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Zitting van 28 mei 2014
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, Inge Van Steendam,
Herman Van Renterghem, Marc Vereecken, Rosa Van den Abeele,
Els Stichelmans, Karel Bontinck, Kurt Rasschaert, Gert Van Tittelboom, Sara Hiltrop,
Frederick Venneman, raadsleden.
Frans Coppens, secretaris.

De zitting wordt geopend om 20.02 uur.
Schepen Christoph Van de Wiele kondigt aan dat het voortaan mogelijk is om in het Sociaal Huis via
draadloze toestellen een aansluiting met het internet te maken, zoals dat ook al in de
gemeentescholen het geval is.

OPENBARE ZITTING

1.

Samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake de bemiddelingsprocedure
bij gemeentelijke administratieve sancties – Goedkeuring

De burgemeester licht dit agendapunt toe. Raadslid Gert Van Tittelboom wil weten hoeveel GASboetes vorig jaar op onze gemeente zijn uitgeschreven. De burgemeester meent dat het er een 11-tal
waren, voornamelijk voor het achterlaten van zwerfvuil en het beteugelen van loslopende honden.
De raad,
Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe
gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op de overeenkomst tussen de federale staat en de stad
Dendermonde in het kader van veiligheid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot
de jeugdcriminaliteit, goedgekeurd door de gemeenteraad van Dendermonde in zitting van
22 januari 2014;
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 18 november 2009 van
de stad Dendermonde waarbij het samenwerkingsakkoord in het kader van het veiligheidsbeleid en
de aanpak van de federale regering m.b.t. jeugdcriminaliteit werd goedgekeurd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 1 juli 2009 houdende
de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met de stad Dendermonde in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. jeugdcriminaliteit;
Gelet op het advies van de POD Maatschappelijke Integratie,
dienst Grootstedenbeleid, om de samenwerkingsovereenkomsten te vernieuwen;
Overwegende dat door het vernieuwen van die
samenwerkingsovereenkomst de overeenkomst in overeenstemming kan worden gebracht met de
nieuwe wetgeving inzake de gemeentelijke administratieve sancties;
Overwegende dat de voorliggende
samenwerkingsovereenkomst een aantal onderlinge werkafspraken bevat tussen de stad
Dendermonde, die de bemiddelaar tewerkstelt en de gemeenten die op haar een beroep willen
doen;
Overwegende dat de meerkost boven het subsidiebedrag zal
worden doorgerekend naar de gemeenten die de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
onderschrijven;
Overwegende dat de verrekening jaarlijks zal gebeuren na het
afsluiten van het werkjaar;
Gelet op de inhoud van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat onze gemeente enkel een bijdrage zal
moeten betalen als de forfaitaire toelage van de federale staat niet volstaat om de aanvaarde kosten
te betalen;
Gelet op het nieuwe bemiddelingsreglement als bijlage;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de stad Dendermonde inzake de
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit goed te keuren. De
overeenkomst vervangt de vorige die werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2009.
Art. 2 – Kennis te nemen van het nieuwe bemiddelingsreglement dat werd toegevoegd als bijlage bij
de samenwerkingsovereenkomst. Dat reglement vervangt het vorige dat werd goedgekeurd bij
gemeenteraadsbesluit van 1 juli 2009.
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Art. 3 – Een afschrift van dit besluit te sturen aan de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen,
aan het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Juridische Aangelegenheden, Cel Administratieve
Sancties, aan de Voorzitter van het Politiecollege, aan de Procureur des Konings te Dendermonde en
aan de stad Dendermonde, Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11 9200 Dendermonde.

2.

