Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Halle-Vilvoorde

ONTWERPNOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016
AANWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

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

***
De voorzitter opent de openbare zitting
***
O.P.1 Secretariaat. Gemeenteraad. Notulen openbare zitting 29 augustus 2016.
Goedkeuring.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

29 augustus 2016: 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.

Advies
/
Argumentatie
/
Financieel advies
/
BESLUIT: Na stemming: 19 stemmen voor; 1 onthouding;
Enig artikel
De raad keurt de notulen van de openbare zitting van 29 augustus 2016 goed.
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Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Klassement gemeenteraad.
***
O.P.2 Grondafstand. Verkaveling Bockstal. Bepaling grondafstand op 8m van de
overkant van de Sparrebosstraat (lot 5 op het verkavelingsontwerp).
DE RAAD,
Motivering - voorgeschiedenis
De kinderen Bockstal, p/a Zoniënbosstraat 26, wensen hun grond te verkavelen
langsheen de Zoniënbosstraat en de Sparrebosstraat.
Feiten en context
De verkaveling is gelegen langsheen de Zoniënbosstraat en de Sparrebosstraat, kadastraal
gekend sectie B nummers 1102/G/14, 1102/H/14, 1102/R/13 en 1102/P/13.
Motivering - juridische gronden
Er wordt rekening gehouden met de ter zake wettelijke bepalingen, in het bijzonder met
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Motivering advies
Het college heeft in zitting van 12 september 2016 een voorwaardelijk gunstig advies
gegeven.
Argumentatie
Een aanvraag werd ingediend door de familie Bockstal voor het verkavelen van een perceel
grond langsheen de Zoniënbosstraat en de Sparrebosstraat.
Het tracé van de Sparrebosstraat ter hoogte van genoemde grond moet worden gewijzigd
en een nieuwe rooilijn moet worden vastgelegd op 8 meter van de overkant van de
Sparrebosstraat, en dit zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp als lot 5.
Het is noodzakelijk een nieuwe rooilijn vast te leggen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan
met het doel de verbreding van de bedoelde straat, de aanleg van een veilig voetpad
mogelijk te maken.
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening,
inzonderheid op artikel 133 §1.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 12 september 2016 advies
uitgebracht.
Motivering financieel advies
Geen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
In de Sparrebosstraat wordt het tracé van de verkeersweg, ter hoogte van de eigendom
van de familie Bockstal met betrekking tot de ingediende verkavelingsaanvraag, gewijzigd
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en vastgesteld op 8 meter van de overkant van de Sparrebosstraat en dit zoals aangeduid
op het verkavelingsontwerp als lot 5.
Artikel 2
De strook grond gelegen tussen de oude en de nieuw gevormde rooilijn zal in het openbaar
domein worden ingelijfd.
Artikel 3
De grondafstand zal gratis gebeuren, bij administratieve akte van grondafstand, te
verlijden voor de burgemeester, handelend overeenkomstig artikel 9 van de wet van
27.05.1870.
Artikel 4
Met het oog op het afleveren van de verkavelingsvergunning zullen de aanvragers aan het
college van burgemeester en schepenen een proces-verbaal van meting, met plan,
overhandigen, met aanduiding van de oppervlakte van de grond, die in uitvoering van deze
beslissing zal worden afgestaan.
Artikel 5
Deze beraadslaging heeft enkel uitwerking wanneer de verkavelingvergunning wordt
toegestaan.
Verantwoordelijke ambtenaar: Myriam Vandervaeren
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
Dienst ruimtelijke ordening
***
O.P.3 Dienst Vrije Tijd en Welzijn. Sportinfrastructuur onderwijsinstellingen.
Overeenkomst m.b.t. de terbeschikkingstelling aan derden.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys stelt dat hij geen kennis kon nemen van een akkoord met de scholen en
is de mening toegedaan dat het punt ingetrokken moet worden.
Mevr. Eva De Bleeker deelt mee dat de overeenkomst tot stand kwam in overleg met de
scholen.
Dhr. Wim Laureys achtte het aangewezen de overeenkomst niet te beperken tot de
schoolsporthallen.
Mevr. Eva De Bleeker stelt dat dit in het kader van het overleg met de scholen werd
afgesproken.
Op vraag van dhr. Wim Laureys bevestigt mevr. Eva De Bleeker dat het voordeeltarief
gehanteerd zal worden.
Dhr. Wim Laureys stelt zich de vraag waarom het toepassingsgebied beperkt blijft tot de
erkende verenigingen.
Mevr. Eva De Bleeker bevestigt dat de focus op de erkende verenigingen ligt.
Dhr. Wim Laureys informeert naar de concrete wijze van afrekening van de uren, waarop
de infrastructuur ter beschikking wordt gesteld.
Mevr. Eva De Bleeker deelt mee dat het een goodwill-overeenkomst betreft.
Dhr. Wim Laureys herhaalt de vraag tot intrekking.
Dhr. Patrick Demaerschalk informeert naar het advies van de sportraad.
Mevr. Eva De Bleeker deelt mee dat dit dossier in het verleden zeker besproken werd binnen
de sportraad, maar er hieromtrent geen rechtstreeks advies geformuleerd werd.
Er wordt eerst gestemd over de vraag tot uitstel van het punt : 7 ja, 13 neen.
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Voorgeschiedenis
•

