ZITTING VAN 2 FEBRUARI 2015
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.
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OPENBARE ZITTING

Er wordt 1 minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van de heer Richard Donny,
raadslid van 6 september 2010 tot 1 januari 2013.

1.

Ontslag gemeenteraadslid: kennisname

De voorzitter geeft lezing van de brief d.d. 13 januari 2015 van de heer Erwin Cleopater waarbij hij
meedeelt ontslag te nemen als gemeenteraadslid.
De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.

172.20

2.

Aanstelling en eedaflegging opvolgend gemeenteraadslid

Gelet op de kennisname door de raad van het ontslag van de heer Erwin Cleopater als titelvoerend
gemeenteraadslid;
Overwegende dat ingevolge zijn ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat
mevrouw Ilse De Kée als eerste opvolger voorkomt op de lijst nr.2, zijnde de lijst waartoe de heer
Erwin Cleopater, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort;
Overwegende dat de raad, staande de vergadering, overeenkomstig artikel 7 § 3 van het
gemeentedecreet, de geloofsbrieven van mevrouw Ilse De Kée heeft onderzocht en heeft goedgekeurd
waardoor blijkt dat de mevrouw Ilse De Kée zich nog in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid
bevindt en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid om de eed als gemeenteraadslid af te
leggen;
Stelt vast:
Artikel 1: De geloofsbrieven van de mevrouw Ilse De Kée zijn wettelijk in regel. Met het oog op haar
aanstelling als titelvoerend gemeenteraadslid wordt zij verzocht de decretale eed af te leggen.
Mevrouw Ilse De Kée legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de volgende eed af:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld.
Artikel 2: De voorzitter verklaart dat mevrouw Ilse De Kée als gemeenteraadslid is aangesteld en
nodigt haar uit aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 3: De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
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Raadslid Ilse De Kée voegt zich ter zitting.
De voorzitter deelt mee dat Tom Jespers vanaf heden de functie waarneemt van fractieleider van
N-VA.

3.

IWVB: vervanging afgevaardigde Raad van Bestuur

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de bevoegdheid
bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op de statuten van de IWVB;
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013 er aanleiding toe
bestond een kandidaat-bestuurder aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van
Bestuur van de IWVB;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende voordracht van de heer Erwin
Cleopater als kandidaat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad van
Bestuur van de IWVB en waarin hij gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al de
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen,

en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen in de
Raad van Bestuur;
Gelet op het aangetekend schrijven van de heer Erwin Cleopater van 13 januari 2015 waarin hij met
onmiddellijke ingang ontslag neemt als gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat dient voorgedragen te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Bart Nevens bekomt 15 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 9 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Bart Nevens, wonende Prins van Everbergstraat 6 te 3078 Everberg,
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad
van Bestuur van de IWVB en wordt hij/zij gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
in de Raad van Bestuur.
Artikel 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot na afloop van de eerste
Algemene Vergadering van de IWVB volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal aan de IWVB worden gestuurd, Stropkaai 14 te 9000 Gent.
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4.

Ethias: vervanging gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger een lid van het bestuursorgaan of van het personeel van het
bestuur dient te zijn ofwel van een ander bij de vereniging aangesloten bestuur of instelling;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2013 houdende aanstelling van de heer Erwin
Cleopater als afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen van Ethias
Gemeen Recht;
Gelet op het aangetekend schrijven van de heer Erwin Cleopater van 13 januari 2015 waarin hij met
onmiddellijke ingang ontslag neemt als gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe afgevaardigde dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Harold Vanheel bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 9 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Harold Vanheel, wonende Everslaan 28 te 3078 Everberg, bij Ethias
Gemeen Recht, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik aangesteld als afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene).

Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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5.

OCMW jaarrekening 2013: kennisname definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van 11 december 2014 van de Gouverneur van VlaamsBrabant houdende de definitieve vaststelling zonder wijzigingen van de jaarrekening over het boekjaar
2013 van het OCMW van Kortenberg.
De jaarrekening over het boekjaar 2013 sluit af met een balanstotaal van 3.708.835 euro en met een
over te dragen positief resultaat van 275.851 euro.
185.2:475.1

6.

Subsidiereglement grootschalige bovenlokale evenementen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Gelet op de decretale verplichting om aan het verenigingsleven jaarlijks 0,8 euro per inwoner
financiële ondersteuning ter beschikking te stellen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2013 waarin de meerjarenplanning 2014-2019
werd goedgekeurd;
Overwegende het positief advies van de cultuurraad uitgebracht op 18 december 2014;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget worden ingeschreven onder het actienummer
1419/011/011/003/011 en registratiesleutel 64930000-070900 met als omschrijving ‘ondersteuning
verenigingen bij de organisatie van grootschalige bovenlokale evenementen’;
Overwegende dat er jaarlijks budget voorzien zal worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het subsidiereglement voor grootschalige bovenlokale evenementen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het reglement luidt als volgt:
Subsidiereglement grootschalige bovenlokale evenementen
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting. Deze subsidies worden
verleend aan de erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 2

