Verslag raadscommissie beleidsprogramma mobiliteit, openbare werken,
ruimtelijke ordening en lokale economie
Openbare zitting
Aanwezige leden:
Erwin Cleopater, voorzitter, Myriam Van Tricht, ondervoorzitter, Katrijn Willems, Jana Nevens, Julia
De Coster, René De Becker, Melody Debaetselier, plaatsvervanger voor Tom Jespers, Mia
Vandervelde, plaatsvervanger voor Mia Brumagne (leden raadscommissie), Marinus van Greuningen,
Roger Broos (leden met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: nihil
Afwezige leden: Mia Brumagne, Tom Jespers, effectieve leden
Aanwezig in het kader van het dossier :
Chris Taes (burgemeester), Bart Nevens (schepen), Sabine Ledens (schepen)

Start vergadering omstreeks 19:10 uur

Onderwerp : Toelichting beleidsprogramma voor de domeinen mobiliteit, openbare
werken, ruimtelijke ordening en lokale economie.
Voorzitter de heer Erwin Cleopater opent de vergadering en verwelkomt iedereen. De voorzitter geeft
vervolgens het woord aan burgemeester Chris Taes.
Burgemeester Chris Taes licht toe dat er gekozen werd om via ‘Powerpoint-presentaties’ de inhoud
van het beleidsprogramma voor de verschillende beleidsdomeinen toe te lichten, zodat vooral de
inhoud en principes kunnen meegegeven worden. Bij de uitnodiging voor de gemeenteraad van 17
juni zullen de volledige teksten meegestuurd worden.
Burgemeester Chris Taes geeft aan dat de presentaties voor alle beleidsdomeinen op een gelijkaardige
manier werden opgesteld. In eerste instantie wordt een algemene visie aangegeven, waarna er
doelstellingen geformuleerd worden en er concreter wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente
deze wenst te realiseren.

1. Beleidsprogramma mobiliteit
Alle aanwezige leden ontvangen een uitprint van de ‘Powerpoint-presentatie’. De presentatie wordt
overlopen en toegelicht door burgemeester Chris Taes.
Mia Vandervelde stelt de vraag hoe ver het bestuur wil gaan in het gebruik van ANPR-camera’s en of
we hier niet in conflict kunnen komen met de wet op de privacy.
Burgemeester Chris Taes stelt dat hier geen probleem is, aangezien je pas geregistreerd wordt,
wanneer je in overtreding bent. Niet alle bewegingen worden geregistreerd. Er kan bovendien
gewerkt worden met een ‘black list’ en een ‘white list’ alsook met een tijdsregistratie, waardoor
bepaalde nummerplaten in ieder geval niet of wel geregistreerd worden of bepaalde bewegingen wel
of niet geregistreerd worden. Burgemeester Chris Taes geeft aan dat in Erembodegem en in Mechelen
reeds veelvuldig gebruik gemaakt wordt van dit type camera en wij ons dus goed zullen informeren
alvorens deze camera’s te plaatsen. Dit zal zeer doordacht gebeuren. In ieder geval zal de
aanwezigheid van deze camera’s vooraf aangekondigd moeten worden.
Mia Vandervelde vraagt bij het item ‘Voetpaden in dorpskernen + intensief gebruik krijgen voorrang’
of daarmee ook bedoeld wordt: aan het station en aan de scholen en ook in de Kouterstraat en de
Zavelstraat voor voetgangers die het openbaar vervoer willen nemen langsheen de N2.
Dit wordt door de burgemeester bevestigd.
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Mia Vandervelde vraagt bij het item ‘Trage wegen maximaal gebruiken voor langzaam verkeer’ of
ook mountainbike als langzaam verkeer wordt aanien. De burgemeester geeft aan dat dat inderdaad zo
is, wanneer dat afgebakend wordt.
Mia Vandervelde vraagt of alle scholen of enkel de gemeentescholen opgenomen zullen worden in de
schoolroutekaart. De burgemeester geeft aan dat alle scholen hierin opgenomen zullen worden.
Mia Vandervelde vraagt of Infrabel reeds gecontacteerd werd met de vraag om de parkings van
Boogstock en Erps-Kwerps uit te breiden en of daarop dan al een antwoord geformuleerd werd. De
burgemeester geeft aan dat hierover inderdaad al een schrijven werd gericht, maar dat Infrabel niet de
gewoonte heeft om daar (snel) op te reageren. Aangezien dit item nu in het beleidsprogramma
opgenomen wordt, zal en moet er in de toekomst rekening mee gehouden worden.
Mia Vandervelde geeft aan dat ook de gewenste timing van AWV voor de herinrichting van de N2 van
groot belang zal zijn voor de gemeente.
De voorzitter Erwin Cleopater dankt de burgemeester voor zijn toelichting bij de presentatie en vraagt
of er nog vragen of opmerkingen zijn.
Marinus van Groeningen vraagt om ook voldoende aandacht te hebben voor een degelijke verlichting
op de trage wegen. Burgemeester Chris Taes geeft aan dat dat op bepaalde wegen die zeer intensief
gebruikt worden mogelijk is, bijvoorbeeld voetweg 32 in Meerbeek, maar zeker niet overal.
Mia Vandervelde geeft aan dat voor de dossiers waarbij ook hogere overheden betrokken zijn, zoals
het GEN en de heraanleg van de N2, timing van zeer groot belang is. Ze geeft aan dat daar op zeer
korte termijn zou moeten mee gecommuniceerd worden en intenties van worden afgedwongen.
Burgemeester Chris Taes bevestigt dat en geeft aan dat indien binnen de twee jaar geen duidelijkheid
is over het standpunt van AWV over de heraanleg van de N2, dit dossier door de gemeente zelf dient
opgestart te worden.
Myriam Van Tricht vraagt of in het overleg met De Lijn ook aandacht kan zijn voor de vraag naar
extra schuilhuisjes. De burgemeester geeft aan dat een vraag naar een schuilhuisje steeds aan De Lijn
kan voorgelegd worden, maar dat zij hiervoor tellingen uitvoert van het aantal op- en afstappende
reizigers alvorens over te gaan tot plaatsing ervan.
Mia Vandervelde vraagt of het mogelijk is een extra kopie te ontvangen van de ‘Powerpointpresentatie’. Er wordt geantwoord dat alle presentaties via mail nagestuurd zullen worden.
De voorzitter Erwin Cleopater dankt de burgemeester nogmaals en geeft het woord aan schepen Bart
Nevens.