Verkiezing van een kandidaat-werkend lid en kandidaat-opvolgers voor de OCMW-raad
overeenkomstig artikel 14, tweede lid OCMW-decreet
De raad,

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en meer bepaald de artikelen 5 t.e.m. 16 en art. 25;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 november
2006 betreffende de voordrachtakte en de verkiezing van de leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB2012/2 van 19 oktober 2012 –
start van de lokale en provinciale bestuursperiode;
Gelet op de brief d.d. 29 januari 2014 van OCMW-raadslid
Patrick Verheyden waarin hij zijn ontslag aanbiedt als OCMW-raadslid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 26 februari 2014
houdende aktename van het ontslag van Karen Venneman en Patrick Verheyden als OCMW-raadslid;
Overwegende dat een voordrachtakte in tweevoud aan de dd.
gemeentesecretaris werd overhandigd op vrijdag 16 mei 2014;
Overwegende dat die voordrachtakte volgende voordrachten bevat :
Kandidaat-werkende leden

Kandidaat-opvolgers

Vanwege lijst nr. 8 (SAMEN)
Van Steendam Inge

De Corte Conny
De Geyter Raymonda
Verstraeten Caroline

De Coninck Yvan

De Corte Conny
De Geyter Raymonda
Verstraeten Caroline

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieven als de
opvolgers, instemmen met hun voordracht en dat hebben bevestigd door hun handtekening op de
voordrachtakte;
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Overwegende dat de voordrachtakte ondertekend is door de
meerderheid van de zetelende gemeenteraadsleden van dezelfde lijst;
Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn bij
de kandidaat-werkende leden;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige
onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de
voordrachtakte en dat daarbij geen opmerkingen werden geformuleerd;
Overwegende dat geen enkel kandidaat-werkend lid of
kandidaat-opvolger zich in een geval van onverkiesbaarheid bevindt;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst
heeft afgesloten door het rangschikken van de kandidaat-werkende leden in alfabetische volgorde
waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid wordt gevolgd door de namen van zijn of haar
kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze zijn vermeld in de voordrachtakte;
Overwegende dat de voordrachtakte tijdig ter inzage heeft
gelegen;
Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld
door de voorzitter van de gemeenteraad, bijgestaan door Sara Hiltrop en Frederick Venneman, zijnde
de twee jongste raadsleden in leeftijd;
Overwegende dat ieder gemeenteraadslid één stembiljet heeft
ontvangen;
Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan
worden gestemd, dat de stembiljetten conform die bepaling werden opgemaakt;
Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij
geheime stemming heeft plaatsgevonden;
Overwegende dat bij de stemopneming 21 stembrieven
werden geteld, waarvan 0 blanco stembiljetten, 0 ongeldige stembiljetten en 21 geldige
stembiljetten;
Overwegende dat de geldige stembiljetten werden
gerangschikt per kandidaat-werkend lid en vervolgens geteld;
Overwegende dat de stemopneming de volgende uitslag geeft:
Naam en voornaam van het kandidaat-werkend lid
De Coninck Yvan
Van Steendam Inge

Aantal bekomen stemmen
6
15

Overwegende dat volgende persoon aldus verkozen is tot
werkend lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, met inbegrip van haar respectieve opvolgers :
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Werkend lid OCMW
Van Steendam Inge

Opvolgers
De Corte Conny
De Geyter Raymonda
Verstraeten Caroline

Overwegende dat het proces-verbaal van stemverrichtingen,
zoals ter zitting opgemaakt door de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van
de gemeenteraad, de leden van het stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook door
volgende raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt, vertegenwoordigers van de politieke
fracties in de gemeenteraad : Herman Van Renterghem (N-VA), Gert Van Tittelboom (sp.a), Luc Van
Leuven (CD&V Plus) en Martine De Wilde (SAMEN);
Overwegende dat het verkozen werkend lid zich niet in een
situatie van onverenigbaarheid bevindt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de
uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd en dat de uitslag daardoor voorlopige geldigheid krijgt;
Besluit
Art. 1 – De geloofsbrieven van de kandidaat-werkende leden en de kandidaat-opvolgers goed te
keuren.
Art. 2 – Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag van de verkiezing van een lid van de raad
voor maatschappelijk welzijn door de voorzitter van de gemeenteraad.
Art. 3 – Akte te nemen van de lijst van het verkozen werkende lid en van haar opvolgers, zijnde :
Naam en voornaam van het verkozen werkend lid
Naam en voornaam van de opvolgers
Van Steendam Inge

De Corte Conny
De Geyter Raymonda
Verstraeten Caroline

De zitting wordt geschorst om 20.11 uur en voortgezet om 20.18 uur voor het opmaken en
ondertekenen van het proces-verbaal van de kiesverrichtingen.