Alleen erkende Kortenbergse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie kan
ook aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse
verenigingen.
Artikel 3
Dit subsidiereglement heeft als doel socio-culturele evenementen te ondersteunen, die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1° Het evenement richt zich duidelijk naar gezinnen. Het project heeft een aantoonbaar luik dat gericht
is op kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar.
2° Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.
3° Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
4° De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig en het evenement heeft geen
winstoogmerk. Puur commerciële, alsook discriminerende en politieke activiteiten en activiteiten die
indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
5° Het evenement sluit aan bij één of meer van de volgende functies: amateuristische kunstbeoefening,
ontmoeting, cultuurbeleving. Fuiven zijn uitgesloten.
6° Het evenement heeft op alle vlakken een hoog kwaliteitsniveau (opzet, programma, aankleding en
uitstraling).
7° Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling.
8° Het evenement heeft een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid.
9° Het evenement heeft een groot publieksbereik van minimum 1000 bezoekers.
10° Het evenement wordt ruim bekend gemaakt.
11° De subsidieerbare uitgaven (artikel 4) zijn hoger dan € 5000
Artikel 4
Als subsidieerbare kosten voor deze subsidie komen in aanmerking:
1° Uitkoopsommen artiesten (incl. vervoersonkosten)
2° Licht en geluid
3° SABAM en billijke vergoeding
4° Huur van tenten
5° Huur van spelmateriaal als randanimatie
Artikel 5
De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk
ten laatste 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn om in aanmerking te komen voor
subsidiering.
Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig worden ingediend.
Enkel volgende wijzen van indienen zijn mogelijk:
- Online via www.kortenberg.be. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van
registratie door de website.
- Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar cultuur@kortenberg.be. De datum van
ontvangst is de datum van ontvangst op de mailserver van de gemeente.
De cultuurdienst toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en formuleert
een advies aan het schepencollege. Het schepencollege beslist of het evenement in aanmerking komt
voor subsidiering.
De vereniging krijgt ten laatste 4 weken na de indiening van de aanvraag van de toelage een
principiële toekenning van de subsidie. (mits na afloop de nodige bewijsstukken worden ingediend)
Artikel 6
Uiterlijk 3 maanden na het evenement dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:
- Een verslag van de activiteit
- Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven)
- Betalingsbewijzen voor de subsidieerbare kosten (artikel 4) op naam van de vereniging
- Voorbeelden van de communicatie.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de
vereniging voor de ingediende activiteit niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit
gereglementeerde subsidie.
Artikel 7
Indien alle bewijsstukken volledig zijn zal de gemeente overgaan tot de uitbetaling van deze subsidie.
De uitbetaling gebeurt ten laatste 2 maanden na het indienen van de bewijsstukken. Indien de aanvraag
gebeurde door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse verenigingen zal de
subsidie gestort worden op het rekeningnummer van de vereniging die de aanvraag deed. De verdeling
van de subsidie onder de verschillende partners gebeurt door de verenigingen zelf.
Artikel 8
Elke vereniging krijgt dit bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een maximum van 30% van
de subsidieerbare kosten met een plafond dat jaarlijks vóór 1 januari van het betrokken werkjaar
beslist wordt.
Artikel 9
Een evenement kan slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging
binnen dit subsidiereglement. De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via
andere gemeentelijke kanalen. Bij samenwerking tussen twee of meerdere verenigingen of organisaties
aan één activiteit, vallen alle samenwerkende verenigingen onder de hier vermelde beperking.
Artikel 10
Activiteiten van een koepelorganisatie die in Kortenberg worden georganiseerd door een lokale
afdeling komen niet in aanmerking.
Artikel 11
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2015.
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7.

Onderhoudscontract variabele verkeersborden Annonciadenstraat

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1°, f;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de collegebeslissing dd. 5 oktober 2011 betreffende de gunning van de opdracht voor het
ontwerpen en plaatsen van de variabele verkeersborden te Everberg aan de firma Ledlite, Bergstraat
40-40a, 3945 Ham;
Overwegende dat het voor de continuïteit van de werking van de variabele borden wenselijk is een
onderhoudscontract af te sluiten met de firma die deze borden ontworpen heeft aangezien het een
ontwerp op maat betreft;
Gelet op het voorstel van de firma Ledlite dd. 9 januari 2015 voor het onderhoudscontract tegen het
bedrag van 600 euro excl. BTW per jaar voor de volledige installatie;
Overwegende de bespreking in het schepencollege dd. 16 januari 2015;
Gelet op het krediet dat voorzien werd op Actie 001.010.010.016 met registratiesleutel
020040/61035010;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het onderhoudscontract voor de variabele verkeersborden met de firma Ledlite, Bergstraat
40 – 40a, 3945 Ham, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het jaarlijkse bedrag van 600 euro excl. BTW zal betaald worden met het krediet voorzien
op Actie 001.010.010.016 met registratiesleutel 020040/61035010.
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8.

Aankoop bestelwagen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het KB van 12.08.1993 gewijzigd bij het KB van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002
betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen;
Gelet op het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen) en aan de Belgische wegcode;
Gelet op het MB van 07.05.1999 inzake signalering van werken en verkeersbelemmeringen op de
openbare weg;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015” een
bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015” wordt
geraamd op € 60.000 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het budget dat voorzien is op artikel 1419/001/007/002/011 met registratiesleutel
020020/24300000
Gelet op het visum nr. 2015/07 d.d. 21.01.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 60.000 incl. btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel
1419/001/007/002/011 met registratiesleutel 020020/24300000
261.11

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 8/1 tot en met 8/4 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 8/5 tot en met 8/8 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;

8/1.

