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Zitting van woensdag 04 maart 2015
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN
Aanwezig:

Kenneth Taylor: burgemeester;
Luc Galle: voorzitter;
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen,
Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele: schepenen;
Martine De Wilde, 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, Frederick Venneman, Wouter Van Hauwermeiren: raadsleden;
Frans Coppens: secretaris

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

1.

Gemeentelijke Administratieve Sancties - Verzoek voordracht bijkomende sanctionerende
ambtenaar

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Er bestaat een samenwerkingsovereenkomst met OostVlaamse gemeenten die een beroep doen op een provinciaal sanctionerend ambtenaar. Sommige
gemeenten gaan voor het stuk verkeer nu ook gebruik maken van de GAS-wetgeving, wat zijn invloed
zal hebben op het werkvolume van de betrokken provinciale dienst.
De raad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 119bis, gewijzigd ingevolge de wet van
13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet
van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van
de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de
invoering van gemeentelijke administratieve sancties en latere wijzigingen;
Gelet op het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 waarbij aan gemeenten die minder dan
30.000 inwoners tellen de mogelijkheid wordt geboden provinciale ambtenaren aan te wijzen als
ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes en waarbij drie provinciale
ambtenaren werden voorgedragen;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 op de Gemeentelijke Administratieve Sancties en latere wijzigingen;
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Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2006 houdende de aanwijzing van
sanctieambtenaren en de goedkeuring van de forfaitaire vergoeding in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2011 houdende de aanwijzing van drie bijkomende
sanctionerend ambtenaren;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 juni 2013 inzake de aanwijzing van een bijkomende
sanctionerend ambtenaar;
Gelet op de brief van 30 januari 2015 van de Deputatie inzake een verzoek om een bijkomende
provinciale sanctionerende ambtenaar voor te dragen;
Overwegende dat het wenselijk is de provincieraad te verzoeken een bijkomende provinciale
sanctionerende ambtenaar voor te dragen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De provincieraad te verzoeken een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar voor
te dragen.
Art. 2 – Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de deputatie van de Provincie OostVlaanderen, Departement Interne Organisatie, Dienst Juridische aangelegenheden en Bestuurszaken,
aan de voorzitter van het Politiecollege en aan de Procureur des Konings te Dendermonde.
2.

Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats voor voetgangers Hekkergemstraat
Schellebelle

Schepen Daniël Praet licht toe dat kinderen vanuit de Bellekouterlaan veilig zullen kunnen
oversteken als ze naar de gemeenteschool gaan.
De raad,
Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de
politie over het wegverkeer;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 14 november 1977 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing van verkeerstekens;
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Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen heeft voorgesteld om een zebrapad
aan te leggen aan het einde van de Hekkergemstraat, dichtbij het kruispunt met de Trompstraat;
Gelet op het advies d.d. 8 december 2014 van de mobiliteitsraad (MORA) om in de Hekkergemstraat
een oversteekplaats voor voetgangers aan te leggen ter hoogte van de elektriciteitscabine dichtbij
het kruispunt met de Trompstraat, Hoekstraat en Bellekouterlaan;
Gelet op het advies d.d. 14 januari 2015 van de lokale politie om, rekening houdend met de
plaatsgesteldheid, de parkeergelegenheid, de opritten en de bloemenzaak in de Hekkergemstraat, op
de door de MORA voorgestelde plaats een oversteekplaats aan te leggen;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Een oversteekplaats voor voetgangers af te bakenen in de Hekkergemstraat te Schellebelle
ter hoogte van de elektriciteitscabine dichtbij het kruispunt met de Trompstraat, Hoekstraat en
Bellekouterlaan. De afbakening zal gebeuren door witte banden evenwijdig met de as van de rijbaan.
Art. 2 – Deze beslissing zal opgestuurd worden aan de Afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, Koning Albert II-laan 20 bus
2 1000 Brussel voor haar inwerkingtreding.
Art. 3 – Daarna wordt de beslissing opgestuurd aan de heer Gouverneur, Dienst Mobiliteit,
Gouvernementstraat 1 9000 Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Politierechtbank te
Dendermonde en de Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen, Zuiderdijk 2 9230 Wetteren.
3.

