Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 24 APRIL 2017
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Steven Coppens, voorzitter
Tim Vandenput, burgemeester
Bram Wouters, waarnemend gemeentesecretaris
Els Uytterhoeven, Marc Vanderlinden, Eva De Bleeker, Joris Pijpen en Annelies
Vanderlinden, schepenen
Wilfried Van Raemdonck, OCMW-voorzitter
Patrick Demaerschalk, Jan Van Assche, Alain Borreman, Wim Laureys, Els Menu,
Michel Joly, Luc Meganck, Jean-Paul Van Horenbeke, Roby Guns, Klaas Geers, Dirk
Jacquet, Wim Rowies en Julie Vanstallen, raadsleden
Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Franco Busato, raadslid

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
Bij aanvang van de gemeenteraad informeert dhr. Steven Coppens de raadsleden over
de lijst met mandaten, toegewezen door de gemeenteraad. Deze lijst is besproken op
de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2017 en zal op
25 april verzonden worden naar alle raadsleden met de vraag om deze op vrijwillige
basis aan te vullen, zoals afgesproken tijdens de gemeenteraadszitting van 22 februari
2017. De mandatenlijst wordt tevens geagendeerd op de gemeenteraadszitting van 22
mei 2017.
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 27 maart 2017.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

27 maart 2017: openbare zitting gemeenteraad.

Feiten en context
Conform het gemeentedecreet heeft elk gemeenteraadslid het recht om opmerkingen te
maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering.
Juridische gronden
•
•

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 in het bijzonder de artikelen 33, 180 en 181;
Gecoördineerd huishoudelijk reglement gemeenteraad, in het bijzonder de artikelen
30 tot en met 32 betreffende de notulen.

BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
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Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 27 maart 2017 goed.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Secretariaat. Ontslag gemeenteraadslid. Kennisname.
DE RAAD,
Dhr. Alain Borreman informeert naar de procedure indien er geen opvolger gevonden wordt.
Dhr. Tim Vandenput geeft aan dat dit op dat ogenblik aan de bevoegde minister zal gemeld
worden. VVSG heeft eveneens bevestigd dat, gezien de ruime meerderheid, de gemeente
nog even goed bestuurbaar blijft zelfs indien de invulling van deze openstaande plaats niet
zou lukken.
Voorgeschiedenis
Ontslagbrief van dhr. Franco Busato, gedateerd 30 maart 2017.
Feiten en context
Dhr. Franco Busato zetelt in de gemeenteraad namens partij UF.
Dhr. Franco Busato verhuist naar het buitenland en zal in de toekomst dan ook niet langer
aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden beantwoorden.
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 15.
Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Het ontslag werd ter kennis gebracht aan de voorzitter van de gemeenteraad en is definitief
geworden door de ontvangst van de kennisname door de voorzitter.
De procedure voor de aanduiding van een opvolger is opgestart.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT:
Enig artikel
De raad neemt kennis van het ontslag, ingediend door raadslid Franco Busato bij brief van
30 maart 2017, en ter kennis gebracht aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
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Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Personeelsdienst (verzekeringen en presentiegelden), secretariaat (briefwisseling),
webmaster (website), communicatiedienst, financiële dienst (presentiegelden)
***
O.P.3 Technische
Dienst.
Aanleg
voetpaden
en
vernieuwen
Waversesteenweg. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

wegdek

DE RAAD,
Dhr. Marc Vanderlinden licht de werken toe. Het betreft niet enkel een vervanging van de
huidige voetpaden en wegenis, maar tevens enkele aanpassingen ten behoeve van de
verkeersveiligheid.
Dhr. Wim Laureys vraagt of een informatievergadering voorzien is.
Dhr. Marc Vanderlinden verklaart dat deze zal plaatsvinden na de aanstelling van de
aannemer. De gemeenteraadsleden zullen tevens uitgenodigd worden.
Feiten en context
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en
43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels
248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere
wijzigingen, meer bepaald artikel 24;
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
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, meer bepaald artikel 5, § 2.

Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Aanleg voetpaden en vernieuwen wegdek Waversesteenweg'
werd een bestek met nr. 2017-006 opgesteld door de Technische Dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 411.960,00 euro, exclusief btw, of
498.471,60 euro, inclusief 21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.
Financieel advies
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/004/001/001/002).
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BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2017-006 en de raming voor de
opdracht 'Aanleg voetpaden en vernieuwen wegdek Waversesteenweg', opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 411.960,00 euro,
exclusief btw, of 498.471,60 euro, inclusief 21% btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Artikel 3
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op
budgetcode GEM/22400500/0200 (actie 1419/004/001/001/002).
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Technische dienst - financiële dienst
***
O.P.4 Secretariaat. Iverlek. Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van 16 juni 2017.
Werd uitgesteld naar een andere zitting.
***
O.P.5 Secretariaat. Farys. TMVW statutenwijziging. Goedkeuring.
DE RAAD,
Dhr. Wim Laureys vraagt of de gemeente vennoot is in TMVW.
Mevr. Els Uytterhoeven stelt dat dit volgt uit onze aansluiting op de aankoop- en
dienstencentrale CREAT, aangeboden door Farys.
Voorgeschiedenis
Beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 tot goedkeuring van de
voorgestelde statutenwijziging van TMVW.
Feiten en context
De gemeente is, ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 22 februari 2016,
toegetreden tot de aankoopcentrale van CREAT van TMVW (tevens bekend onder de naam
FARYS).
Juridische gronden
•
•
•

Gelet op de bepaling van het Vlaams Decreet op de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001;
Gelet op de statuten van TMVW;
Overwegende dat gemeente Hoeilaart aangesloten is bij TMVW.
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•
•

Gelet het ontwerp van statutenwijziging dat door TMVW aan de vennoot werd
overgemaakt met schrijven van 31 maart 2017;
Gelet de toelichting m.b.t. deze statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig
besluit wordt gevoegd.

Advies
Beslissing van de Raad van Bestuur van cvba TMVW (IC) tot goedkeuring van de geplande
statutenwijziging in zitting van 30 maart 2017 .
Argumentatie
De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB) van de FOD Financiën heeft
beslist dat FARYS/TMVW vanaf het aanslagjaar 2016 onderworpen is aan de
rechtspersonenbelasting (RPB). De kwalificatie is afhankelijk gemaakt van de voorwaarde
dat er geen dividenden meer worden uitgekeerd.
Het schrappen van de mogelijkheid tot dividendenuitkeringen vergt een statutenwijziging.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW, zoals
opgenomen in het desbetreffend ontwerp.
Artikel 2
De afgevaardigde van de gemeente te machtigen deze wijzigingen op de Buitengewone
Algemene Vergadering goed te keuren.
Artikel 3
De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de
uitvoering van dit besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze
beslissing aan TMVW (IC), Stropstraat 1, 9000 Gent.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
TMVW
***
O.P.6 Secretariaat. Finilek. Goedkeuring agenda jaarvergadering 16 juni 2017.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Aangetekende zending van 22 maart 2017 van Finilek.

Feiten en context
De jaarvergadering van Finilek vindt plaats op 16 juni 2017 om 12 uur.
Juridische gronden
•

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42;
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•
•

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Statuten van Finilek.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De agenda en bijhorende stukken zijn in bijlage gevoegd.
Er zijn geen argumenten aanwezig om de goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de jaarvergadering van 16 juni 2017
van de dienstverlenende vereniging Finilek.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing en inzonderheid met de kennisgeving ervan aan Finilek.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bram Wouters
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Finilek
***
O.P.7 Secretariaat. Haviland. Goedkeuring agenda statutaire gewone algemene
vergadering van 21 juni 2017.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

27 maart 2017: aangetekende brief van Haviland Intercommunale, zijnde de
uitnodiging tot de statutaire gewone algemene vergadering van 21 juni 2017 met
verzoek om de afgevaardigde te mandateren de betreffende agendapunten goed te
keuren.

Feiten en context
De gemeente is aangesloten bij Haviland Intercommunale die werd opgericht op 24 maart
1965 bij oprichtingsakte verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 april
1965 onder het nummer 8226.
Haviland Intercommunale is, als intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de
ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement HalleVilvoorde, een dienstverlenende vereniging die wordt beheerst door het decreet van 6 juli
2001 (het Decreet) houdende de intergemeentelijke samenwerking.
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De duurtijd van Haviland Intercommunale werd, ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering van 10 november 2003, beperkt tot achttien jaar, ingaand op de datum van
inwerkingtreding van het Decreet, om te eindigen op 10 november 2019.
Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2015 werd beslist tot aanduiding van een
afgevaardigde en een plaatsvervanger van de afgevaardigde voor de algemene
vergaderingen van Haviland, voor de resterende duur van de legislatuur 2013-2018.
Juridische gronden
•
•