Inburgeringsbeleid en diversiteit

Kortenberg ligt tussen Leuven en Brussel en is dus aantrekkelijk als inwijkgemeente. Op een
decennium tijd is het aantal inwoners met ongeveer 10% gestegen, het aantal mensen met vreemde
origine met vrijwel 50%. Zij maken vandaag bijna 10% uit van de totale bevolking, dat is duidelijk
meer dan het gemiddelde in het ganse Vlaams Gewest.
De diversiteit binnen deze groep is ook indrukwekkend, met makkelijk 90 verschillende nationaliteiten
volgens onze analyse, waarvan ongeveer 80% het Nederlands niet als moedertaal heeft.
Kortenberg is dus een kruispunt van culturen en gemeenschappen, en dat brengt wel wat uitdagingen
met zich mee:
* Op vlak van inburgering: het bestuur zet vnl. in op de kennis van het Nederlands als instrument van
inburgering, en de bestaande initiatieven (Dag van de Nieuwe Inwoner, Taalpunt Nederlands in de
Bib, Café Combinne) krijgen de steun van de vraagstellende fractie. Er is ook de samenwerking met
het Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant, maar die zet volop in op zelfredzaamheid.
Daarom wordt er gevraagd, gezien er in het beleidsplan sprake was van een integratie-ambtenaar, om
een actief onthaalbeleid te coördineren, waarom deze functie niet terug te vinden is in het organogram,
en of dit toegelicht kan worden.
* Op vlak van diversiteit: diversiteit binnen een gemeente is een rijkdom en het is ook kwestie van er
leren mee om te gaan, dus ook op termijn voor de autochtone bevolking van belang. Het beleidsplan
maakt er geen melding van dus wordt er gevraagd wat de concrete plannen van de gemeente zijn
inzake diversiteit.
De schepen van Vlaamse aangelegenheden antwoordt dat Kortenberg inderdaad een zeer
aantrekkelijke gemeente is voor nieuwe inwoners om zich te komen vestigen. Getuigen hiervan o.a. de
gestage stijging van het aantal inwoners in de gemeente.
Redenen hiervoor zijn genoegzaam gekend, nl. de combinatie van een uitzonderlijke goede ligging
(nabij de hoofdstad, de luchthaven, de E40, en ontsluitingen naar alle belangrijkste steden van het
land), en anderzijds het nog steeds landelijke karakter en de aanwezigheid van veel groen, bos en
landbouw.
De geciteerde cijfers omtrent inzake de stijging van het aantal inwoners met 10% en een stijging van
het aantal inwoners van vreemde origine tot bijna 10% van het totaal aantal inwoners zijn correct.
De bedenking omtrent de “indrukwekkende diversiteit” met 90 verschillende nationaliteiten en 80%
Nederlandstalig onkundigen, verdient daarentegen wel enige kadering.
Als de cijfers wat meer in detail worden bekeken, stelt men het volgende vast:
* Het aantal en aandeel personen met een vreemde nationaliteit in 2013 bedroeg 1.875 ofwel 9,7% in
2013. Ter vergelijking, in 2008 was dit respectievelijk 1.575 ofwel 8,4% en in 2000 was dit 1.169
ofwel 6,7%.