2. Beleidsprogramma openbare werken
Alle aanwezige leden ontvangen een uitprint van de ‘Powerpoint-presentatie’ m.b.t. het
beleidsprogramma voor openbare werken. Schepen Bart Nevens overloopt deze en geeft er toelichting
bij.
Mia Vandervelde vraagt bij het item ‘controle op werken door derden’ of deze controle door eigen
personeel zal gebeuren. De schepen antwoordt bevestigend.
Mia Vandervelde vraagt of de voorwaarden m.b.t. concessies op de kerkhoven in de verschillende
deelgemeenten momenteel dezelfde zijn.
De schepen geeft aan dat er verschillende
keuzemogelijkheden zijn, maar dat deze in iedere deelgemeente dezelfde zijn.
Mia Vandervelde vraagt bij het item ‘Bufferbekkens’ of er op dit moment nood is aan bijkomende
bufferbekkens of dat wij momenteel voldoende bekkens hebben. Schepen Bart Nevens geeft aan dat
er op sommige plaatsen nog wateroverlast is, maar dat deze wateroverlast niet overal optreedt bij een
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jaarlijkse bui. Bij nieuwe ontwikkelingen moet het voorzien van voldoende buffering steeds goed in
het oog gehouden worden, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het project langsheen de
Vierhuizenstraat.
Mia Vandervelde stelt de vraag of het bijhouden van een energieboekhouding en het voorzien van
energiebesparende maatregelen ook van toepassing is op de kerken. De schepen stelt dat dat niet het
geval is.
Mia Vandervelde vraagt of met ‘PPS voor schoolgebouwen’ de uitbreiding van bestaande
schoolgebouwen wordt bedoeld. De schepen antwoordt bevestigend.
De voorzitter Erwin Cleopater dankt de schepen voor zijn toelichting en vraagt of er nog vragen of
opmerkingen zijn.
Mia Vandervelde vraagt hoe het bestuur het samensmelten van de technische dienst en dienst
Openbare Werken organisatorisch ziet en of er gedacht wordt aan de site van het huidige containerpark
voor een eventuele nieuwe inplanting. De schepen geeft aan dat dat één van de mogelijkheden is,
maar dat deze grond niet in eigendom van de gemeente is en er tevens nog heel wat moet afgetoetst
worden vooraleer hier duidelijkheid is of dat wel mogelijk is.
Schepen Bart Nevens geeft aan dat hij, wanneer er geen vragen meer zijn onmiddellijk verder zal gaan
met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening.

