146

Zitting van 19 september 2012
DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN.
Aanwezig:

Kenneth Taylor, burgemeester.
Ann Van Wesemael, voorzitter.
Kristof De Smet, Daniël Praet, Bart Segers, Albert Van Malderen, Yvan De Coninck,
Conny Beelaert, schepenen.
Luc Van Herreweghe, Lydia Van den Abbeele, Adolf Lammens, Etienne De Vos, Martine
De Wilde, Luc Van Leuven, Julienne Gezels, Dirk Eekhaut, Karel Vander Mijnsbrugge,
Dietlinde Bombeke, Anneleen Rimbaut, Arnold Stroobant, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

Verontschuldigd :

Lien Van Driessche, raadslid

De zitting wordt geopend om 20.03 uur.
OPENBARE ZITTING

1.

Voorlopige vaststelling RUP Molenkouter 1

Schepen Bart Segers licht dit agendapunt toe. Door de vergrijzing dringt zich een uitbreiding van de
capaciteit in het woon- en zorgcentrum Molenkouter op. Bedoeling is nu een deel van het
binnengebied Molenkouter te ordenen, zodat dat mogelijk wordt gemaakt. Er wordt een zone voor
gemeenschapsdiensten gecreëerd en de aanzet voor de aanleg van een park.
Raadslid Julienne Gezels vindt dat de vergrijzing niet nieuw is. Waarom heeft het dan zo lang geduurd
voor er werk werd gemaakt van een ruimtelijk uitvoeringsplan ? De schepen antwoordt dat er eerst
een zorgstrategisch plan moest worden opgemaakt en een contingentering. Genoemd raadslid
begrijpt dat uitstel niet : het gebouw dat er nu staat, kon toch al eerder geregulariseerd zijn ?
Schepen Kristof De Smet stelt dat de hele procedure begonnen is met het structuurplan, daarna
kwam het zorgstrategisch plan en tenslotte nu het RUP. Schepen en OCMW-voorzitter Conny
Beelaert vult aan dat het OCMW al ruim twee jaar bezig is met de problematiek van de uitbreiding
van het rusthuis. Omdat het Centrum op subsidies rekent, zijn die procedures een werk van lange
adem. Raadslid Gezels weet dat met een uitbreiding van het rusthuis met 36 kamers het probleem
niet is opgelost. Schepen Beelaert repliceert dat de thuiszorg verder kan worden uitgebouwd.
Raadslid Adolf Lammens vraagt de schepen-OCMW-voorzitter in een paar woorden te zeggen waar
zij naartoe wil. Schepen Beelaert antwoordt dat de nieuwbouw de eerste fase is van de uitbreiding.
Die moet op 1 februari 2014 water- en winddicht zijn. In de volgende fase wordt dan het bestaande
rustoord verbouwd : de kamers moeten volgens de huidige normen groter worden gemaakt.
Eventueel wordt dan daaraan een nieuwe vleugel gebouwd en daar kan ook een dienstencentrum
worden uitgebouwd. Schepen Bart Segers stelt dat er in een latere fase ook aanleunflats kunnen
worden gebouwd.
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Raadslid Adolf Lammens vindt het een meevaller dat het RVT als één woning wordt beschouwd. De
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening zegt ook dat de ontwikkeling van de fases in het
binnengebied Molenkouter niet afhankelijk kan worden gesteld van de betrokken eigenaars. In het
structuurplan daarentegen staat dat er met de betrokken eigenaars zal worden gesproken. Hoe valt
dat te rijmen ? Schepen Bart Segers stelt dat het bestuur voorstander is van de consensus. Het
voorliggend plan bevat geen enkele onteigening. Raadslid Lammens is van mening dat bij een
uitbreiding het vinden van administratief personeel geen probleem zal zijn, maar verzorgend en
verplegend personeel vinden wordt een ander paar mouwen. De burgemeester riposteert dat de
mensen er nu alles aan doen om op eigen gemeente te kunnen werken. Die tendens kan ook keren in
de zorgsector.
Raadslid Julienne Gezels vraagt om ook rekening te houden met de realisatie van een dagcentrum.
Schepen Conny Beelaert antwoordt dat het dagcentrum opgenomen was in het privé-initiatief op de
Anker in Serskamp. Je kunt niet alles op een beperkt gebied, je moet die dingen rationeel bekijken.
Raadslid Luc Van Herreweghe vraagt of er bij een eventuele uitbreiding nog ruimte is om bijkomend
36 kamers te creëren. De burgemeester antwoordt dat er een voldoende groot gebied wordt
voorzien. Schepen Beelaert verwijst naar de programmatie van de Vlaamse Overheid die voorspelt
dat dat probleem tegen de zomer van 2014 zal zijn opgelost. Raadslid Van Herreweghe is nog niet
overtuigd en stelt dat er toch een bufferzone nodig is : geeft de aftrek daarvan nog
uitbreidingsmogelijkheden ? Schepen Segers weet dat er ook een verdieping kan worden gebouwd
op de eerst te bouwen vleugel. Tot slot wil raadslid Lammens nog horen of er planschade moet
worden betaald als het parkgebied in het binnengebied Molenkouter er ooit komt. De burgemeester
antwoordt dat aan Meerbos ook een weide in parkgebied ligt, dat is toch ook agrarisch gebruik.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen;
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 de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in werking
getreden op 1 september 2009 en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wichelen,
zoals goedgekeurd door de Deputatie van Oost-vlaanderen dd.14 april 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 september
2010 om een ontwerper aan te stellen voor het opmaken van het RUP Molenkouter;
Gelet op de aanstelling door het college van burgemeester en
schepenen van de ontwerper Architectenbureau Van Acker & Partners, Congreslaan 36 te 9000 Gent,
in zitting van 26 november 2010;
Gelet op het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “RUP Molenkouter 1”, opgemaakt door de ontwerper Architectenbureau Van Acker
& Partners bestaande uit volgende documenten:
- Deel 1 Toelichtingsnota
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- Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
- Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
- Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
- Plan 2 Grafisch plan;
Gelet op de vergadering van de Gecoro gehouden op 21
augustus 2012 en het verslag ervan;
Gelet op de plenaire vergadering gehouden op 5 september
2012, het verslag ervan en de schriftelijke adviezen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaande
uit volgende documenten:
- Deel 1 Toelichtingsnota
- Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften
- Deel 3 Verzoek tot raadpleging onderzoek planMER-plicht
- Plan 1 Bestaande feitelijke en juridische toestand
- Plan 2 Grafisch plan
voorlopig vast te stellen;
Art. 2 – Een afschrift van deze beslissing wordt samen met het voorlopig vastgesteld ontwerp van
RUP, overgemaakt aan de Deputatie van Oost-Vlaanderen, aan de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar en aan het departement RWO;
Art. 3 – Het college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht om het ontwerp van RUP, te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen.