18 december 2015 : beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van het
reglement inzake de verhuur van de gemeentelijke infrastructuur.

Feiten en context
In zitting van 18 december 2015 werd goedkeuring gehecht aan een verhuurreglement
met betrekking tot het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Het verhuurreglement
brengt met zich mee dat de scholen een vergoeding verschuldigd zijn voor het gebruik van
de sportinfrastructuur.
Juridische gronden
•

Artikel 42 van het gemeentedecreet.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De gemeentelijke sportinfrastructuur wordt op bepaalde tijdstippen overbevraagd.
Een oplossing kan er in bestaan de schoolinfrastructuur na en buiten de schooluren
eveneens ter beschikking te stellen van sportverenigingen.
In overleg met de scholen werd er een overeenkomst uitgewerkt die er toe strekt dat de
scholen hun infrastructuur (turnhal) ter beschikking stellen van sportverenigingen, voor
minstens eenzelfde aantal uren als de scholen zelf gebruik maken van de gemeentelijke
sporthal.
De tarieven die in het kader van de verhuur van de schoolinfrastructuur gehanteerd
worden, zijn deze vastgelegd in het verhuurreglement.
De voorgestelde oplossing leidt er toe dat de scholen de facto geen extra uitgaven ten laste
dienen te nemen in het kader van het gebruik van de gemeentelijke sporthal en de
sportverenigingen anderzijds bijkomende sportinfrastructuur ter beschikking krijgen voor
de uitoefening van hun activiteiten.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht goedkeuring aan het ontwerp van gebruikersovereenkomst met betrekking
tot de schoolsportinfrastructuur, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen alle verdere noodzakelijke
stappen te ondernemen in uitvoering van deze beslissing.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bart Mullie
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Dienst vrije tijd en welzijn, financiële dienst, technische dienst, Directie Groene Dal,
Directie Sint-Clemensschool.
***
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O.P.4 Dienst Vrije Tijd en Welzijn. Gebruikersovereenkomst
voetbalinfrastructuur. Goedkeuring.
DE RAAD,

