedagen - Bekrachtiging collegebesluit

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Sinds september 2016 was er € 0,8 per
begonnen halfuur verschuldigd, wat moeilijk blijkt te zijn bij inschrijving voor de opvang via de
webshop. De tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen worden nu gelijkgeschakeld met de
tarieven die gelden voor de kleuteropvang Kastaar tijdens de zomermaanden. Op vraag van raadslid
Gert Van Tittelboom bevestigt de schepen dat het sociaal tarief blijft bestaan.
De raad,
Gelet op het besluit d.d. 10 februari 2017 van het college van burgemeester en schepenen inzake de
aanpassing van de tariefstructuur schoolvrije dagen en vakantiedagen gemeentelijke
opvanginitiatieven;
Overwegende dat die beslissing bij hoogdringendheid is genomen om de inschrijvingen voor de
opvangdagen op schoolvrije dagen en in vakantieperiodes tijdig in te kunnen laten gaan;
Overwegende dat die beslissing door de gemeenteraad bekrachtigd dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
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Besluit
Art. 1 – Het collegebesluit d.d. 10 februari 2017 inzake de aanpassing van de tariefstructuur van de
gemeentelijke opvanginitiatieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen te bekrachtigen.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de schooldirecteur en de financieel beheerder en op
te sturen aan de heer Gouverneur.
6.

Gebruiksreglement lokalen Chiroterrein Margote Wichelen

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. Naar analogie met de Chiro Serskamp, de
jeugdlokalen op het gemeentedomein en de Scouts Serskamp wordt een gebruiksreglement voor de
lokalen op gemeentegrond voorgelegd. Raadslid Els Stichelmans vraagt of de vereniging ervan op de
hoogte gebracht kan worden dat de inboedel niet verzekerd is, terwijl er voor de brandverzekering
van het lokaal afstand van verhaal ten voordele van derden is opgenomen in de polis.
De raad,
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 23 november 2016 inzake de aankoop van een deel van het
grondperceel Margote Wichelen, gelegen achter het Gildenhuis en voormalig eigendom van de
kerkfabriek;
Overwegende dat op die gronden ook de werking van Chiro Wichelen plaatsvindt;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om een overeenkomst op te stellen met de betrokken
vereniging;
Gelet op bijgaand ontwerp van overeenkomst voor het gebruik van de lokalen en het terrein achter
het Gildenhuis;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het ontwerp van gebruiksovereenkomst met Chiro Wichelen voor het permanente gebruik
van het terrein en de lokalen op het terrein achter het Gildenhuis te Wichelen goed te keuren.
Art. 2 – De burgemeester en de secretaris te machtigen deze overeenkomst namens de gemeente te
ondertekenen.
Art. 3 – Een exemplaar van deze gebruiksovereenkomst aan de betrokken partij te bezorgen.
Raadslid Kurt Rasschaert vraagt naar de stand van zaken in het sportdossier Bellekouter. Schepen
Kristof De Smet antwoordt dat er daags voordien een vergadering is geweest met de financiële
dienst. Volgende maand zal het dossier op de gemeenteraad besproken worden.
Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten of het masterplan Molenkouter dan ook aan bod zal komen,
wat schepen-OCMW-voorzitter Christoph Van de Wiele ontkent: nu is eerst het ontwerpwerk voor de
architecten goedgekeurd.
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Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt wat er ter vervanging van de PWA in onze gemeente wordt
ingevoerd. Schepen Christoph Van de Wiele suggereert om die vraag op een hoger niveau aan te
kaarten. Er is een voorstel om een Werkpunt te maken in plaats van de Werkwinkel, maar de
omkaderende regelgeving laat op zich wachten.
Genoemd raadslid wil ook weten of er plannen zijn om de mandaten openbaar te maken. De
burgemeester repliceert dat die openbaar zijn. Bij de intercommunales is er geen enkele waar de
zitpenning boven die van de gemeenteraad gaat. De voorbije weken zijn er voor de traditionele
politieke partijen bovendien weinig prijzen verdiend.
De voorzitter deelt mee dat de volgende zitting van de gemeenteraad plaats heeft op woensdag
29 maart 2017 om 20 uur.
BESLOTEN ZITTING

7.