Financieel en inhoudelijk verslag intergemeentelijk project Woonplus - vijfde werkingsjaar

Schepen Anneleen Rimbaut licht dit agendapunt toe. De verdeling van de subsidies is goedgekeurd
door Wonen Vlaanderen en het beheerscomité van Woonplus nadat de werkingskosten en de
loonkost van de coördinator ervan afgetrokken zijn.
De raad,
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel
28§2, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houden subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van
10 december 2010;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2008 houdende de principiële goedkeuring tot
oprichting interlokale vereniging Woonplus;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008 betreffende de definitieve goedkeuring van de
oprichting interlokale vereniging Woonplus en goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement;
Overwegende de inwerkingtreding van de intergemeentelijke samenwerking Woonplus op 1 juli 2009;
Overwegende de aanstelling van de gemeente Laarne als beherende gemeente;
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Overwegende artikel 20 van de statuten van Woonplus zoals goedgekeurd door de gemeenteraad
van Laarne op 27 maart 2008, door de gemeenteraad van Wetteren op 20 maart 2008 en door de
gemeenteraad van Wichelen op 16 april 2008 dat bepaalt dat de subsidies welke het project
ontvangt eerst aangewend worden om de loonkosten van de coördinator te voldoen, vervolgens om
de werkingskosten te voldoen en het saldo verdeeld wordt over de drie gemeenten à rato van
telkens één vierde voor Laarne en Wichelen en één tweede voor Wetteren;
Overwegende artikel 21 van de statuten van Woonplus dat bepaalt dat Woonplus een jaarverslag
dient op te stellen en dat dit ter goedkeuring aan de gemeenteraden moet voorgelegd worden;
Overwegende dat het door Woonplus opgemaakte financieel verslag en activiteitenverslag
betreffende het vijfde werkingsjaar, door het beheerscomité van Woonplus werd goedgekeurd in
zitting van 28 oktober 2014 en verder werd overgemaakt aan Wonen-Vlaanderen;
Overwegende het schrijven van 10 december 2014 van Wonen-Vlaanderen waarin meegedeeld
wordt dat het financieel verslag en activiteitenverslag betreffende het vijfde werkingsjaar
goedgekeurd werden en dat op basis van het financieel verslag de totale toegekende Vlaamse
subsidie voor het vijfde werkingsjaar bepaald wordt op 155.082,16 euro;
Overwegende het schrijven van 3 december 2010 vanwege de provincie Oost-Vlaanderen waarin
meegedeeld wordt dat aan de beherende gemeente Laarne een projectsubsidie 2013 ter hoogte van
5.000 euro verleend wordt voor het intergemeentelijk project Woonplus waarbij deze subsidie
besteed dient te worden in het vijfde werkingsjaar;
Overwegende de beslissing van het beheerscomité in zitting van 20 januari 2015 waarin de
aanwending en verdeling van de subsidies werden bepaald volgens artikel 20 van de statuten;
Overwegende de beslissing van het college van Laarne in zitting van 27 januari 2015 waarin het
jaarverslag en de voorgestelde aanwending en verdeling van subsidies werden goedgekeurd;
Gelet op de stemming met volgende uitslag:
Goedgekeurd met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Het financieel en inhoudelijk jaarverslag betreffende het vijfde werkingsjaar van het project
intergemeentelijke samenwerking Woonplus goed te keuren.
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan de financieel beheerder van de gemeente
Wichelen, de financieel beheerder van de beherende gemeente Laarne en de coördinator Woonplus.
4.

Aanduiding plaatsvervangend lid beheerscomité Aulam

De raad,
Overwegende dat onze gemeente deel uitmaakt van de interlokale vereniging Aulam, gericht op een
samenwerking van de jeugddiensten uit de streek;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 maart 2013 houdende de aanduiding van een effectief en
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van Aulam;
Overwegende dat toenmalig raadslid Inge Van Steendam werd aangeduid als plaatsvervangend lid
van het beheerscomité van Aulam;
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Overwegende dat zij intussen de overstap naar de raad voor maatschappelijk welzijn heeft gemaakt
en bijgevolg als plaatsvervangend lid van het beheerscomité van Aulam vervangen dient te worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is: Wouter Van Hauwermeiren : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Raadslid Wouter Van Hauwermeiren, Margote 2A201 9260 Wichelen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging Aulam en dat ter
vervanging van voormalig raadslid Inge Van Steendam.
Art. 2 – Afschriften van dit besluit worden doorgestuurd aan de heer Gouverneur van de provincie
Oost-Vlaanderen en aan de beherende gemeente van de interlokale vereniging.
5.