* Ter vergelijking met bijvoorbeeld Herent, daar is het aantal in 2012 759 ofwel 3,6% en in Leuven
bedroeg dit percentage 15,7%.
* In onze Peer-groep bedraagt het percentage 5,4%.
* Wat opvalt is het enorme aantal EU-burgers, ofwel 7,3% van de 9,7% vreemde inwoners. Dit gaat
duidelijk samen met de nabijheid van Brussel als administratief centrum voor de EU en vele
internationale bedrijven. De meeste “vreemdelingen” komen uit de UK, Nederland, Duitsland en
Polen.
* Het aantal EU-burgers is aanzienlijk hoger dan in onze peer-groep (slechts 4,4%) of in het Vlaams
Gewest als geheel (5,1%).
* De evolutie van het aantal vreemdelingen t.o.v. de totale bevolking is in 2013 wel licht gedaald t.o.v.
2012 (1.875 vreemdelingen in 2013 t.o.v. 1.884 in 2012).
* De instroom van nieuwe meerderjarige vreemdelingen bedroeg in 2012 86 personen (50% M/V).
Hiervan komen er opnieuw 65% uit de EU en zijn er 45% arbeidsmigranten (mensen die een job
hebben als ze naar hier komen). Dit laatste is veel hoger dan de peer-groep (“slechts” 26%
arbeidsmigranten) of het Vlaams Gewest als geheel (“slechts” 27%). Als men er vanuit gaat dat een
arbeidsmigrant zijn partner vaak meebrengt, is de arbeidsmigratie op “gezinsniveau” allicht nog veel
groter.
* De evolutie van het aantal meerderjarige vreemde nieuwkomers is dalende sinds 2011. De constante
stijging van ca. 150 à 250 inwoners die we sinds de fusie van gemeenten (1976) kenden, is fel
afgeremd. Dat heeft wellicht te maken met het feit dat de bouwgronden de laatste jaren schaars en
duur zijn geworden. Maar ook daar doet het gemeentebestuur iets aan, vnl. gericht op de eigen jeugd
die in de streek wil blijven wonen.
Dit alles om te concluderen dat het etiket “indrukwekkende diversiteit” niet zomaar van toepassing is
als we de cijfers wat meer in detail bekijken.
Toch heeft het bestuur in de eerste helft van 2014 Kortenberg kandidaat gesteld voor het verkrijgen
van subsidies voor het voeren van een lokaal integratiebeleid, met het oog op de eventuele aanstelling
van een integratieambtenaar. Echter werd in oktober 2014 bericht ontvangen namens de Vlaamse
regering dat er geen bijkomende middelen zouden worden voorzien in de Vlaamse begroting gezien de
huidige budgettaire context.
Daarnaast is vanaf 1 januari 2015 het PRIC (provinciaal integratiecentrum) “uitgekanteld” naar de
Vlaamse administratie, maar die overdracht is wel nog tijdig voorbereid en formeel afgerond door
zowel de provinciale als de Vlaamse administratie. Dat betekent dus dat de taken van het provinciaal
integratiecentrum vanaf nu door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd.
In het licht van voorgaande en rekening houdend met het feit dat de term “indrukwekkende diversiteit”
toch moet gerelativeerd worden, wordt er op dit moment dan ook niet overgegaan tot de aanstelling
van een integratieambtenaar.
Anderzijds heeft de lokale samenleving van Kortenberg inderdaad een zekere diversiteit en heet het
bestuur mensen van elke origine van harte welkom. Het concept “inclusieve samenleving” kan dus
onderschreven worden met dien verstande dat het steeds een verhaal van rechten en plichten is en dat
iedereen die de fundamentele democratische normen en waarden onderschrijft welkom is in de
gemeenschap van Kortenberg. Men kan zich echter maar volwaardig deel weten van een gemeenschap
als men met de leden van die gemeenschap volwaardig kan communiceren.
Bovendien is het zo dat de grote meerderheid van niet-Belgen geen problematiek van kansarmoede
kent.
De klemtoon dient voor het bestuur daarom vooral gelegd te worden op het taalkundige aspect van de
integratie. De bedenking i.v.m. het grote aantal Nederlandstalig onkundigen kan namelijk op basis van
de statistieken wel onderschreven worden, er vanuit gaande dat over het algemeen alleen Nederlandse
inwijkelingen, Nederlands spreken.
Ter illustratie, in het kleuteronderwijs zaten in 2011 764 leerlingen, waarvan voor slechts 76% het
Nederlands de thuistaal was. In het Vlaams gewest is dit 82,6% en in onze peer-groep zelfs 88,7%. In
het lager onderwijs bedragen de percentages respectievelijk 84,8% Nederlandstaligen in Kortenberg
t.o.v. 87,5% in het Vlaams Gewest en 92,4% in onze peer-groep.
Het aandeel werkenden in de bevolking van 18 tot 64 jaar bedraagt voor “Belgen” in Kortenberg 77%.
Dit is 2% hoger dan in het Vlaams Gewest.