2.

Verlichting kapel Bruinbeke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. In een apart lot kun je betere prijzen krijgen. Het
lot verlichting wordt geraamd op € 10 000, BTW inbegrepen. Raadslid Julienne Gezels wil weten waar
de bewegingsdetector komt : zij hoopt dat dat niet de kant van de straat zal zijn, anders krijg je daar
een knipperlicht. De schepen antwoordt dat zo’n detector de kant van het terras kan worden
gehangen. Het bestuur zal wel zien wat er met het voorziene budget gedaan kan worden.
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;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Verlichting
kapel Bruinbeke” een bijzonder bestek met nr. 2012/07 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 8.264 excl. btw of € 10.000 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 van 2012, op artikel 124/723-60 (12401) van de buitengewone dienst en dat de
financiering gebeurt met een lening;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/07 en de raming voor de
opdracht “Verlichting kapel Bruinbeke”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De raming bedraagt € 8.264 excl. btw of € 10.000 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 van 2012, op artikel 124/723-60
(12401) van de buitengewone dienst.
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3.

Aankoop meubilair kapel Bruinbeke - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe. Raadslid Julienne Gezels vraagt zich af of de
stoelen in de kringloopwinkel gehaald zullen worden. De schepen heeft een voorkeur voor iets
rustieks , iets klassieks qua stijl en wil in het weekend een cultuurcafé in de kapel organiseren.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
meubilair kapel Bruinbeke” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende
percelen:
* Perceel 1 (Toog voor de inrichting van de kapel van de Bruinbeke), raming: € 2.479,33 excl. btw of
€ 3000 incl. 21% btw
* Perceel 2 (Tweedehands meubilair voor de inrichting van de kapel van de Bruinbeke: 6 tafels,
30 stoelen en 6 barkrukken), raming: € 2.479,33 excl. btw of € 3000 incl. 21% btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 4.958,66 excl. btw of € 6.000 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht te voorzien is
bij budgetwijziging, op artikel 124/741-98 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop meubilair kapel Bruinbeke”. De raming bedraagt € 4.958,66 excl. btw of € 6.000 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien bij budgetwijziging, op artikel 124/741-98 van
de buitengewone dienst.

4.

Aankoop meubilair jeugd- en cultuurcentrum - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Hij wijst erop dat hier nieuw meubilair wordt
aangekocht. Raadslid Luc Van Herreweghe vindt de raming in vergelijking met het tweedehandse
meubilair, voorzien voor de kapel in de Bruinbeke, aan de lage kant.
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, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet
overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 3;
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Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop
meubilair jeugd-en cultuurcentrum” een technische beschrijving werd opgesteld door de Technische
Dienst;
Overwegende dat voor het jeugd- en cultuurcentrum geen
meubilair is voorzien en er nood is aan 8 ronde tafels, 60 stoelen, 1 rechthoekige vergadertafel en 5
receptietafels;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 4.100,00 excl. btw of € 4.961,00 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 te voorzien is
bij budgetwijziging op artikel 761/741-98;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving en de raming voor de opdracht
“Aankoop meubilair jeugd-en cultuurcentrum”. De raming bedraagt € 4.100,00 excl. btw of
€ 4.961,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht wordt voorzien bij budgetwijziging op artikel 761/741-98 van
de buitengewone dienst.

5.