Dhr. Wim Laureys wijst er op dat er afgestapt wordt van het principe dat gemeentelijke
infrastructuur niet exclusief ter beschikking wordt gesteld.
Hij stelt nog een aantal bijkomende vragen omtrent dit agendapunt : zo vraagt hij onder
meer of de overeenkomst al ondertekend werd en waarom ze niet eerder aan de
gemeenteraad voorgelegd werd.
Hij stelt dat de gemeentelijke verplichtingen niet uitgewerkt zijn.
Mevr. Eva De Bleeker geeft aan dat ERCH de grootste gebruiker van de infrastructuur is. De
vereniging krijgt meer verantwoordelijkheden toegeschoven, maar anderzijds ook meer
beheersmogelijkheden met betrekking tot de site, die niet exclusief aan ERCH toekomt.
Zij bevestigt dat er herhaaldelijk overlegd werd met de voetbalvereniging, maar de
overeenkomst nog niet ondertekend werd.
Dhr. Wim Laureys suggereert het consequent gebruik van het begrip erkende vereniging,
in plaats van gesubsidieerde vereniging.
Dhr. Patrick Demaerschalk informeert naar het advies van de sportraad.
Mevr. Eva De Bleeker wijst er op dat de overeenkomst voor een periode van 1 jaar geldt en
er een evaluatie volgt.
De voorzitter gaat over tot de stemming, met vermelding van volgende aanpassingen : de
term 'gesubsidieerde vereniging' wordt vervangen door 'erkende vereniging' en de term
'bewoner' door 'gebruiker'.

Voorgeschiedenis
•
•

26 november 2007 : beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de
gebruikersovereenkomst met betrekking tot de voetbalinfrastructuur langsheen de
Kapelstraat, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en ERCH.
15 juli 2009 : beslissing van de Raad van Bestuur van het AGB Holar tot
goedkeuring van de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de
voetbalinfrastructuur langsheen de Kapelstraat, af te sluiten tussen het AGB en
ERCH.

Feiten en context
ERCH is bevoorrechte gebruiker van de voetbalinfrastructuur langsheen de Kapelstraat.
De afspraken m.b.t. het gebruik maken het voorwerp uit van een gebruikersovereenkomst,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2007 en de Raad van Bestuur van
het AGB Holar op 15 juli 2009.
Juridische gronden
•

Artikel 42 van het gemeentedecreet.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
Een aanpassing van de gebruikersovereenkomst dringt zich op.
In het kader van de nieuwe gebruikersovereenkomst wordt ERCH o.m. integraal
verantwoordelijk voor de verhuur van de kantine, met inachtname van de voorwaarden,
zoals opgenomen in het verhuurreglement dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad
op 18 december 2015.
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Er wordt anderzijds niet langer voorzien in een tussenkomst van de gemeente in de
energiekosten.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 13 stemmen voor; 7 onthoudingen;
Artikel 1
De raad hecht, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van een aanpassing van
de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB, goedkeuring aan de
gebruikersovereenkomst met betrekking tot de voetbalinfrastructuur langsheen de
Kapelstraat, zoals gevoegd in bijlage.
Artikel 2
De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen alle verdere noodzakelijke
stappen te ondernemen ter uitvoering van dit besluit.
Verantwoordelijke ambtenaar: Bart Mullie
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
Financiële dienst, technische dienst, dienst Vrije Tijd en Welzijn, ERCH.
***
O.P.5 Mobiliteit. Blauwe zone Sohieparking. Goedkeuring aanvullend
verkeersreglement.
DE RAAD,
Voorgeschiedenis
•

Beslissing tot herinrichting van het Gemeenteplein.

Feiten en context
De werken aan het Gemeenteplein brengen met zich mee dat de aldaar gelegen
parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn en er moet gekeken worden naar een verbetering
van de beschikbare capaciteit in de omgeving.
Juridische gronden
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe gemeentewet;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer;
Omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.