Van de EU-inwijkelingen in Kortenberg werken er 57% t.o.v. 49% van de niet-EU inwijkelingen.
Opvallend hierbij is het grotere aandeel “niet-werkende” EU-vrouwen (50%) t.o.v. “Belgische”
vrouwen (25%).
De werkloosheidsgraad bedroeg in Kortenberg voor Belgen 2,4% in 2012 t.o.v. 3,7% voor EUvreemdelingen, maar 8,7% voor niet-EU vreemdelingen. Hieraan wenst het bestuur een antwoord te
bieden.
Het beleid inzake integratie van nieuwe inwoners van vreemde origine is er op gericht de
zelfredzaamheid van deze mensen te maximaliseren en hen te stimuleren om aan alle aspecten van de
samenleving deel te nemen.
Zelfredzaamheid begint met werken teneinde zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Kennis van het
Nederlands vergroot de kans op werk aanzienlijk.
Daarom ligt voor dit gemeentebestuur de focus op de kennis van het Nederlands. Hiertoe werd zoals
voorzien in het beleidsplan, het aanbod van cursussen gestroomlijnd en kan vandaag het oude
gemeentehuis van Everberg als een ontluikend Nederlands taalcentrum beschouwd worden.
Anderstaligen van buiten de EU worden verplicht een inburgeringscursus te volgen waarbij kennis van
het Nederlands centraal staat. In 2012 hebben er 26 mensen zich voor het eerst aangemeld voor
dergelijke cursus. Dit is 30% van het aantal nieuwkomers. In onze peer-groep van gemeenten bedraagt
dit 45%. Wat er eens te meer op wijst dat Kortenberg met een uitzonderlijk hoog aandeel EUinwijkelingen (die vrijgesteld zijn van deze inburgeringsplicht) zit.
De nieuwe inwoners worden op een zeer gastvrije manier verwelkomt en ontvangen in de gemeente.
De vraagsteller verwees hierbij zelf naar de Dag van de Nieuwe inwoner (telkens een zeer groot
succes), maar het gaat veel verder dan dat.
Het bestuur verwacht anderzijds van vreemde of Belgische inwijkelingen dat ze het Nederlandse
karakter van Kortenberg respecteren en moedigt iedereen aan om de Nederlandse taal onder de knie te
krijgen en deel te nemen aan het bruisende verenigings-en gemeenschapsleven in de gemeente.
Ook worden hier de nodige “integratie-inspanningen” gedaan door middelen te voorzien en mensen te
ondersteunen die in de gemeente een bijzonder rijk verenigingsleven uitbouwen, met een zeer
uitgebreid aanbod aan sportieve en culturele activiteiten. Elke nieuwkomer die op dit aanbod ingaat,
kiest automatisch voor het uitbreiden van zijn of haar sociaal netwerk en voor integratie. Zowel bij
jeugd, sport, cultuur als senioren wordt de drempel zeer laag gehouden en is er, i.s.m. het OCMW,
speciale aandacht voor mensen met financiële moeilijkheden.
Tenslotte toch nog dit. De schepen wilt hier toch expliciet stellen dat zowel autochtonen als
allochtonen die echt hulp nodig hebben, ondersteund en begeleid worden door het OCMW, weliswaar
steeds met de bedoeling om hen zo veel mogelijk zelfredzaam te maken, om hen te integreren in het
reguliere gemeenschapsleven, en om hen een job te laten uitoefenen die hen de nodige
bestaanszekerheid schenkt en die de beste garantie op volwaardige integratie biedt. Daarmee wilt het
bestuur mensen niet aanzetten om aan een financieel infuus te liggen, maar om hen de kans en de tijd
te geven zich een plaats in onze samenleving te verwerven.
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Stand van zaken GAS-boetes & voorstel tot invoering van GABbers

Er wordt gevraagd of het gemeentebestuur een geactualiseerde stand van zaken kan geven over het
aantal uitgeschreven GAS-boetes in 2014, en op welke soort inbreuken.
In het begin van deze legislatuur werd er een doorlichting van het politiereglement beloofd, ook
hierover wil men de stand van zaken kennen.
GAS-boetes werden in het leven geroepen om bepaalde inbreuken te sanctioneren en om het gedrag bij
te sturen. De vraagsteller is van mening dat er ook plaats moet kunnen zijn voor GABbers in
Kortenberg, waarbij B staat voor Beloning.
Kortenberg wil een positieve gemeente zijn en zou burgerzin kunnen versterken door bepaalde
initiatieven te belonen.
Bijvoorbeeld:
- proactief melden van schade aan trottoirs, het wegdek, defecte straatlampen, vuilnisstort, ...
- eerlijke vinders die portefeuilles of belangrijke documenten terugbrengen
- spontaan opruimen van zwerfvuil