Algemene Vergaderingen Imewo - Vervanging volmachtdrager

De raad,
Overwegende dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Imewo, ‘Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in
West- en Oost-Vlaanderen”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 30 oktober 2013 inzake de aanduiding van een
volmachtdrager en plaatsvervanger voor de Algemene Vergaderingen van Imewo;
Overwegende dat toenmalig raadslid Inge Van Steendam werd aangeduid als vertegenwoordiger van
de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende
vereniging Imewo die vanaf het jaar 2014 werden georganiseerd tot en met 31 december 2018;
Overwegende dat zij inmiddels de overstap heeft gemaakt naar de raad voor maatschappelijk welzijn
en dus als gemeentelijk vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Imewo vervangen
dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Kristof De Smet : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Kristof De Smet, schepen, Krijgelstraat 22B 9260 Wichelen (Schellebelle) aan te duiden als
vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging Imewo die vanaf het jaar 2015 georganiseerd worden tot en met
31 december 2018.
Art. 2 – Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennis hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
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opdrachthoudende vereniging Imewo, ter attentie van het secretariaat, p.a. Brusselsesteenweg 199
9090 Melle.
6.

Vervanging lasthebber in de Algemene Vergaderingen van intercommunale DDS

De raad,
Gelet op het decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij decreet van 18 januari 2013, houdende de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder artikel 44;
Overwegende dat onze gemeente deelneemt aan de intercommunale DDS;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2013 houdende de aanduiding van twee lasthebbers
in de Algemene Vergaderingen van de intercommunale DDS;
Overwegende dat toenmalig gemeenteraadslid Inge Van Steendam aangesteld werd als lasthebber,
maar dat zij intussen de overstap heeft gemaakt naar de raad voor maatschappelijk welzijn en als
dusdanig vervangen dient te worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Wouter Van Hauwermeiren : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – De gemeente zal op de Bijzondere, Buitengewone en Gewone Algemene Vergaderingen van
de intercommunale DDS vertegenwoordigd worden door raadslid Wouter Van Hauwermeiren,
Margote 2A201 9260 Wichelen ter vervanging van gewezen raadslid Inge Van Steendam. Deze
aansteling geldt tot de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit wordt opgestuurd naar de intercommunale DDS c.v. en aan de
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.
7.

Aanduiding plaatsvervangend afgevaardigde Algemene Vergaderingen van de
intercommunale Blijdorp III

De raad,
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij de intercommunale Blijdorp III,
dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 29 mei 2013 houdende de aanduiding van een afgevaardigde
en plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van de
intercommunale Blijdorp III;
Overwegende dat gewezen raadslid Inge Van Steendam daarbij werd aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde;
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Overwegende dat zij intussen de overstap heeft gemaakt naar de raad voor maatschappelijk welzijn
en daarom in de functie van plaatsvervangend afgevaardigde op de Algemene Vergaderingen van
Blijdorp III vervangen dient te worden;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Ann Van Wesemael : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Ann Van Wesemael, raadslid, Brugstraat 31 9260 Wichelen, wordt aangeduid om als
plaatsvervangend afgevaardigde de gemeente te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen
van de intercommunale vereniging Blijdorp III tot de vernieuwing van de gemeenteraad in 2019 en
dat ter vervanging van gewezen raadslid Inge Van Steendam.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing zal naar de intercommunale Blijdorp III, Blijdorpstraat 3 9255
Buggenhout en naar de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur opgestuurd worden.
8.

Gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging WoonPlus Vervanging plaatsvervangend lid

De raad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 1 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 28§2,
gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004, 24 maart 2006 en 29 juni 2007;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 april 2008 houdende de definitieve goedkeuring van de
interlokale vereniging WoonPlus en goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement;
Overwegende dat er in de statuten opgenomen is dat de gemeente Wichelen recht heeft op twee
stemgerechtigde mandaten, die exclusief deel uitmaken van het college of de gemeenteraad;
Overwegende dat er tevens twee plaatsvervangende beheerders met hetzelfde mandaat gekozen
dienen te worden ingeval van afwezigheid van de effectieve beheerder;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 maart 2013 houdende de vaststelling van de
gemeentelijke afvaardiging voor het beheerscomité interlokale vereniging WoonPlus – Effectieve en
plaatsvervangende leden;
Overwegende dat gewezen raadslid Inge Van Steendam als plaatsvervangend stemgerechtigd lid
binnen het beheerscomité van de interlokale vereniging WoonPlus vervangen dient te worden door
een gemeenteraadslid;
Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;
Gaat over tot stemming;
De uitslag van de stemming is : Wouter Van Hauwermeiren : ja : 21 stemmen
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Besluit
Art. 1 – Wouter Van Hauwermeiren, raadslid, wonende Margote 2a201 9260 Wichelen, aan te
wijzen als plaatsvervangend stemgerechtigd lid binnen het beheerscomité van de interlokale
vereniging WoonPlus ter vervanging van gewezen raadslid Inge Van Steendam.
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de heer Gouverneur, de betrokken
gemeenten en het Agentschap Wonen Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke
Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 40 1210 Brussel.
9.

Voordracht kandidaat-lid raad van bestuur APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge

De raad,
Overwegende dat onze gemeente participeert in het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 februari 2013 inzake de voordracht van een kandidaat-lid
van de raad van bestuur van het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge;
Overwegende dat gewezen gemeenteraadslid Inge Van Steendam toen werd voorgedragen als
kandidaat-lid van de raad van bestuur van het Autonoom Provinciebedrijf en dat zij onlangs de
overstap heeft gemaakt naar de raad voor maatschappelijk welzijn en bijgevolg in de genoemde raad
van bestuur vervangen dient te worden;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen raadslid Rosa Van den Abeele als
kandidaat-bestuurder voordraagt;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gaat over tot stemming;
De uitslag is : Rosa Van den Abeele : ja : 21 stemmen
Besluit
Art. 1 – Mevr. Rosa Van den Abeele, gemeenteraadslid, Bruinbekestraat 1 9260 Wichelen
(Schellebelle) voor te dragen als kandidaat-lid van de raad van bestuur van het Autonoom
Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge ter vervanging van mevr. Inge Van Steendam.
Art. 2 – Afschrift van dit besluit op te sturen naar de heer Gouverneur, Griffie, Gouvernementstraat 1
9000 Gent en naar het APB Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, Salisburylaan 100 9820 Merelbeke.
Overeenkomstig artikel 29 van het gemeentedecreet besluiten volgende raadsleden tot de
spoedbehandeling van navolgend agendapunt : Kenneth Taylor, Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart
Segers, Albert Van Malderen, Anneleen Rimbaut, Christophe Van de Wiele, Martine De Wilde, 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, Frederick
Venneman, Wouter Van Hauwermeiren en Luc Galle. De spoedeisendheid is nodig omdat de
gemeenteraadsleden zo snel mogelijk op de hoogte zouden zijn van de bepalingen van het
brandweerretributiereglement dat vragen kan oproepen bij inwoners van onze gemeente.
Aansluitend licht de burgemeester toe welke bepalingen zijn toegevoegd in vergelijking met het
vorige maand voorgelegde reglement.
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10.
Hulpverleningszone Zuid-Oost - Kennisname retributie op sommige tussenkomsten van de
brandweerdiensten van de hulpverleningszone Zuid-Oost
De raad,
Gelet op besluit d.d. 20 februari 2015 van de zoneraad Zuid-Oost inzake de vaststelling van de retributie
op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten van de hulpverleningszone Zuid-Oost;
Overwegende dat aan de bij besluit d.d. 12 januari 2015 van de zoneraad vastgestelde tarieven geen
wijzigingen zijn aangebracht, maar dat de wijzigingen betrekking hebben op de retributies voor
opdrachten die door gemeentebesturen, hun diensten en intern en extern verzelfstandigde
agentschappen, OCMW’s en politiezones worden gegeven : zij zijn die retributies niet verschuldigd.
Het zonecollege is gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering
vrijstellingen te verlenen. Die afwijkingen moeten jaarlijks door de zoneraad bekrachtigd worden.;
Overwegende dat een andere wijziging inhoudt dat voor elke opdracht minimaal één uur wordt
aangerekend en dat voor elk begonnen half uur een volledig half uur wordt aangerekend;
Overwegende dat de gemeenteraad uitgenodigd wordt kennis te nemen van het vastgestelde
retributiereglement;
Besluit
Enig art. – Kennis te nemen van het besluit d.d. 20 februari 2015 houdende het retributiereglement
op sommige tussenkomsten van de brandweerdiensten van de hulpverleningszone Zuid-Oost.
Raadslid Kurt Rasschaert stelt vast dat er na de invoering van de nieuwe regeling voor vuilniszakken
hier en daar zakken blijven staan omdat er geen rode stickers ophangen. Hij vraagt zich af wat
daarmee gebeurt. Worden die opgehaald of beboet wegens sluikstorten ? De burgemeester meent
dat het moeilijk sluikstorten genoemd kan worden, misschien zijn ze weggewaaid . Hij vraagt de
plaatsen waar ze blijven staan, te melden aan de technische dienst. Raadslid Rasschaert noemt de
ophaling ervan evenwel een slecht signaal.
Raadslid Sara Hiltrop deelt mee dat op de gemeentelijke website nog steeds vermeld wordt dat er
gratis rattenvergif kan worden afgehaald, hoewel dat niet meer mogelijk is. Schepen Kristof De Smet
stelt dat wegens het pesticidenverbod ook de gratis bedeling van rattenvergif verboden is. Volgens
genoemd raadslid stelt de provinciale rattendienst RATO dat het wel nog toegelaten is. Sowieso zal
de mededeling op de website worden weggehaald.
Raadslid Hiltrop weet dat de FRGE-leningen vervangen zijn door energieleningen. Daarvoor moet
evenwel een entiteit worden opgericht en Wichelen staat daar niet bij. Schepen Anneleen Rimbaut
stelt dat Eandis onderzoekt of zij zo’n entiteit kunnen oprichten. De burgemeester vult aan dat de
energie-intercommunales de energieleningen het best zouden coördineren. Binnen DDS zocht
iemand een andere job toen Vlaanderen de invoering van de energieleningen aankondigde.
Bovendien staat de intercommunale in voor de waarborgen, wat een verlies op jaarbasis is. Op het
einde ging het maar over 9 leningen per jaar meer voor de hele zone, in het begin over 24. De
leningslasten zijn nu overal veel lager dan toen. Daarom is het beter op een hoger niveau een entiteit
uit te bouwen.
Raadslid Herman Van Renterghem heeft met de Gezinsbond in de eerste helft van februari de
energiekosten betaald voor het gebruik van de turnzaal van de gemeenteschool in Wichelen. Vier
weken lang heeft daar de verwarming dag en nacht gewerkt, omdat een thermostaat kapot was. Ook
dat kost geld. Hij vraagt herstellingen sneller uit te voeren. Daarnaast laat hij ook weten dat de
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postbedeling overal mank loopt. Kan de gemeente, eventueel in samenwerking met omliggende
gemeenten, daar iets aan doen ? De burgemeester vraagt concrete gevallen door te geven. Tot slot
wil genoemd raadslid ook weten wanneer de opleiding voor het gebruik van de i-pad is gepland.
Schepen Christoph Van de Wiele belooft dat in te plannen.
Raadslid Gert Van Tittelboom vraagt wat precies is doorgegeven aan de NMBS in verband met de
nieuwe dienstregeling. Dat ging onder andere over de onmogelijkheid om ’s avonds na 10 uur nog
vanuit Gent naar onze gemeente te sporen.
De zitting wordt gesloten te 20:26 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

De voorzitter,

Frans Coppens

Luc Galle

