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GEMEENTERAADSZITTING 10 SEPTEMBER 2018

Aanwezig:
Paul CARION

Voorzitter,

Denis DIERICK

Burgemeester,

Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS,
Willy VAN HOVE, Dieter DE METS
Gilles VAN HENDE

Schepenen,
OCMW-voorzitter-Schepen,

Marc VAN WITTENBERGE, Hugo LEROY, Willy BENOOT,
Karel HUBAU, Aline DERVAUX, Nadine DE STERCKE, Mieke PETERS,
Jef VERMAERE, Jacques DEZUTTER, Dieter DE METS,
Wim MALFROOT, Luc GOEMAERE, Ankie D’HOLLANDER,
Nelly DE SCHAMPHELAERE, Eddy VAN HIJFTE, Bart PIENS en
Stany SCHAMP
Serge RONSSE

Raadsleden,

Algemeen directeur.

OPENBARE ZITTING
De voorzitter opent de openbare zitting.
1. Goedkeuren notulen van 25 juni 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 33;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De notulen van de gemeenteraadszitting van 25 juni 2018 goed te keuren.

AGENDAPUNTEN OP VOORSTEL VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
2. Veiligheid – bijzonder nood- en interventieplan voor de “Superprestige”-veldritwedstrijd aanvaarden.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming en in het bijzonder op artikel 2 ter;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen en in het bijzonder artikel 29;
Gelet op de omzendbrief van 10 december 1987 betreffende de ordehandhaving;
Gelet op de ministeriële omzendbrieven NPU-1, NPU-2, NPU-3, NPU-4, NPU-5 betreffende de
nood- en interventieplannen;
Overwegende dat het gemeentebestuur voor de “Superprestige”-veldritwedstrijd een
bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) kan opmaken en ter goedkeuring dient over te
maken aan dhr. provinciegouverneur;
Gelet op de voorafgaandelijke besprekingen van het ontwerp van het bijzonder nood- en
interventieplan met de disciplines van de gemeentelijke veiligheidscel op 8 mei 2018;
Overwegende dat de veiligheidscel zijn opmerkingen heeft kenbaar gemaakt op het ontwerp;
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Overwegende dat het ontwerp-BNIP door de veiligheidscel werd aangenomen op 28 juni 2018;
Gelet op het bijgevoegde ontwerp bijzonder nood- en interventieplan voor de “Superprestige”veldritwedstrijd welke doorgaat op 11 november 2018;
Overwegende dat omwille van veiligheidsredenen en omwille van privacyredenen bijlage 9
niet ter inzage wordt gelegd en bepaalde telefoonnummers onleesbaar werden gemaakt;
Overwegende dat bijlage 8 nog niet definitief is opgemaakt;
Overwegende dat bijlage 4 van toepassing blijft voor 2018;
Overwegende dat mevrouw Ankie D’Hollander, raadslid, het gebruik van BE-Alert mist in het
plan; dat ze vraagt om meer duidelijkheid te verschaffen over de zones waar de ambulante
handel is toegelaten;
Overwegende dat de heer Denis Dierick, burgemeester, stelt dat BE-Alert één van de
communicatiekanalen is waarover de veiligheidscel nu beschikt; dat dit kanaal niet specifiek
vermeld dient te worden in het BNIP; dat er over de ambulante handel afspraken zijn gemaakt
met de organisator en dat de politie hierover gebrieft is;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het bijzonder nood- en interventieplan voor de “Superprestige”-veldritwedstrijd te
aanvaarden, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Een afschrift van dit besluit en van het bijzonder nood- en interventieplan voor de
“Superprestige”-veldritwedstrijd zal ter goedkeuring worden overgemaakt aan dhr.
provinciegouverneur, Kalandeberg 1, 9000 Gent.