- stoep schoonhouden tijdens winters
- bebloemen van voortuinen
- vrijwillig handje toesteken bv. bij senioren of behoeftige mensen
... kortom, alle initiatieven die bijdragen tot een positief imago van Kortenberg en participatie van de
burger bevorderen, kunnen in aanmerking komen.
Een Gabber kan bijvoorbeeld maandelijks uitgereikt worden aan het opmerkelijkste initiatief en in
Zoeklicht gepubliceerd worden. De beloning zelf kan dan een waardebon zijn (van bv. 20 euro), te
gebruiken bij de Kortenbergse middenstand of in de wereldwinkel of om vuilniszakken mee aan te
kopen.
Men wil weten hoe het bestuur tegenover dit voorstel staat.
De burgemeester antwoordt dat er in 2014 in Kortenberg 22 GAS-dossiers opgesteld werden die aan
de provinciale sanctionerend ambtenaren werden overgemaakt.
De gemeentelijke administratieve sancties werden opgelegd naar aanleiding van sluikstorten (6),
honden die ’s nachts blaffen (4), loslopende honden (4), inname openbaar domein zonder toestemming
(2), wildplassen, laten lekken van vloeistof op de rijbaan, luchtverontreiniging (uitlaatgassen van een
stroomgenerator), beschadiging afsluiting, geluidshinder en perimeterverbod.
Bij de start van deze legislatuur werd inderdaad aangekondigd dat er een doorlichting van het
politiereglement zou worden doorgevoerd. Die oefening is volop aan de gang. Het is trouwens niet bij
een “doorlichting” van het Kortenbergse politiereglement gebleven, want er is, na overleg met de
collega’s van Herent, beslist om de politiereglementen van beide gemeenten van dezelfde politiezone,
zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en te komen tot één gemeenschappelijk politiereglement,
weliswaar met de mogelijkheid om er specifieke elementen aan toe te voegen door elke gemeente. Dat
monnikenwerk gebeurt door een werkgroep waar, naast de Herentse collega en de burgemeester zelf,
ook de commissaris bestuurlijk beleid, de zonesecretaris en een juriste aan deelnemen. Er wordt
gehoopt eind februari de eerste volledige lezing van dat nieuwe ontwerp rond te hebben en dan volgt
uiteraard ook nog de fase van de consultering en de formele besluitvorming. Gemeentelijke
administratieve sancties zijn in principe toepasbaar op alle overtredingen van het politiereglement.
Net zoals de vraagsteller, streeft ook het college naar een positieve gemeente, waar inwoners spontaan
hun verantwoordelijkheid opnemen en waar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan een aangenaam
leefklimaat en aan het algemeen belang.
Heel wat initiatieven die in de vraag worden voorgesteld, zijn nu reeds een feit:
* Er wordt gewerkt met meldingskaarten en meldingsmails waar inwoners regelmatig defecten
signaleren en suggesties doen om concrete situaties te verbeteren, op deze meldingen wordt steeds
geantwoord met o.m. een bedanking;
* In Zoeklicht wordt opgeroepen om defecte straatlampen te signaleren via www.straatlampen.be,
waardoor een snelle interventie van Eandis mogelijk is;
* Eerlijke vinders van portefeuilles of andere waardevolle voorwerpen worden door de politiediensten
steeds uitvoerig bedankt voor hun burgerzin;
* Er is een jaarlijkse gemeentelijke zwerfvuilopruimactie, die overigens veel succes kent, en waarvoor
de deelnemers op het einde van de actie een receptie aangeboden krijgen; ook verenigingen krijgen
subsidies als ze een zwerfvuilactie ondernemen;
* “Buren voor buren” zorgt voor heel wat ondersteuning, o.m. bij het buitenzetten van vuilnisbakken
bij oudere senioren, bij het boodschappen doen of bij het ruimen van sneeuw;
* De gemeente heeft vroeger ook al prijzen uitgereikt voor bebloeming van tuinen en gevels.
Er zijn ongetwijfeld nog zeer vele positieve acties mogelijk en die zullen vanuit het gemeentebestuur
ook worden gestimuleerd en in de kijker worden gezet. Of daar een speciale prijs moet voor uitgereikt
worden, lijkt minder evident. Het zou “normaal” moeten zijn dat mensen oog hebben voor de kwaliteit
van hun buurt en voor het algemeen belang. Ze verdienen daarvoor zeker waardering en de gemeente
werkt daaraan zeker mee, ook in de toekomst.
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Vacature duurzaamheidsambtenaar

De vacature voor een nieuwe duurzaamheidsambtenaar is gepubliceerd. Tijdens de vorige
gemeenteraad werd gezegd dat deze ambtenaar ook het beleid rond ontwikkelingssamenwerking in de
gemeente zou opvolgen. In de functiebeschrijving die bij de vacature hoort, wordt dit niet vermeld.
Daarom wordt er gevraagd of dit toegelicht kan worden.
De schepen van Natuurbehoud en Leefmilieu antwoordt dat het klopt dat de volgende
duurzaamheidsambtenaar ook zal instaan voor ontwikkelingssamenwerking (OS). Het klopt eveneens
dat de term OS niet expliciet vermeld staat in de functiebeschrijving, omdat het bestuur ervan uitgaat
dat OS-projecten, en meer bepaald 4de pijlerprojecten, duurzaamheidsprojecten zijn.
Duurzaamheid is een zeer breed begrip en niet alle aspecten werden als voorbeeld in de
functieomschrijving opgenomen. De schepen stelt de vraagsteller alvast gerust dat er door de volgende
duurzaamheidsambtenaar voldoende aandacht zal besteed worden aan OS.
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Kerk Kwerps

Men wil weten of er al uitzicht is op de bestemming van de kerk van Kwerps. Volgens de vraagsteller
is dit vrij urgent gezien de verwarming stuk is en dit voor het behoud van het gebouw geen goede zaak
is. Er wordt gevraagd wat de stand van zaken is van de onderhandelingen met diverse verenigingen.
De burgemeester antwoordt dat er nog geen uitzicht is op de definitieve bestemming van de kerk van
Kwerps. Het college heeft aan het centraal kerkbestuur gevraagd om voor alle vijf de kerkgebouwen
na te gaan wat hun toekomstige bestemming kan zijn: alleen bestemd voor kerkelijke doeleinden, of
geschikt voor “gemengd” gebruik, of met een vaste nevenbestemming. De nieuwe deken zal hierover
met de vijf kerkbesturen gesprekken voeren, mede in functie van de reorganisatie van de decanaten en
de federaties.
Precies omdat er nog geen definitief uitzicht is/was op de uiteindelijke bestemming van de kerk van
Kwerps, werd er nog geen definitieve beslissing genomen in verband met de vernieuwing van de
verwarmingsinstallatie. Afhankelijk van een eventuele herindeling van de kerk, is het immers
aangewezen om nieuwe leidingen of aparte circuits voor de verwarming te voorzien. Het zou niet erg
verstandig zijn om nu grote investeringen te doen in een nieuw verwarmingsstelsel, dat dan eventueel
na enkele maanden of jaren opnieuw helemaal vervangen of aangepast zou moeten worden.
De hoop is dus om zo spoedig mogelijk zicht te krijgen op de toekomstige bestemming van de kerk
van Kwerps, zodat er bij het vernieuwen van de verwarming al meteen rekening kan mee gehouden
worden. Alleszins is het niet de bedoeling van het college om de kerk nog lang zonder verwarming te
laten. Het bestuur liet ook al weten bereid te zijn om tijdelijke maatregelen te overwegen (zoals bv.
straalkachels). Het gesprek hierover met de kerkfabriek en met het centraal kerkbestuur zal de
komende weken en maanden worden verdergezet.
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Slechte staat Hoogveld