Advies
Geen extern advies.
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Argumentatie
De werken op het Gemeenteplein leiden tot de onbeschikbaarheid van de aldaar gelegen
parkeerplaatsen.
Het is daarom aangewezen de beschikbare capaciteit van de parkeerplaatsen in de
onmiddellijke omgeving te verhogen.
Dit kan door de Sohieparking mee te integreren in de blauwe zone.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 20 stemmen voor;
Artikel 1
Vanaf 3 oktober 2016 tot het einde van de werken aan het Gemeenteplein wordt de
Sohieparking, begrensd door de J. Denayerstraat en de F. Sohiestraat, opgenomen in de
bestaande blauwe zone.
Er wordt een beperkte parkeertijd van 3 uur ingevoerd, gesignaleerd door verkeersborden
E9a met zonale geldigheid en het symbool van de parkeerschijf.
Artikel 2
De verkeersborden worden door de zorgen en op kosten van het gemeentebestuur
geplaatst volgens het bijgevoegd plan.
Artikel 3
De bekendmaking van deze verordening zal gebeuren op de wijze door de wet bepaald.
Dit besluit zal van kracht worden bij de bekendmaking ervan.
Artikel 4
De inbreuken op de beschikkingen van dit politiereglement zullen gestraft worden met
politiestraffen.
Artikel 5
Afschriften worden overgemaakt aan:
- de Bestendige Deputatie
- de griffie van de politierechtbank te Asse
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
- de brandweerzone Oost Overijse
- PZ Druivenstreek
- huisartsenkring HAHO
Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Tim Vandenput
Uittreksel voor:
- de Bestendige Deputatie
- de griffie van de politierechtbank te Asse
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
- de brandweerzone Oost Overijse
- PZ Druivenstreek
- huisartsenkring HAHO
***
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O.P.6 Secretaris. Algemene vergadering Eandis Assets. Herziening besluit 29
augustus 2016.
DE RAAD,

Mevr. Eva De Bleeker geeft een omstandige toelichting met betrekking tot
de
voorgeschiedenis in dit dossier.
Zij verwijst naar de mogelijke gevaren die voortvloeien uit de inname van de strategische
participatie.
Zij roept alle gemeenten op om vooralsnog in te tekenen op de vroegere oproep tot
kapitaalsverhoging en eveneens tot het onderzoeken van alternatieve financieringsvormen.
Zij stelt voor de beslissing van de gemeenteraad van augustus te herzien en de
vertegenwoordiger van de gemeente op te dragen om op alle punten tegen te stemmen.
Dhr. Jean-Paul Van Horenbeke geeft aan zich te zullen onthouden bij de stemming, daar
hij, binnen het kader van zijn mandaat als vertegenwoordiger binnen Finilek, de vraag kreeg
om niet tegen de toetreding te stemmen.
Dhr. Wim Laureys stelt dat er, op het vlak van de ter beschikking staande informatie, geen
verschil is tussen de situatie in augustus en deze op datum van vandaag.
Mevr. Eva De Bleeker stelt dat het een voortschrijdend inzicht betreft.
Dhr. Roby Guns onderschrijft het amendement, voorgesteld door mevr. Eva De Bleeker, om
de ontwerpbeslissing te hervormen en de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht te
geven tegen de voorgestelde agendapunten te stemmen.
Dhr. Tim Vandenput stelt dat de nieuwe informatie onder meer betrekking heeft op de wijze
van selecteren van de strategische partner en de onduidelijkheid omtrent de
uittredingsvergoeding.
Dhr. Wim Laureys vraagt de stemming te laten doorgaan omdat er geen nieuwe elementen
beschikbaar zijn die een andersluidende beslissing zouden motiveren.
Het voorstel van dhr. Wim Laureys wordt verworpen met 7 ja, 12 neen, 1 onthouding.
Het amendement van dhr. Roby Guns wordt aanvaard met 8 onthouding, 12 ja.

Voorgeschiedenis
•

29 augustus 2016 : besluit van de gemeenteraad houdende goedkeuring van de
agenda van de algemene vergadering van Eandis Assets van 3 oktober 2016 en
houdende vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger.