3. Kinderopvang – lokaal overleg kinderopvang/opvoedingsondersteuning – kennisname
voorlopig verslag van 7 mei 2018.
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 200 § 3;
Gelet op de vergadering van het Lokaal Overleg Kinderopvang en het Lokaal Overleg
Opvoedingsondersteuning van 7 mei 2018;
Gelet op het bijgevoegde verslag van deze vergadering;
Overwegende dat mevrouw Nadine De Stercke, raadslid, vaststelt dat er weinig externen
aanwezig waren op de vergadering;
BESLUIT:
Art. 1:

Kennis te nemen van het voorlopig verslag van de gemeentelijke adviesraad LOK-LOO
van 7 mei 2018.

4. Personeel – vaststellen organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele
omkadering, samenstelling managementteam (vervangen gemeenteraadsbesluit van 11
september 2017).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 75, 87 § 4 1° , 96
en 104;
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Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
vakbonden van haar personeel en in het bijzonder op artikel 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19
december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel, personen die deelnemen aan de vakbondsactiviteit en in het bijzonder op
artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in
de zin van artikel 2 §1 1° van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en vakbonden van haar personeel en in het bijzonder op artikel 3 8°,
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en in het bijzonder titel II;
Gelet op de omzendbrief BA 97/10 van 21 mei 1997 betreffende het toepassingsgebied van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en vakbonden
van haar personeel en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die
wet;
Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006 houdende BVR 24.11.2006 betr.
de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en ter
uitvoering van art. 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en het bijzonder op
punt 4.2.;
Gelet op de omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009 houdende toelichting bij de wijzigingen
aan het Gemeentedecreet ingevolge het decreet 23.01.2009 wijz. Gemeentedecreet en
ingevolge het decreet 30.04.2009 houdende diverse wijzigingen van de wet 19.10.1921 tot
regeling van de provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op
04.08.1932, het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en het Provinciedecreet van 09.12.2005
wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren betreft en in het bijzonder op
punt 2.1.;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende vaststellen organogram,
statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering administratief personeel,
samenstelling managementteam – vervangen gemeenteraadsbesluit van 21 november 2016;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende algemeen directeur en
financieel directeur – kennisname aanstelling van rechtswege en vaststellen salarisschalen;
Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten
weergeeft, de gezagsverhoudingen aangeeft en de functies aanduidt waaraan het
lidmaatschap van het managementteam verbonden is;
Overwegende dat de personeelsformatie het aantal betrekkingen per graad in voltijdse
equivalenten vermeldt; dat de personeelsformatie een onderscheid maakt tussen de statutaire
betrekkingen en de contractuele betrekkingen;
Overwegende dat de algemeen directeur het voorontwerp van organogram heeft opgesteld;
Overwegende dat het managementteam zijn advies uitbracht op 16 mei 2018; dat dit advies
resulteerde in een ontwerp van organogram;
Gelet op het verslag van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018;
Gelet op het gunstig advies van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018;
Overwegende dat de gemeentesecretaris en de financieel beheerder op 25 februari 2018 van
rechtswege respectievelijk algemeen directeur en financieel directeur zijn geworden;
Overwegende dat het gemeenschappelijk managementteam voor gemeente en OCMW sinds de
vervanging van het afdelingshoofd sociaal huis en het afdelingshoofd burgerzaken door het
afdelingshoofd burger en welzijn 1 lid minder telt; dat de deskundige administratieve
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organisatie optreedt als erkend waarnemend directeur in afwezigheid van de algemeen
directeur; dat de deskundige administratieve organisatie in de hoedanigheid van waarnemer
over volheid van bevoegdheid beschikt; dat het vanuit dat perspectief logisch is om de
deskundige administratieve organisatie op te nemen in het managementteam;
Overwegende dat de titularis van de statutaire betrekking van bibliothecaris B1-B3 per 1 april
2018 bevorderde tot hoofdbibliothecaris B4-B5; dat de blokkering van de contractuele
betrekking van bibliothecaris B1-B3 bijgevolg opgeheven is;
Overwegende dat de titularis van de uitdovende contractuele betrekking van
bibliotheekassistent D1-D3 per 1 april 2018 ontslagnemend was wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd; dat de uitdovende betrekking bijgevolg definitief geschrapt kan
worden;
Overwegende dat de titularis van de uitdovende statutaire betrekking van afdelingshoofd
burgerzaken A1a-A3a per 1 mei 2018 ontslagnemend was wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd; dat de uitdovende betrekking bijgevolg definitief geschrapt kan
worden;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het organogram vast te stellen, zoals gezien in bijlage.
In het organogram de functies aan te duiden waaraan het stemgerechtigd
lidmaatschap van het managementteam verbonden is.
Het gaat in concrete om de volgende functies:
-

de algemeen directeur;