3.

Distributiecabine Imewo Doornweg Wichelen – Goedkeuring overeenkomst voor de aankoop
van een perceel grond

Schepen Albert Van Malderen licht dit agendapunt toe.
De raad,
Overwegende dat zich in de Doornweg te Wichelen een
verouderde distributiecabine van de distributienetbeheerder Imewo bevindt;
Overwegende dat Imewo een programma uitvoert voor de
geleidelijke vervanging van verouderde elektriciteitscabines door prefab betonnen cabines;
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Overwegende dat die vervanging meer ruimte inneemt, zodat
een bijkomende aankoop van grond door Imewo noodzakelijk is;
Gelet op het bijgevoegde situeringsplan van de nieuwe cabine
op het perceel, kadastraal bekend als Wichelen, 1ste afdeling, sectie B, nr. 317H en deel van nr. 317L;
Overwegende dat het benodigde deel van nr. 317L een
oppervlakte heeft van € 13,62 m² en eigendom is van de gemeente;
Gelet op het voorliggende ontwerp van overeenkomst voor de
aankoop van een perceel grond door Imewo;
Overwegende dat Imewo bereid is daarvoor een prijs te
betalen van € 220 per vierkante meter;
Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – Bijgevoegde ontwerpovereenkomst tot aankoop van een perceel grond met Imewo,
Brusselsesteenweg 199 9090 Melle goed te keuren voor het perceel gelegen te Wichelen, 1ste
afdeling, sectie B, deel van perceel nr. 317L met een oppervlakte van € 13,62 m² zoals ingetekend op
bijgevoegd opmetingsplan.
Art. 2 – Machtiging te verlenen aan de burgemeester en de gemeentesecretaris om de
ontwerpovereenkomst namens het gemeentebestuur te ondertekenen.
Art. 3 – Afschrift van deze beslissing samen met twee ondertekende exemplaren van de
overeenkomst door te sturen aan Imewo, t.a.v. mevr. Kelly Van Pottelberg, Heistraat 88 9100 SintNiklaas.

4.

Verlenging van de huidige scholengemeenschap ‘Scheldeland’ voor de periode van 2014 –
2020 in de vorm van een interlokale vereniging