Aanwijzing omgevingsambtenaren

Schepen Bart Segers leidt dit agendapunt in. Door problemen bij de softwareleveranciers heeft onze
gemeente uitstel voor de invoering van de omgevingsvergunning gevraagd tot 1 juni 2017. Die
vergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige en milieuvergunning.
De raad,
Gelet op art. 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 dat bepaalt dat iedere
gemeente minimaal één omgevingsambtenaar in dienst moet hebben; dat die ambtenaar of groep
van ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis moet hebben van zowel de ruimtelijke ordening als
het milieu;
Gelet op hoofdstuk 2 van Titel 7 ‘Omgevingsambtenaren’ van het Omgevingsvergunningsbesluit van
27 november 2015 dat de voorwaarden, onverenigbaarheden en kwaliteitsvereisten van een
omgevingsambtenaar bepaalt, in het bijzonder de artikelen 143 tot en met 146;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 december 2003 waarbij Christa Petit werd aangewezen
als stedenbouwkundig ambtenaar, waardoor zij van rechtswege als omgevingsambtenaar wordt
aangewezen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 18 januari 2013 waarbij
Brecht Looman werd benoemd tot milieuambtenaar A1a-A3a;
Overwegende dat hij houder is van een diploma dat toegang geeft tot een betrekking van niveau A
en dat hij over meer dan 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring beschikt en dat de
administratieve behandeling van aanvragen tot milieuvergunning al jaren één van zijn hoofdtaken is;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 11 mei 2011 waarbij Daan
Vanheel werd benoemd tot administratief medewerker ruimtelijke ordening C1-C3;
Overwegende dat hij houder is van een diploma dat toegang geeft tot een betrekking van niveau A
en dat hij over meer dan 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring beschikt en dat de
administratieve behandeling van aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning al jaren één van zijn
hoofdtaken is;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 27 april 2016 waarbij Daan Vanheel als ‘permanent’
waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar is aangewezen om in geval van ziekte of vakantie de
titularis rechtsgeldig te kunnen vervangen;
Overwegende dat de groep van omgevingsambtenaren beschikt over voldoende kennis van de
ruimtelijke ordening en van het milieu, wat enerzijds blijkt uit het masterdiploma in de bioingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer en master in de milieusanering en het milieubeheer
en de relevante beroepservaring van minstens twee jaar inzake milieu en anderzijds blijkt uit het
masterdiploma in de rechten (met de klemtoon op ruimtelijkeordeningsrecht in de masterjaren) en
de relevante beroepservaring van minstens 2 jaar inzake ruimtelijke ordening;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is :
Brecht Looman : ja: 19 stemmen
Daan Vanheel : ja : 19 stemmen
Besluit
Art. 1 – De heer Brecht Looman, Isala Van Diestlaan 26 9032 Wondelgem (Gent), aan te wijzen als
gemeentelijke omgevingsambtenaar.
Art. 2 – De heer Daan Vanheel, Parkwijk 5 9810 Eke (Nazareth), aan te wijzen als gemeentelijke
omgevingsambtenaar.
Art. 3 – Deze beslissing treedt in werking op de dag dat het omgevingsvergunningsdecreet van kracht
wordt.
De burgemeester herinnert eraan dat afgelopen vrijdag, 17 februari, de loting van de inwoners heeft
plaatsgehad die zullen deelnemen aan de klimaattafels in het kader van het
burgemeestersconvenant. De kleuters uit het vrij en gemeentelijk onderwijs hebben de nummers
getrokken. Wie wil, kan de namen van de uitgelote inwoners inkijken, maar hij verzoekt tegelijkertijd
tot enige discretie daarover.
De zitting wordt gesloten te 20:34 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