-

de financieel directeur;

-

het afdelingshoofd vrijetijdszaken;

-

het afdelingshoofd burger en welzijn;

-

het afdelingshoofd grondgebiedszaken;

-

de deskundige administratieve organisatie.

De burgemeester, of de schepen door hem aangewezen, maakt met raadgevende
stem deel uit van het managementteam.
Art. 2:

De statutaire personeelsformatie als volgt vast te stellen:
-

-

-

Afdeling interne zaken in VTE’s:
o

1,00

AD

algemeen directeur

o

1,00

FD

financieel directeur

o

1,00

A1a-A3a

deskundige administratieve organisatie

o

2,00

B1-B3

deskundige financiële organisatie

o

3,50

C1-C3

administratief medewerker administratieve
organisatie

o

3,00

C1-C3

administratief medewerker financiële organisatie

Afdeling vrijetijdszaken in VTE’s:
o

(*)

B4-B5

afdelingshoofd vrijetijdszaken
(*) uit te oefenen door een van de onderliggende
deskundigen

o

1,00

B4-B5

hoofdbibliothecaris

Afdeling burger en welzijn in VTE’s:
o

-

3,00

C1-C3

administratief medewerker burgerzaken

Afdeling grondgebiedszaken in VTE’s:
o

1,00

A4a-A4b

afdelingshoofd grondgebiedszaken

o

1,00

A1a-A3a

deskundige ruimtelijke ordening
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o

1,00

A1a-A3a

deskundige infrastructuur

o

1,00

B4-B5

deskundige milieu

o

2,50

C1-C3

administratief medewerker grondgebiedszaken

De volgende statutaire betrekkingen krijgen een uitdovend karakter:
-

-

Afdeling vrijetijdszaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige cultuur en toerisme

o

1,00

B1-B3

deskundige sport

o

1,00

B1-B3

bibliothecaris

o

0,63

C1-C3

bibliotheekmedewerker

o

0,50

D1-D3

bibliotheekassistent

Afdeling burger en welzijn in VTE’s:
o

-

-

D1-D3

administratief assistent burgerzaken

Afdeling grondgebiedszaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige ruimtelijke ordening

o

1,00

C1-C3

teamcoach construct

o

4,00

D1-D3

technisch medewerker technische dienst

o

4,00

E1-E3

technisch assistent technische dienst

Onderwijs in VTE’s:
o

Art. 3:

0,50

1,00

E1-E3

technisch assistent poetshulp

De contractuele omkadering als volgt vast te stellen:
-

-

-

Afdeling interne zaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige ICT

o

1,00

B1-B3

deskundige communicatie

o

3,91

E1-E3

technisch assistent poetsvrouw, waarvan


2,13 VTE:

administratief centrum



1,06 VTE:

bibliotheek



0,46 VTE:

ontmoetingscentrum



0,12 VTE:

politie



0,13 VTE:

magazijn

Afdeling vrijetijdszaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige cultuur en toerisme

o

1,69

B1-B3

deskundige sport

o

1,00

B1-B3

deskundige jeugd

o

1,00

B1-B3

bibliothecaris

o

2,00

C1-C3

administratief medewerker vrijetijdszaken

o

3,00

C1-C3

bibliotheekmedewerker

Afdeling burger en welzijn in VTE’s:
o

1,00

A1a-A3a

afdelingshoofd burger en welzijn

o

1,00

B1-B3

deskundige burgerzaken
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-

-

Afdeling grondgebiedszaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige technische dienst

o

1,50

C1-C3

administratief medewerker grondgebiedszaken

o

1,00

D4-D5

teamcoach construct

o

1,00

D4-D5

teamcoach eco

o

1,00

D4-D5

teamcoach support

o

15,00 D1-D3

technisch medewerker technische dienst

o

2,00

D1-D3

technisch medewerker recyclagepark

o

16,00 E1-E3

technisch assistent technische dienst

Onderwijs in VTE’s:
o

o

5,10

2,44

E1-E3

E1-E3

technisch assistent poetshulp, waarvan


4,71 VTE:

poetshulp



0,39 VTE:

busvervoer

assistent voor- en naschoolse opvang, waarvan
(geen prestaties in juli en augustus)