Schepen Kristof De Smet licht dit agendapunt toe.
Raadslid Els Stichelmans heeft begrepen dat het moeilijk is een prognose te maken van het aantal
kinderen in de gemeenteschool afdelingen ‘De Belhamel’ en ‘Belleken’ voor volgend schooljaar op
1 oktober 2014 wegens de afschaffing van de schoolbus. Schepen Kristof De Smet wijst erop dat er eerst
geëvalueerd zal worden, er is nog niet beslist om het busvervoer daar af te schaffen. De burgemeester
herinnert eraan dat raadslid Luc Van Leuven voor een afschaffing van de bus was, waarop genoemd
raadslid nuanceert dat hij die afschaffing enkel voor de middagritten wil doorvoeren.
Schepen De Smet legt uit dat er voor 600 leerlingen in het gemeentelijk onderwijs € 80 000
werkingskosten vrijgemaakt worden per schooljaar. Beide bussen samen, in Schellebelle-Bruinbeke
en in Wichelen, kosten € 67 000 op jaarbasis. Vraag is dan hoeveel leerlingen daarvan gebruik maken.
Er bestond geen eenduidige regeling voor wie de bus neemt : voor de ene gebruiker was dat gratis,
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voor de andere betalend. Vanaf maart 2014 is daarom een nieuw systeem met een buspas
uitgebouwd. De bus in Schellebelle-Bruinbeke kost € 50 000, die in Wichelen € 17 000. Vraag is of het
in die omstandigheden loont om het busvervoer te blijven inrichten. De gemeenteschool vraagt meer
middelen. Ze kan die ook krijgen, maar het hele concept hangt vast aan het busverhaal. Er moet in
een groter geheel worden onderzocht of dat een opportune investering is. Daarom wordt het
systeem in juni 2014 geëvalueerd.
Raadslid Luc Van Leuven geeft toe dat hij indertijd een kritische opmerking heeft gemaakt over de
prijs van het busvervoer, maar hij doelde daarbij op de overbodige middagritten. Wij moeten de
noden en de baten zien. Hij vraagt zich af of in de afdeling Wichelen de bus kan blijven rijden en die
in Schellebelle-Bruinbeke kan worden afgeschaft. Wie met de bus rijdt, betaalt toch. De
burgemeester wijst erop dat intern vervoer tussen Schellebelle en Bruinbeke niet betaald werd : wie
een kind in het kleuteronderwijs én een in het lager onderwijs had, zette beide kinderen op één
plaats af. Het ene kind werd dan gratis met de bus naar de andere school vervoerd. Schepen Kristof
De Smet stelt dat er overlegd is met de leerkrachten en het oudercomité. Er is volgens de
busexploitant geen prijsverschil met of zonder middagrit.
Raadslid Van Leuven vindt de ingevoerde buspas vrij duur. De schepen antwoordt dat voor de
wettelijke prijs is gekozen. Zo kunnen we zien hoeveel de gemeente maximaal kan ontvangen. De
burgemeester meent dat de werkelijke prijs € 250 per leerling per maand bedraagt, of meer dan 10
keer de betaalde maximumprijs. Raadslid Luc Van Leuven wil ook nog weten of er voor de twee
schoolafdelingen apart een evaluatie komt. De burgemeester wijst erop dat de gemeente ook in
Wichelen het grootste deel van het busvervoer betaalt en daar is de kost van de begeleiding nog niet
bijgerekend.
De raad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer
bepaald de artikelen 42 en 43;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997,
meer bepaald de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de
intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald de artikelen 2§1 en 6 tot en met 9;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 juni 2005 inzake de
goedkeuring van de vorming van de scholengemeenschap ‘Scheldeland’ voor de schooljaren 2005 – 2011;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 mei 2011 inzake de
goedkeuring van de voortzetting van de scholengemeenschap ‘Scheldeland’ voor de schooljaren
2011 – 2014;
Gelet op artikel 3, §2 van de overeenkomst
scholengemeenschap 2011 – 2014 in de vorm van een interlokale vereniging;
Gelet op het gunstig advies van de schoolraad d.d. 27 maart
2014 voor de verlenging van de huidige scholengemeenschap ‘Scheldeland’;
Gelet op het overleg binnen het hoog overlegcomité/OCSG van
de interlokale vereniging ‘Scheldeland’ op 8 mei 2014 en het gunstig advies daaruit resulterend;
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Gelet op het ondertekende protocol voor de verlenging van de
overeenkomst interlokale vereniging scholengemeenschap ‘Scheldeland’ voor de periode 2014 2020, afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de inrichtende machten en de respectievelijke
vakorganisaties d.d. 8 mei 2014;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de
organisatie van zijn basisonderwijs een scholengemeenschap kan vormen met onderwijsinstellingen
van andere schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als
lager onderwijs moet bevatten, op de eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen
leerlingen moet tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap
‘Scheldeland’ in de vorm van een interlokale vereniging werd opgericht;
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking
vastlegde in de huidige overeenkomst van scholengemeenschap ‘Scheldeland’ en die na een periode
van drie schooljaren afloopt op 31 augustus 2014;
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de
scholengemeenschappen heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde
wetenschappelijk onderzoek en het aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in
de regelgeving voorziene periode van zes jaar, van 1 september 2014 tot 31 augustus 2020;
Overwegende dat het beheerscomité van de
scholengemeenschap de samenwerking wenst te verlengen voor een periode van zes schooljaren,
zoals afgesproken in de vergadering van 8 mei 2014;
Met algemene stemmen
Besluit
Art. 1 – De huidige overeenkomst inzake scholengemeenschap ‘Scheldeland’ 2011-2014 in de vorm
van een interlokale vereniging met zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2014.
Art. 2 – Afschrift van deze beslissing te sturen naar de gemeentebesturen van Hamme, Wetteren,
Berlare en Laarne, naar het Departement Onderwijs, Administratie Basisonderwijs, Hendrik
Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel en naar het OVSG, Dienst Schoolbesturen,
Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel.
5.