Het stuk Hoogveldstraat, dat de verbinding vormt met de Sterrebeeksesteenweg, ligt er al sinds begin
januari levensgevaarlijk bij. Ook vandaag nog ligt deze weg vol met gaten. Levensgevaarlijk voor
fietsers en gemotoriseerde tweewielers maar ook automobilisten kunnen door één van de gaten in het
wegdek schade aan hun voertuig oplopen en, erger nog, zelfs de controle over het voertuig verliezen.
Deze weg wordt steeds provisorisch hersteld, maar doordat deze weg tevens gebruikt wordt door
bussen en zwaar verkeer is het wegdek binnen enkele weken weer kapot gereden.
Daarom wordt er gevraagd wanneer het bestuur van plan is iets aan de huidige situatie te doen ter
bescherming van de gebruikers van deze weg en als er ondertussen iets aan gedaan is, waarom deze
zeer gevaarlijke situatie dan niet meteen werd aangepakt.
Eveneens vraagt men of het bestuur niet kan overwegen om deze weg voortaan op een meer gedegen
en totale manier aan te pakken. Dit bijvoorbeeld door de hele toplaag in de totale breedte van de weg
opnieuw aan te leggen. Het zal de veiligheid van de weggebruikers zeker ten goede komen.

De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er meerdere straten lijden onder de aanhoudende
winterprik, zo ook de Hoogveldstraat, waarvan de staat gekend is, maar waarover er geen enkele
melding werd ontvangen m.b.t. putten in het wegdek.
De herstelling duurt lang vanwege deze koude weersomstandigheden gezien bij vriesweer geen warme
asfalt kan gebruikt worden, en voor koude asfalt een minimum temperatuur van 5°C vereist is in
combinatie met droog weer, wat momenteel ook niet van toepassing is. In geval van acute of onveilige
situaties wordt er tijdelijk signalisatie geplaatst of wordt er een tijdelijke reparatie uitgevoerd (zoals
bv. aan de Leuvensesteenweg).
Wanneer de asfaltcentrales terug geopend zijn kan er begonnen worden met het op orde stellen van de
Kortenbergse straten, maar voor rioolkolken en borduurstenen is er voor de Hoogveldstraat geen
budget voorzien, ook de ongekende breedte van het oorspronkelijke “karrenspoor” vormt een
probleem. Het bestuur wenst trouwens ook geen maatregelen te nemen die later, ten gevolge van
werken aan de Vogelenzangstraat, zouden moeten teruggeschroefd worden.
Tenslotte voegt de schepen hier aan toe dat de Hoogveldstraat enkel bedoeld is voor
bestemmingsverkeer maar nu wordt gebruikt als een enorme sluipweg terwijl deze daar niet op
voorzien is. Daarom roept de schepen op aan de zwakke weggebruikers om bij voorkeur de
verbindingsweg te gebruiken tussen de Sterrebeeksesteenweg en de Vogelenzangstraat.
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Herstelling kapelletje Kapellestraat/Hofstraat

Verschillende buurtbewoners hebben de vraag gesteld wanneer dit, door een vandaal bekladde en
beschadigde, kapelletje gereinigd en hersteld zal worden.
Vele voorbijgangers en buurtbewoners nemen aanstoot aan deze wansmakelijke “graffiti” en zouden
deze zo snel mogelijk verwijderd willen zien. De ander aangebrachte “graffiti” en toegebrachte
schade, waarschijnlijk door de zelfde dader, op andere plaatsen in de gemeente is reeds hersteld of
gereinigd.
Men vraagt of het bestuur de buurtbewoners tegemoet kan komen in hun vraag om het kapelletje zo
snel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen.
De schepen van Monumentenzorg antwoordt dat het kapelletje van de Negenhoek een niet beschermd
onroerend klein historisch erfgoed is.
Het staat wel beschreven als een code 2 in de architectonische stedenbouwkundige analyse en
waardebepaling van het bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente Kortenberg opgesteld door het
Sint-Lucasarchief Vzw.
De dienst Verzekeringen van de gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en er werd een PV
opgemaakt. De gemeente heeft zich burgerlijke partij gesteld en zal een schadevergoeding eisen van
zodra de kosten in kaart werden gebracht (dit werd schriftelijk bevestigd aan de politie op
08/01/2015).
Ethias zal op basis van het PV-nummer de schade proberen te verhalen bij de dader. Graffiti is geen
gedekt risico binnen de brandpolis, dit wordt opgevolgd via de polis burgerlijke
aansprakelijkheid/rechtsbijstand.
Van het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft het bestuur toestemming verkregen om de werken uit te
voeren zonder aanvraag gezien het niet om beschermd erfgoed gaat.
Offertes werden opgevraagd, de opdracht werd toegekend, en de graffiti werd ondertussen verwijderd.
De klacht werd eveneens geagendeerd op de vergadering van het schepencollege en misschien kan
bekeken worden om de restauratie van deze kapel eens ten gronde aan te pakken.
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Vast aanspreekpunt voor de bewoners van de serviceflats

