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Aanwezig/verontschuldigd: 

 21/08/2019  

Mattheus De Clippele  verontschuldigd 

Paul Kongs  verontschuldigd 

Karl Libeert  aanwezig 

Didier Martens  aanwezig 

Pierre Martin Neirinckx  verontschuldigd 

Jean-Marie Schepens  aanwezig 

Diederik Van Meirhaeghe  verontschuldigd 

Jan Vanquaille  aanwezig 

Patrick Vermeulen  aanwezig 

Chantal Buysse  aanwezig 

Claudine Haeck  aanwezig 

Anne Schumacher  verontschuldigd 

Karen Meskens  verontschuldigd 

Mireille Matthys  verontschuldigd 

Carine Van Lancker  aanwezig 

Paul Deprez  aanwezig 

Wilfried Schaubroeck verontschuldigd 

Jolien Verroeye  verontschuldigd 

Willy Van Hove  aanwezig 

Ivan De Groote  aanwezig 

Dirk Martens  aanwezig 

Alex Vertenten  aanwezig 

Frits Brendine  aanwezig 
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1. Verwelkoming: 

De bevoegde schepen Dirk Martens verwelkomt de aanwezigen. Hij dankt iedereen voor de 
kandidatuurstelling. Er gaat ook dank uit naar het oud bestuur o.m. Michel Dewilde, 
Annabelle Stevens, Dirk Vandekerckhove (WOI), Chris Vlerick (WOI en Steenbakkers), Luce 

Vandenmeersschaut en Bram Dermout (Valeirzoektocht).  

Dirk geeft duiding bij de zes jaarlijkse vernieuwingen van de adviesraden en staat ook stil b
 ij het nieuwe Participatiereglement. Hij duidt de opdrachten van een adviesraad en in het 

bijzonder van de VVV ’t Gaverland. Deze zijn omschreven in het participatiereglement: 
artikels 5, 6,7, 8, 57 en 58 

2. Kennisname van ambtshalve aanduiding/verkiezing van de leden van de adviesraad (GR 
24/06/2019). 

In bijlage treft u de volledige lijst aan. 

3. Verkiezing van de voorzitter 

Er zijn 2 kandidaten: Jean-Marie schepens en Karel libeert. Karl strekt zijn kandidaatstelling 
terug  ten voordele van Jean-Marie. Jean-Marie Schepens wordt unaniem en met 
handgeklap aanvaard als voorzitter. 

4. Verkiezing van de penningmeester: 

 Patrick Vermeulen stelt zich kandidaat en wordt unaniem, met handgeklap, verkozen. 

5. Vaststellen huishoudelijk reglement: 

Het unaniem aanvaard voorstel treft u in bijlage aan. 

6. Het dagelijks Bestuur: 

Karl wordt unaniem aanvaard als ondervoorzitter. Hiermee is het dagelijks bestuur 

samengesteld: voorzitter: Jean-Marie Schepens, ondervoorzitter: Karl Libeert, 
penningmeester: Patrick Vermeulen. Waarnemende leden: Dirk Martens (bevoegde 
schepen) en Alex Vertenten (secretaris). 

7. Aanduiden vertegenwoordigers voor: 

-  overlegstructuur voor verkeer en mobiliteit (1 vertegenwoordiger): door de 

vergadering wordt Pierre Martin Neirinckx unaniem aanvaard als 
vertegenwoordiger. Als hij niet zou kunnen dan wil Willy Van hove dit op zich 
nemen. 

8. Advies ivm straatnaamgeving verkaveling Asper bvba: 

Voorstel is Jolleveld, dit verwijzend naar de naam van de nabijgelegen kouter (zie Atlas Der 
Buurtwegen) 

9. Advies ivm cultuurnota Leie-Schelde: Na omstandige duiding van Dirk wordt de cultuurnota 
Leie-Schelde, positief aanvaard zonder opmerkingen.  

10. Gedachtewisseling over de lopende en toekomstige projecten. 

- Trage Wegen (Chantal): er werd met de groendienst een rondgemaakt langs een 
paar TW’s waar er ernstige aanpassingen moeten worden gedaan om de 

toegankelijkheid te verzekeren (Keizerinnepad, Betje Trompetpad), ook plaatsen 
waar eventueel een nieuw bruggetje zou kunnen geplaatst worden. De informatie 
werd doorgegeven aan de gemeentelijke diensten. Een budget zal worden voorzien 
in het meerjarenplan. 

 Paadjes door het centrum van Gavere moeten toegankelijker worden voor personen 

die niet goed te been zijn (rollator, rolstoel) en ouderen. 

 Digitaal software voor het maken van lokale luswandelingen  moet nog verder op 
punt worden gesteld. 

 Chantal stelt ook het onderhoud van bepaalde trage wegen in vraag. 

- Lustige Tonussen: de werkgroep gaat op het retroweekend te Dikkelvenne met reus 

El Toro aanwezig zijn. 



-  Valeirzoektocht prijsuitreiking op zondag 20 oktober 2019 om 10 uur. 

- Alex wil een werkgroep toerisme oprichten niet om activiteiten te organiseren maar 
voor beleidsvoorbereiding. Diverse thema’s dienen zich immers aan: Ondersteuning 
logies (camperparking, B&B’s  en vakantiehuizen), ontwikkeling watertoerisme, 

toeristische promotie (De Poort en Poorters, gidsenopleiding en streekproducten, 

dagprogramma’s voor groepen). 

  

11. Varia. 

 - Jolien wordt gefeliciteerd met de geboorte van haar zoontje João! 

- Gevel Huis De Croock op de Markt: kan de gevel in het nieuwbouwproject in zijn 
oorspronkelijke staat “gerenoveerd” worden? Dit kan enkel een vrijblijvende 
suggestie zijn die kan worden meegegeven aan de eigenaar. 

- Gemeentelijk Meerjarenplan 2020 – 2026 wordt voor advies voorgelegd op de 
eerstvolgende algemene vergadering.  

 

 

Alex Vertenten 

 

 