Feiten en context
In zitting van 29 augustus werd goedkeuring gehecht aan de agenda van de algemene
vergadering van Eandis Assets van 3 oktober 2016.
De agenda omvat onder meer de toetreding van een private aandeelhouder (State Grid
Europe Limited).
Juridische gronden
•
•

Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in
het bijzonder artikel 44;
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Advies
Geen extern advies.
Argumentatie
De beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus 2016 omvatte het mandaat om
goedkeuring te hechten aan het agendapunt met betrekking tot de toetreding van ‘State
Grid Europe Limited’ als aandeelhouder.
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In het licht van een aantal onduidelijkheden met betrekking tot deze aandeelhouder is het
aangewezen hieromtrent vooralsnog een negatief standpunt in te nemen.
Financieel advies
Geen financiële gevolgen.
BESLUIT: Na stemming: 12 stemmen voor; 8 onthoudingen;
Artikel 1
De beslissing van de gemeenteraad van 29 augustus wordt ingetrokken.
Artikel 2
Geen goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek en van Eandis Assets van 3
oktober 2016 en mevr. Eva De Bleeker - en in voorkomend geval haar plaatsvervanger
dhr. Marc Vanderlinden - op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing
genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Eandis
Assets, t.a.v. het secretariaat, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be.

Verantwoordelijke ambtenaar: Geert Raymaekers
Bevoegd lid van college: Eva De Bleeker
Uittreksel voor:
- Klassement gemeenteraad
- Eandis Assets, uitsluitend op het mailadres intercommunales@eandis.be
- mevr. Eva De Bleeker
***
TOEGEVOEGD PUNT
Interpellatie van raadslid Michel Joly - ''letterlijke tekst''
Interpellatie
Gemeentebestuur van Hoeilaart
Ter attentie van de heer Geert Raymaekers, gemeentesecretaris
Jan Van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Hoeilaart,
21 september 2016

Geachte secretaris,
Betreft: aanvullend agendapunt gemeenteraad 26 september 2016
Hierbij laat ik u weten dat ik volgend punt wens toe te voegen aan de agenda van de
gemeenteraad van 26 september 2016.
Op 31 maart 2008 keurde de gemeenteraad het ‘reglement wijkwerking’ goed.
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Nu het zomerseizoen achter de rug is en de meeste wijkfeesten achter ons liggen heeft het
gemeentebestuur hiervan wellicht een evaluatie gemaakt.
Graag wil ik dan ook tijdens de gemeenteraad hierover volgende vragen stellen aan het
college van burgemeester en schepenen:
Hoeveel gesubsidieerde wijkfeesten werden er in 2016 tot nu toe reeds
georganiseerd?
Hoeveel gesubsidieerde ‘wijk-in-de-kijker’ feesten werden er in 2016 tot nu toe
reeds georganiseerd?
Wanneer werden de aanvragen voor de gesubsidieerde wijkfeesten en ‘wijk-in-dekijker’ feesten ontvangen en wanneer werden deze voorgelegd aan het college?
Wanneer heeft het college beslist om subsidies ‘wijk-in-de-kijker’ 2016 toe te staan?
Welk budget werd hiervoor in 2016 voorzien?
Welke uitgaven werden door het gemeentebestuur hiervoor betaald?
Hoe werd hiervoor dit jaar publiciteit gemaakt, en door wie?
Werden de gemeenteraadsleden dit jaar uitgenodigd voor de gesubsidieerde ‘wijkin-de-kijker’ feesten? Indien dit niet het geval is, wat is hiervan de reden?
Welke personen hebben hier namens het bestuur tijdens de gesubsidieerde ‘wijkin-de-kijker’ feesten een toespraak gehouden?
In welke taal of talen heeft het gemeentebestuur de wijkbewoners toegesproken?
In welke taal of talen hebben de verantwoordelijken van de wijkcomités de
wijkbewoners toegesproken?
Werd het taalcharter door het gemeentebestuur steeds toegepast? Indien dit niet
het geval is, waarom niet?
Werden alle wijkfeesten en ‘wijk-in-de-kijker’ feesten steeds vermeld in de
gemeentelijke UIT-kalender?
Werden er dit jaar van deze ‘wijk-in-de-kijker’ feesten foto’s genomen door een
fotograaf aangesteld door de gemeente?
Heeft elk wijkfeest en ‘wijk-in-de-kijker’ feest het ‘reglement wijkfeesten’ correct
toegepast? Zo niet, welke gevolgen werden hieraan gegeven?
Alvast bedankt.
Met de meeste hoogachting,
Michel Joly, gemeenteraadslid
R. Lauwersstraat 23
1560 Hoeilaar