•

Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 119;
Het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder artikel 44, 1ste alinea, waarbij bepaald wordt dat de gemeentendeelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten
aanduiden uit de leden van de gemeenteraad;
De statuten van Haviland.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeente Hoeilaart dient goedkeuring te hechten aan de agenda van de statutaire
gewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale van 21 juni 2017, welke
volgende punten omvat:
1) notulen van de buitengewone algemene vergadering van 26 april 2017:
goedkeuring;
2) verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2016;
3) jaarrekening 2016 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2016,
het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art.44);
4) verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40);
5) verslag van de commissaris over het 51e maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring
(art. 40);
6) bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 40);
7) vaststelling resultaatsbestemming (art. 45);
8) vaststelling bijdrage vanwege de houders van A- en B-aandelen in de
werkingskosten (art. 15);
9) Varia.
evenals de in zitting van 23 november 2015 aangeduide afgevaardigde en plaatsvervanger
van de afgevaardigde te mandateren om de agenda van de statutaire gewone algemene
vergadering van Haviland van 21 juni 2017 goed te keuren.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 14 stemmen voor; 6 onthoudingen;
Artikel 1
Dhr. Joris Pijpen - en in voorkomend geval zijn plaatsvervanger dhr. Wilfried Van
Raemdonck - te mandateren om de agenda van de statutaire gewone algemene
vergadering van Haviland van 21 juni 2017 goed te keuren.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Haviland IGSV en aan betrokkene.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Annelies Dewit
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Haviland, betrokkene
***
O.P.8 Mobiliteit. De Lijn. Vaststelling tussenkomst Buzzy Pazz schooljaar 20162017.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
Beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2015 tot verderzetting van de tussenkomst
in de aankoopprijs van het Buzzy Pazz-abonnement tijdens het schooljaar 2015-2016.
Feiten en context
Het systeem met betrekking tot de gemeentelijke tussenkomst in de aankoopprijs van een
Buzzy Pazz is in voege sinds 1 september 2011 en werd sindsdien jaarlijks verlengd.
Oorspronkelijk bedroeg de tussenkomst 10 % van de abonnementsprijs, sinds 1 september
2012 werd de tussenkomst opgetrokken tot 20 % van de aankoopprijs.
De Lijn past de korting automatisch toe op alle aankopen van abonnementen door inwoners
van Hoeilaart. De Lijn staat ook in voor de communicatie van de gemeentelijke
tussenkomst naar de inwoners toe.
De tussenkomst wordt contractueel vastgelegd in een overeenkomst tussen de Lijn en de
gemeente Hoeilaart.
De Lijn factureert de tussenkomst op maandelijkse basis aan het gemeentebestuur.
Een nieuwe beslissing dient nog door de gemeenteraad getroffen te worden, opdat de
gemeentelijke tussenkomst verder verzekerd zou zijn met betrekking tot de aankoop van
Buzzy Pazz-abonnementen met betrekking tot het schooljaar 2016-2017.
Juridische gronden
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42 en 43 (bevoegdheden van
de gemeenteraad).
Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De tussenkomst past in de promotie van het openbaar vervoer op het grondgebied en wil
jonge kinderen er toe aanzetten maximaal gebruik te maken van de bus.
De Lijn staat in voor de afwerking van alle administratieve verrichtingen, verbonden aan
de uitvoering van de overeenkomst.
Aan de verderzetting van de tussenkomst is dan ook geen bijzondere bijkomende werklast
voor de gemeentelijke diensten verbonden.
Financieel advies
Financiële gevolgen
voorzien

0210/64940006

50.000 €
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BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan de verderzetting van de overeenkomst Buzzy Pazz voor
het schooljaar 2016-2017.
Artikel 2
De raad geeft opdracht om de Lijn van deze beslissing in kennis te stellen.
Artikel 3
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen om tot ondertekening van
de overeenkomst over te gaan.
Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Lijn Vlaams-Brabant, de
communicatiedienst, de financiële dienst en de dienst mobiliteit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Kris Lahaye
Bevoegd lid van college: Marc Vanderlinden
Uittreksel voor:
Communicatiedienst, financiële dienst, dienst mobiliteit, De Lijn
***
O.P.9 Dienst Vrije Tijd. Raad van Beheer Jeugdwerkinfrastructuur. Vervanging
lid.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•
•

Brief van 21 maart 2017 van dhr. Karel Van Assche, houdende indiening van ontslag
als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
Voordracht van dhr. Isaac Sterckx als plaatsvervangend lid door de Jeugdraad.

Feiten en context
De Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur is samengesteld uit 16 leden.
8 leden werden voorgedragen door de Jeugdraad, de overige leden door de gemeenteraad.
Karel Van Assche werd voorgedragen door de Jeugdraad en heeft aangegeven ontslag te
willen nemen als lid van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
De Jeugdraad heeft dhr. Isaac Sterckx voorgedragen als plaatsvervangend lid.
Juridische gronden
•
•

Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2007, tot goedkeuring van het
organiek reglement van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.
Beslissing van de gemeenteraad van 27 mei 2013, tot aanduiding van de 16 leden
van de Raad van Beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur.