De volgende contractuele betrekkingen worden geblokkeerd:
-

-

Afdeling vrijetijdszaken in VTE’s:
o

1,00

B1-B3

deskundige cultuur en toerisme
door de betrekking van deskundige cultuur en
toerisme B1-B3 in statutair verband (uitdovend)

o

1,00

B1-B3

deskundige sport
door de betrekking van deskundige sport B1-B3 in
statutair verband (uitdovend)

o

0,63

C1-C3 bibliotheekmedewerker
door de betrekking van bibliotheekmedewerker
C1-C3 in statutair verband (uitdovend)

Afdeling grondgebiedszaken in VTE’s:
o

-

1,00

D4-D5

teamcoach construct
door de betrekking van teamcoach construct C1C3 in statutair verband (uitdovend)

Onderwijs in VTE’s:
o

1,00

E1-E3

technisch assistent poetsvrouw
door de betrekking van technisch assistent
poetshulp E1-E3 in statutair verband (uitdovend)

Art. 4:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

Art. 5:

Onderhavige beslissing treedt in werking op heden en vervangt integraal:
-

Art. 6:

gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende vaststellen
organogram, statutaire personeelsformatie en contractuele omkadering
administratief personeel, samenstelling managementteam – vervangen
gemeenteraadsbesluit van 21 november 2016;

Een afschrift van deze beslissing over te maken aan de gemeentelijke diensten.

5. Personeel – rechtspositieregeling gemeentepersoneel – vaststellen (vervangen
gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;
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Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 105, 253 §1
1° en 270;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2008 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 2017 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het
stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter
beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel
telefoonabonnement;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot wijziging van artikel 20 §2 2° van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 11 september 2017 houdende rechtspositieregeling
gemeentepersoneel – wijzigen gemeenteraadsbesluit van 15 februari 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 – algemeen directeur en financieel
directeur – kennisname aanstelling van rechtswege en vaststellen salarisschalen;
Overwegende dat de algemeen directeur het voorontwerp van rechtspositieregeling heeft
opgesteld;
Overwegende dat het managementteam zijn advies uitbracht op 26 april 2018; dat het advies
aanleiding gaf tot het ontwerp van rechtspositieregeling;
Overwegende dat het advies van de OCMW-raad vereist is in zoverre de wijzigingen impact
zouden hebben op het budget en/of het beheer van het OCMW; dat dit niet het geval is;
Gelet op het verslag van het bijzonder onderhandelingscomité van 9 juli 2018;
Gelet op het protocol van akkoord van 9 juli 2018;
Overwegende dat de belangrijkste wijzigingen betrekking hebben op:
het evaluatiesysteem;
de bedragen voor het gebruik van werkmiddelen en persoonlijke middelen;
de opname van het zorgkrediet;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

De rechtspositieregeling te wijzigen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

De wijzigingen treden, behoudens andersluidende bepalingen, in werking op heden.

Art. 3:

Het college van burgemeester en schepenen te machtigen om over te gaan tot de
opmaak van een gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling.

Art. 4:

Binnen de 20 dagen een eensluidend afschrift van deze beslissing over te maken aan
de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen via het digitaal loket van het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur.