Het zou in het belang van de bewoners van de serviceflats zijn als er ten alle tijde een vast
aanspreekpunt zou zijn waar zij met hun, kleinere en grotere, bezorgdheden kunnen aankloppen.
Momenteel kwijt een medewerker van het OCMW zich van deze taak. Niettegenstaande dat deze
persoon zich ten volle inzet, is het onmogelijk voor één persoon. Ook heeft deze niet altijd de

mogelijkheden de bewoners die bij hem aankloppen op de juiste manier te helpen.
Vooral tijdens de nacht is gebleken dat de bewoners niet precies weten tot wie zij zich moeten richten
en is er geen coördinatie qua hulpverlening.
Daarom vraagt men of het niet mogelijk is om een goede werking, en vooral het vertrouwen van de
bewoners, te bevorderen door uitbreiding van steun en betrokkenheid door de gemeente/OCMW.
Een parkeerverbod achteraan de serviceflats, ter hoogte van de bareel, zou wenselijk zijn. In het
verleden is gebleken dat de doorgang van de bewoners in een rolstoel bemoeilijkt werd door
geparkeerde voertuigen op het gemeentelijk domein.
De OCMW-voorzitter en schepen voor Sociaal Beleid antwoordt dat betrokkene eigenlijk 2 vragen
stelt.
De eerste, uitbreiding steun en betrokkenheid, is een zuivere OCMW-aangelegenheid. Deze kan dan
ook niet behandeld worden op de gemeenteraad maar kan op de OCMW-raad worden voorgelegd.
De tweede, doorgang op de parking, is dan weer wel een gemeentelijke aangelegenheid, aangezien de
gemeente een parking voor het personeel heeft ingericht.
In principe is er geen enkele parkeerplaats die een doorgang van de serviceflats naar het De Walsplein
hindert.
Wat soms wel het geval is, is dat bij grote drukte op de parking (bv. op donderdag tijdens de markt),
personeelsleden en/of raadsleden hun wagen plaatsen buiten de voorziene parkeervakken.
Soms parkeert men dan ook dubbel achter een andere auto die wel reglementair geparkeerd staat.
Indien iemand zich parkeert achter de auto op het parkeervak rechts als je de parking oprijdt, staat die
inderdaad voor het paadje dat vanuit de serviceflats loopt naar de parking, dit kan dan mogelijk hinder
veroorzaken.
Vanuit de gemeente is er in de 2e periode van 2014 ook al gecommuniceerd geweest dat men zich op
de parking enkel reglementair mag parkeren. Indien iedereen zich aan de regels houdt, zou er geen
probleem mogen zijn.
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Apparatuur voor slecht horenden in de raadzaal

Aan de slechthorende medeburgers zou beloofd zijn apparatuur in de raadszaal te installeren waar de
betrokken geïnteresseerde zich op kan aansluiten en zo de gemeenteraadsvergaderingen kan volgen.
Er wordt gevraagd of het bestuur plannen heeft om deze belofte te verwezenlijken.
De burgemeester antwoordt dat het de bedoeling is van het gemeentebestuur om alle inwoners die
geïnteresseerd zijn in het gemeentebeleid, zo transparant mogelijk te informeren over de activiteiten
van de gemeenteraad. Zo kunnen inwoners die het wensen op voorhand de agenda van de
gemeenteraad toegestuurd krijgen, liggen kopies van de agenda ter beschikking voor mensen die de
raadzittingen komen bijwonen, en kunnen bezoekers plaatsnemen in de onmiddellijke nabijheid van de
raadsleden.
Er is een goede geluidsversterking in de raadzaal, door middel van micro’s die op de banken van de
raadsleden worden geplaatst. Het vergt enige oefening en discipline om de micro steeds “op” te zetten
en er recht in te spreken wanneer men het woord neemt, maar voor veruit de meeste aanwezigen
volstaat die geluidsversterking.
Er is het bestuur één geval bekend van een inwoner die een hoorapparaat gebruikt en die toch moeite
heeft om, ondanks de geluidsversterking, gesprekken in de raadzaal te kunnen volgen. Voor het
deelnemen aan vergaderingen van adviesraden in deze zaal is er geen probleem, want dan kan men het
hoorapparaat aansluiten op het microtoestel. De suggestie die deze inwoner deed, was het installeren
van een “ringleiding” in de raadzaal, waarop mensen met een hoorapparaat kunnen aanpikken. Een
andere mogelijkheid is het plaatsen van een geluidsbox in de publieksruimte of het voorzien van een
aansluitingsmogelijkheid op het microfoonnetwerk van de raadsleden.
Het schepencollege is bereid deze mogelijkheden verder te onderzoeken. Maar een dergelijke
investering is pas nuttig als met enige zekerheid geweten is dat er ook effectief gebruik zal worden van
gemaakt. Bij de dienst Algemene Zaken of bij het secretariaat zijn er voorlopig geen concrete vragen
hierover bekend.

9.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 05.01.2015, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