3. Beleidsprogramma ruimtelijke ordening
Alle aanwezige leden ontvangen een uitprint van de ‘Powerpoint-presentatie’ m.b.t. het
beleidsprogramma voor ruimtelijke ordening. Schepen Bart Nevens overloopt deze en geeft er
toelichting bij.
Bij het item ‘beeld-kwaliteits- en leefbaarheidsstudie woonkwaliteit’ vraagt Mia Vandervelde wanneer
deze leefbaarheidsstudie zal opgemaakt worden. Schepen Bart Nevens geeft aan dat dit zeer snel zal
gebeuren en dat de budgetten daarvoor reeds met begrotingswijziging 1 voorzien werden. Mia
Vandervelde stelt nog de vraag of deze studie door Interleuven opgesteld zal worden of door een
privé-firma. Schepen Bart Nevens geeft aan dat dit via een prijsvraag zal gebeuren en dat wij ons
daardoor hebben laten inspireren door de Vlaamse Bouwmeester.
Bij het deel ‘traject en overleg’ stelt Mia Vandervelde de vraag of het informeel overleg wel
voldoende ingeburgerd of gekend is. Schepen Bart Nevens geeft aan dat hierrond nog bijkomend kan
gecommuniceerd worden om dit duidelijk te maken.
De voorzitter Erwin Cleopater dankt de schepen voor zijn toelichting en vraagt of er nog vragen of
opmerkingen zijn. Omdat er geen vragen meer zijn geeft hij het woord aan schepen Sabine Ledens om
het beleidsprogramma voor lokale economie toe te lichten.

4. Beleidsprogramma lokale economie
Alle aanwezige leden ontvangen een uitprint van de ‘Powerpoint-presentatie’ m.b.t. het
beleidsprogramma voor lokale economie. Schepen Sabine Ledens overloopt deze en geeft er
toelichting bij.
De voorzitter Erwin Cleopater dankt de schepen voor haar toelichting en vraagt of er nog vragen of
opmerkingen zijn.
Myriam Van Tricht laat aan de schepen weten dat zij liever de donderdagochtendmarkt niet ziet
verdwijnen omdat dat een traditie is, maar dat zij zich wel zou kunnen vinden in een extra avondmarkt.
De schepen geeft aan dat er mogelijks gezocht wordt naar een alternatief waarbij tijdens een deel van
de namiddag én een deel van de avond een markt wordt georganiseerd.
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Mia Vandervelde stelt de vraag wat de reactie van de plaatselijke handelaren is op de nieuwe
handelszaken die erbij zouden komen op de locatie van ‘IntRec’. De schepen geeft aan dat daar nog
maar zeer weinig reactie op kwam, dat deze reactie vermoedelijk nog moet komen.
Koen Van Roey geeft aan dat hij positief staat tegenover het beleidsprogramma voor lokale economie,
maar dat hij een drietal vragen en/of bedenkingen heeft. In eerste instantie werd er niets gezegd over
de ontwikkeling van de ‘Runderenberg’. De schepen geeft aan dat dit wel kort werd aangestipt in de
presentatie van ruimtelijke ordening. Als tweede punt vraagt Koen van Roey of de schepen ook
subsidies voor gevelrenovatie zal promoten. De schepen geeft aan dat zij dat wel wenst te doen, maar
dat voor de handelszaken op de N2 zij eerst de aanleg van de voetpaden daar wil gerealiseerd zien,
alvorens geld te stoppen en te laten stoppen in voorgevels die anders mogelijks nadien opnieuw
besmeurd worden. Nadien kan dat uiteraard wel. Als derde punt stel Koen Van Roey de vraag of er
met het item ‘coaching: attractiviteit van de winkels’ bedoeld wordt dat men coaches zou gaan laten
spreken met de handelaren. De schepen antwoord bevestigend. Koen Van Roey geeft aan dat hij dat
een zeer goed initiatief vindt.
Omstreeks 21:40 uur dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en toelichting en sluit hij de
vergadering.

De verslaggever,
Leen Ceuppens
Diensthoofd Openbare Werken
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