Argumentatie
Gelet op het ontslag van dhr. Karel van Assche dient er zo spoedig mogelijk tot vervanging
te worden overgegaan.
Dhr. Isaac Sterckx werd voorgedragen door de Jeugdraad.
De vervanger, voorgedragen door de Jeugdraad, mag dan ook aangesteld worden.
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Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Dhr. Isaac Sterckx wordt aangeduid als lid van de Raad van Beheer van de
Jeugdwerkinfrastructuur als plaatsvervanger van dhr. Karel Van Assche.
Artikel 2
De raad geeft opdracht het uittredend lid, het nieuw aangeduide lid en de voorzitter van
de raad van beheer van de Jeugdwerkinfrastructuur in kennis te stellen van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Ben Holderbeke
Bevoegd lid van college: Joris Pijpen
Uittreksel voor:
Karel Van Assche (ontslagnemend lid), Isaac Sterckx (nieuw lid), dhr. Rhania Nakhili
(voorzitter Jeugdraad), dhr. Erwin Gysens (voorzitter RvB Jeugdwerkinfrastructuur).
***
Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Wim Laureys informeert naar het antwoord op zijn vraag met betrekking tot
de informatiegids gesteld tijdens de zitting van 27 maart 2017.
Dhr. Joris Pijpen zal dit uitklaren met de communicatiedienst.
2) Dhr. Michel Joly informeert naar concrete acties uit het horecabeleidsplan en uit het
strategisch plan toerisme.
Dhr. Joris Pijpen geeft aan dat er heel wat acties staan in beide plannen en dat er
in functie van financiële en organisatorische haalbaarheid zal worden overgegaan
tot realisatie.
Dhr. Marc Vanderlinden stelt dat er al concreet gewerkt wordt rond de aanpassing
van de Groenendaalsite en rond de bewegwijzering.
Dhr. Tim Vandenput bevestigt dat enkele punten uit de plannen onderhevig zijn aan
aanpassingen in de Bijzondere Plannen van Aanleg en daardoor niet meteen kunnen
worden uitgevoerd.
3) Dhr. Jan Van Assche informeert naar het standpunt van de fractieleiders met
betrekking tot de plaatsing van een 35 meter hoge GSM-mast aan de Kapelstraat.
Dhr. Roby Guns en dhr. Klaas Geers stellen dat de hoogte van de mast nog niet
vaststaat. Er is immers nog geen stedenbouwkundig dossier ingediend.
Dhr. Jan Van Assche geeft aan dat de beslissingsbevoegdheid rond dit dossier bij
de Vlaamse Overheid ligt.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dit, maar de gemeente adviseert de Vlaamse
Overheid hierin. Hij vermeldt tevens dat de aanvrager, Proximus, deze studie
opnieuw zal opstarten en de gemeenteraad op de hoogte zal gehouden worden van
de voortgang in dit dossier.
Dhr. Wim Laureys vraagt om de communicaties te mogen inzien tussen het
gemeentebestuur en Proximus betreffende de herziening vermeld door dhr. Marc
Vanderlinden.
4) Dhr. Jan Van Assche informeert naar de timing van de losloopweide voor honden.
Dhr. Joris Pijpen stelt dat dergelijke dossiers niet zo voor de hand liggend zijn, maar
dat er tegen het najaar 2017 werk van wordt gemaakt.
5) Dhr. Jan Van Assche herhaalt zijn vraag met betrekking tot het reinigen van de
verkeersspiegels, gesteld tijdens de gemeenteraadszitting van 27 maart 2017.
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Mevr. Annelies Vanderlinden bevestigt dat de opdracht werd doorgegeven en dus
zal worden uitgevoerd.
6) Dhr. Alain Borreman wijst op de verkeersituatie in de Groenendaalsesteenweg, waar
op verschillende plaatsen, een verbod op stilstaan geldt vanwege de omleidingen
in het kader van de werken aan het gemeenteplein.
Dhr. Marc Vanderlinden bevestigt dat er enkele parkeerstroken tijdelijk verdwijnen
voor de vlotte doorstroming van zwaarder verkeer. Hij zal de signalisatie en het
verbod op stilstaan laten nakijken door de betrokken dienst.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
Namens de Raad,
get. Bram Wouters
waarnemend gemeentesecretaris
Voor eensluidend afschrift

Bram Wouters
waarnemend secretaris

get. Steven Coppens
voorzitter

Steven Coppens
voorzitter