Aankoop van stapelstoelen voor de polyvalente zaal van het jeugd- en cultuurcentrum Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Schepen Yvan De Coninck licht dit agendapunt toe. Hier wordt gerekend op een gunningsprijs van €
140 tot € 150 per stoel. De zaal heeft een capaciteit van ongeveer 200 stoelen. Het is niet de
bedoeling die te verhuren of te verplaatsen. De burgemeester meent dat het waarschijnlijk nog
goedkoper kan als er wordt afgezien van gechromeerde stoelpoten.
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;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere
wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van
stapelstoelen voor de polyvalente zaal van het jeugd- en cultuurcentrum” een bestek 2012/08 werd
opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt
geraamd op € 24.000,00 excl. btw of € 29.040,00 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 te voorzien is
bij budgetwijziging op artikel 761/741-98 van de buitengewone dienst;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 – Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 2012/08 en de raming voor de opdracht
“Aankoop van stapelstoelen voor de polyvalente zaal van het jeugd- en cultuurcentrum”. De raming
bedraagt € 24.000,00 excl. btw of € 29.040,00 incl. 21% btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 – De uitgave voor deze opdracht is te voorzien bij budgetwijziging op artikel 761/741-98 van de
buitengewone dienst.

6.

Aankoop informaticamateriaal technische dienst.

De burgemeester licht dit agendapunt toe.
De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
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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, meer bepaald
de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende
de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen
in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er op de technische dienst een pc defect is
en de ploegbaas nog niet over een pc beschikt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop informaticamateriaal voor de technische dienst” wordt geraamd op € 3.800 incl.
21 % BTW;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te
gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet voorzien in het budget van 2012 op artikel
104/742-53 van de buitengewone dienst, aan te passen bij budgetwijziging;
Met algemene stemmen.
Besluit.
Art. 1 – Volgend informaticamateriaal aan te kopen :
- 2 PC’s met DVD lees en schrijver, klavier, optische scroll muis en de bijhorende software en 22” scherm
De installatie en het overzetten van data zal in regie gefactureerd worden.
De kostenraming bedraagt € 3.800 incl. 21 % btw.
Art. 2 – Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Art. 3 – De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 104/742-53 van
de buitengewone dienst van het dienstjaar 2012, zoals voorzien in het budget 2012, aan te passen bij
budgetwijziging.
Deze uitgave wordt gefinancierd met eigen middelen.
Raadslid Adolf Lammens heeft een kopie van het aangepaste mobiliteitsplan gevraagd en intussen
ontvangen. In de vorige versie ervan was opgenomen dat het fietspad langs de spoorlijn WetterenDendermonde zou worden geaccentueerd en dat het fietspad zou worden doorgetrokken. In de
aangepaste versie leest hij precies hetzelfde, terwijl een lid van het college verklaart dat er een brug
van 70 meter nodig is om het fietspad ter hoogte van de Molenbeek door te trekken en dat daarom
de voorkeur wordt gegeven aan een vrijliggend fietspad langsheen de N416 om Schellebelle met
Wichelen te verbinden. De burgemeester repliceert dat die mogelijkheid in het geactualiseerde
mobiliteitsplan is behouden omdat de aanleg van het fietspad langsheen de Dendermondsesteenweg
kan mislukken.
Raadslid Lammens stelt vast dat er nog altijd heel wat klachten zijn bij het ondergronds brengen van
kabels. Eandis voelt zich echter meestal niet aangesproken. De burgemeester beaamt dat. Schepen
Yvan De Coninck meent dat Eandis dat standpunt inneemt omdat zij er anders 100 klachten, ook van
andere gemeenten, moeten bijnemen. Genoemd raadslid vraagt om de kosten voor de herstellingen
af te houden van de facturen openbare verlichting. De burgemeester is echter van oordeel dat het de
taak is van Eandis om hun werken goed uit te voeren en daarom moet de gemeente tekortkomingen
blijven aankaarten.
Raadslid Julienne Gezels vraagt wat Eandis nu doet in de Dorpstraat in Serskamp. Schepen Albert Van
Malderen antwoordt dat er een verzwaring voor de elektriciteit wordt voorzien om de verkaveling
Pruytenshof te kunnen voorzien van voldoende stroom. Raadslid Luc Van Herreweghe hoopt op een
nauwgezet toezicht bij de afwerking van de trottoirs in de Dorpstraat, want zes jaar geleden bij de
aanleg ervan, werd een dikke laag gestabiliseerd zand gebruikt.
Raadslid Karel Vander Mijnsbrugge wil weten of de overeenkomst met Chiro Serskamp nu al in orde
is gebracht. De burgemeester kondigt aan dat die aanpassing zal worden voorgelegd samen met de
gebruiksovereenkomst met alle hoofdgebruikers van het jeugd- en cultuurcentrum.
Over de notulen van de vorige vergadering maakt raadslid Julienne Gezels de opmerking dat haar
vraag naar de stand van zaken van de luifels op de kerkhoven niet genotuleerd is. Die tussenkomst
zal worden toegevoegd en verder worden de notulen als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 20.45 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

A. Van Wesemael.