Algemene Vergadering Imewo d.d. 23 juni 2014 - Goedkeuring agenda en mandatering
vertegenwoordiger

De voorzitter licht dit agendapunt toe.
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;
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Overwegende dat de gemeente, per aangetekend schrijven van
15 april 2014, wordt opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in gewone zitting
van IMEWO op 23 juni die plaats heeft in “Het Godshuis”, Leemweg 11 te 9980 Sint-Laureins met
volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de

gemeente doorgestuurd werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001, gewijzigd bij
decreet van 18 januari 2013 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te
hechten aan de agenda van de algemene vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger
dient vast te stellen;
Gelet op het gemeentedecreet;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met algemene stemmen.
Besluit
Art. 1 - Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering in gewone zitting
van de opdrachthoudende vereniging Imewo, te houden op 23 juni 2014 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Art. 2 - De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 23 juni 2014, op te dragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde agendapunten.
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Art. 3 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging IMEWO, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Raadslid Els Stichelmans herinnert eraan dat eind vorig jaar de mantelzorgpremie is afgeschaft. Zij wil
weten of er al iets in de plaats gekomen is. Schepen Christoph Van de Wiele belooft volgende maand
een stand van zaken te geven. Op 14 mensen na is iedereen al bereikt. Op 23 juni is er de dag van de
mantelzorger.
Raadslid Gert Van Tittelboom wijst erop dat na 4 maanden een evaluatie zou plaatsvinden van de
gebruiks- en energiereglementen voor gemeentelijke lokalen. Wij zijn nu acht maanden later en er is
nog niets wereldkundig gemaakt. Schepen Anneleen Rimbaut heeft met alle verenigingen
samengezeten. De evaluatie was positief, maar er werden wel enkele communicatieproblemen
gesignaleerd. Na de zomer komt de regelgeving voor bijsturing naar de gemeenteraad. De
burgemeester wil ook de vernieuwingen op het vlak van informatica integreren bij de aanpassingen.
Raadslid Gert Van Tittelboom weet dat het college aan het buurtcomité Doornweg een vraag heeft
gesteld over de plaatsing van de bloembakken in de wijk. Hij vindt het jammer dat er in maart 2014,
toen hij de problematiek op de gemeenteraad heeft aangebracht, niet veel gehoor is aan gegeven.
Nu, naar aanleiding van een incident met een jonge fietser, gebeurt dat wel. Hij vindt het positief dat
de inwoners mee betrokken worden. Het is wel nodig aan te geven wat een reglementaire oplossing
kan zijn. De burgemeester belooft ook advies te vragen aan de lokale politie daarover, maar het
belangrijkste is dat alle bloembakken gelijk staan ten opzichte van de stoeprand. Genoemd raadslid
waarschuwt voor een niet-reglementaire suggestie vanuit het buurtcomité, maar de burgemeester
gelooft in de kracht van de buurt.
Raadslid Van Tittelboom dankt tenslotte het bestuur voor het ophangen van de regenboogvlag half mei.
De voorzitter nodigt de aanwezigen al uit voor de volgende zitting van de gemeenteraad op
donderdag 26 juni 2014 om 20 uur.
Over de notulen van de vorige vergadering zijn geen opmerkingen gemaakt en bijgevolg worden ze
als goedgekeurd beschouwd.
De zitting wordt gesloten te 20.30 uur.
Namens de raad,
In opdracht,
De secretaris,

F. Coppens.

De voorzitter,

L. Galle.