Dhr. Michel Joly licht zijn interpellatie toe.
Mevr. Els Uytterhoeven verstrekt de antwoorden.
Zo geeft ze onder meer aan dat er in 2016 acht wijkfeesten gesubsidieerd werden en er
eveneens twee Wijk-in-de-Kijker-feesten gesubsidieerd werden.
Hiervoor werd een budget van 11.295,48 € uitgetrokken.
Zij bevestigt tevens dat er voor de wijkfeesten geen bijzondere publiciteit gevoerd wordt,
aangezien deze feesten zich beperken tot de wijk zelf.
Voor wijk in de kijker Blockveldt werd publiciteit gevoerd in Hier Hoeilaart, Uit, via een
persbericht, het e-zine, de app en de lichtkrant, voor wijk in de kijker Pittoresque werd
publiciteit gevoerd via Hier Hoeilaart en Uit.
Voor wijk in de kijker Blockveldt werden de raadsleden uitgenodigd door de organisatoren
van het wijkfeest, voor wijk in de kijker Pittoresque is dit niet geweten.
Voor wijk in de kijker Blockveldt werd een toespraak gehouden door Tim Vandenput en Els
Uytterhoeven, voor wijk in de kijker Pittoresque door Tim Vandenput.
Dhr. Tim Vandenput geeft toelichting bij het (meertalig) taalgebruik.
Dhr. Michel Joly geeft aan de indruk te krijgen dat er voor de wijk Pittoresque een
uitzonderingsregeling werd gehanteerd.
Hij geeft aan dat het gebruik van het Nederlands de regel is in het kader van de wijkwerking
en stelt vast dat de burgemeester deze regel niet in acht heeft genomen.

ONTWERPNOTULEN - Gemeenteraadszitting van 26 september 2016

Dhr. Tim Vandenput stelt dat hij de burgemeester van alle inwoners is.
Dhr. Jan Van Assche wijst er nog op dat Hier Hoeilaart in een aantal straten bedeeld werd
nadat Wijk in de Kijker al had plaatsgevonden.

***

Vragen en antwoorden.
1) Dhr. Wim Laureys stelt dat de notulen van het college van burgemeester en
schepenen niet beschikbaar zijn binnen Meeting.mobile, enkel op het oude platform.
2) Dhr. Michel Joly informeert naar de evaluatie van het paardenevenement binnen de
raad voor manègehouders.
Dhr. Meganck deelt mee dat dit overleg nog niet heeft plaatsgevonden.
3) Dhr. Michel Joly wijst op de eentalig franstalige aanplakkingen in de wijk ’t Roth en
vraagt naar het gevolg dat hieraan gegeven werd.
Mevr. Eva De Bleeker bevestigt dat de administratie hier gevolg heeft aan gegeven.
Dhr. Marc Vanderlinden wijst op de bepalingen van het politiereglement.
4) Dhr. Michel Joly wijst er op dat er heel wat straatnaamborden vuil zijn.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat dit probleem aangepakt wordt.
Dhr. Jan Van Assche informeert naar een procedure voor onderhoud van de
verkeersspiegels.
Dhr. Marc Vanderlinden geeft aan dat er geen systematische reiniging gebeurt maar
er vanuit de technische dienst wel actie ondernomen wordt indien nodig.
Hij geeft nog aan dat er een lastenboek gemaakt is om het onderhoudsprobleem
systematisch aan te pakken.
Mevr. Annelies Vanderlinden bevestigt dat dit lastenboek vandaag goedgekeurd
werd door het college van burgemeester en schepenen.

***
De voorzitter sluit de openbare zitting.
***
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