6. Personeel –arbeidsreglement – vaststellen (vervangen gemeenteraadsbesluit van 23
februari 2015).
DE GEMEENTERAAD,
Vergaderd in openbare zitting, met het vereiste quorum;

109
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op artikel 42 §3;
Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en
de vakbonden van haar personeel en in het bijzonder op artikel 19bis;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2007 houdende deontologische code voor
het gemeentepersoneel – vaststellen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende arbeidsreglement –
vaststellen – vervangen gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015;
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 19 februari 2018 en in het
bijzonder op punt 7 m.b.t. de sociale voordelen;
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 19 februari 2018 en in het
bijzonder op punt 8 m.b.t. de ICT-middelen;
Gelet op het verslag en het advies van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018 en in het
bijzonder op punt 3 m.b.t. de deontologie;
Gelet op het verslag en de adviezen van het hoog overlegcomité van 16 juli 2018 en in het
bijzonder op punt 4 m.b.t. alcohol en drugs;
BESLUIT: eenparig
Art. 1:

Het arbeidsreglement vast te stellen, zoals gezien in bijlage.

Art. 2:

Onderhavige beslissing vervangt met ingang van 1 oktober 2018 het
gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018 houdende arbeidsreglement – vaststellen
– vervangen gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2015.
Onderhavige beslissing heft met ingang van 1 oktober 2018 het gemeenteraadsbesluit
van 3 september 2007 houdende deontologische code voor het gemeentepersoneel –
vaststellen, op.

Art. 3:

Een afschrift van het arbeidsreglement wordt tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan
de personeelsleden.

Art. 4:

Het arbeidsreglement wordt bekend gemaakt door middel van aanplakking.
Het arbeidsreglement wordt ter beschikking gesteld op de personeelsdienst en op het
gemeentelijk intranet.

Art. 5:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
-

de afdeling interne zaken (dienst administratieve organisatie)
Toezicht op de Sociale Wetten – directie Gent.

MONDELINGE VRAGEN
7. Mondelinge vragen.
a. Gemeenteraadslid Mieke Peters: waarom mag men bij het verlaten van de parking ter
hoogte van bakkerij De Pourcq (Gavere) enkel rechtsaf rijden?
College van burgemeester en schepenen: het is veiliger om rechtsaf te rijden en de rotonde
te nemen.
b. Gemeenteraadslid Karel Hubau: waar en wanneer is er beslist om in de Molenstraat zone 30
in te richten? Worden er nog extra infrastructurele maatregelen genomen?
College van burgemeester en schepenen: de vraag wordt meegenomen bij de heraanleg van
de Markt.
c. Gemeenteraadslid Karel Hubau: is er al iets beslist over de schutters-/visserskantine en, zo
ja, wat? Kan er dit jaar nog een beslissing verwacht worden?
College van burgemeester en schepenen: er is nog niets beslist. De gesprekken met de
betrokken clubs lopen nog. Het komt toe aan de nieuwe bestuursploeg om hierin verdere
beslissingen te nemen.
d. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: waarom werd precies het fietspad in de Eeckhoutstraat
heraangelegd? Komt de extra beveiliging ter hoogte van de Boentweg terug?
College van burgemeester en schepenen: er waren heel wat rioolkolken verzakt door de
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omleiding en die dienden opgetrokken te worden. Er werd vaak op de fietspaden gereden,
waardoor ook het fietspad rond de riooldeksels verzakte. Er zal nog extra beveiliging
voorzien worden ter hoogte van de Boentweg.
e. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: kunnen er op de plaatsen waar de groenperken vervangen
werden door beton bijvoorbeeld bloembakken voorzien worden?
College van burgemeester en schepenen: de suggestie wordt meegenomen.
f. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: kan de signalisatie verbeterd worden om het gebruik van
de Kloosterstraat verder te bevorderen?
College van burgemeester en schepenen: de Kloosterstraat is een smalle weg. Het is niet de
bedoeling om er alle verkeer door te sturen. De suggestie wordt verder bekeken.
g. Gemeenteraadslid Jef Vermaere: kan de Kloosterstraat tweerichtingsverkeer worden voor
fietsers?
College van burgemeester en schepenen: de suggestie wordt met de politie bekeken.
De voorzitter sluit de openbare zitting.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting,
De algemeen directeur

De voorzitter

Serge Ronsse

Paul Carion

