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OPENBARE ZITTING
Notulen
1.

Notulen van de gemeenteraad van 13 en 20 december 2018 en 16 januari 2019

De gemeenteraad keurt dit goed. De notulen van 20 december dienen drie maal te worden
aangepast omdat Raadslid Tondeleir in zijn tussenkomst bij het tweede agendapunt in
verband met de oprichting van een nieuwe vereniging voor het ASZ lijkt te spreken namens
Open Vld, terwijl dit sp.a plus moet zijn.
Stemming
voor:
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Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
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tegen:

0

onthouding:

0
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Interne zaken
2.

Installatie gemeenteraadslid ingevolge afstand van mandaat van rechtstreeks
verkozene en vaststelling rangorde

Tijdens de installatievergadering van 16 januari 2019 deed Niko Piscador afstand van zijn
mandaat.
Als eerste opvolger werd Paul Lauwers opgeroepen.
Onderzoek geloofsbrieven
Vooraleer de verkozene voor de gemeenteraad de eed kan afleggen, moet worden
onderzocht of hij nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of er geen
onverenigbaarheden zijn waardoor een bepaalde verkozene het mandaat niet kan opnemen.
Daarom moet elk verkozen kandidaat-gemeenteraadslid de volgende documenten
bezorgen aan de algemeen directeur:
1. een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister
2. een recent bewijs van goed zedelijk gedrag
3. een verklaring op eer dat hij of zij geen functies uitoefent die onverenigbaar zijn met het
ambt van gemeenteraadslid.
Eedaflegging gemeenteraadsleden
De verkozene legt de volgende eed af:” ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw
na te komen”
Vanaf de eedaflegging is de verkozen kandidaten effectief lid van de gemeenteraad en van
rechtswege van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Vaststelling rangorde
De rangorde van de raadslid wordt in eerste instantie bepaald door de anciënniteit en
vervolgens volgens het aantal naamstemmen.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming

Aankoop- en contractbeheer
3.

Samenwerkingsovereenkomst Spoor Twee - 2019

Gedurende het dienstjaar 2019 wenst het gemeentebestuur de samenwerking met Spoor
Twee verder te zetten ter ondersteuning van het algemeen groen- en natuurbeheer en de
straatbeeldverfraaiing.
De taken van deze vzw kunnen als volgt worden omschreven:
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 aanleg en onderhoud van groenzones, bufferzones, natuurgebieden, fiets- en
wandelroutes, trage wegen.
 geïntegreerde onkruidbestrijding: manueel, met gasbranders en met moderne
machines, uitgerust met onkruidfrees en onkruidborstels, m.a.w. alternatieve
onkruidbestrijding.
 straatbeeldverfraaiing: onderhouds- en herstellingswerken aan voetpaden, fietspaden,
verkeersborden, verlichting, opruimen van zwerfvuil en sluikstorten.
Voor het werkingsjaar 2019 wordt een contingent van 9.358 werkuren vastgelegd aan
18,50 euro per uur: een totaalbedrag van 173.123,00 euro excl. btw of 209.478,83 euro incl.
btw.
Eveneens wordt voor dit werkingsjaar een contingent van 1000 uren voor het onderhoud
van de trage wegen voorzien aan 18,50 euro per uur, wat overeenkomt met een bedrag van
18.500 euro excl. btw of 22.385 euro incl. btw.
Tijdens de periode van 1 januari tot 15 februari 2019 en van 15 november tot 30 december
2019 wordt er gewerkt aan een wintertarief van 15,93 euro per uur.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Stefaan De Greve, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert,
Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

Financiën
4.

Vaststelling politiedotatie 2019

De gemeente Wetteren maakt deel uit van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.
Het evenwicht in de gewone dienst komt tot stand door een toelage van de gemeente(n)
aan de politiebegroting die gelijk is aan het verschil tussen de gewone uitgaven en de
gewone ontvangsten van de politiebegroting. De gemeentelijke toelage vormt bijgevolg het
sluitstuk van de politiebegroting.
Conform artikel 208 van de wet op de gemeentepolitie, houdende wijziging van artikel 255
van de nieuwe gemeentewet, is de gemeenteraad verplicht om elk jaar de kosten op de
gemeentebegroting te brengen die ten laste worden gelegd van de gemeente of krachtens
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de wet op de gemeentepolitie, met inbegrip van, in de meergemeentenzones, de toelage
van de gemeente aan de politiezone.
Het uittreksel uit de notulen van de politieraad van 26 november 2018 i.v.m. budget 2019
van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen vermeldt een tussenkomst voor de
gemeente Wetteren van 3.568.523 euro, wat overeenkomt met 58,68% van de totale
dotatie verdeeld over de drie geelgemeenten.
Dit bedrag is voorzien in het budget 2019 van de gemeente Wetteren onder AR 6494000 –
BI 040000 zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 13 december 2018.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
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Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

5.

Kerkfabrieken: budgetten 2019

Door de hervorming van het kerklandschap telt Wetteren nog 3 kerken. Sint-Gertrudis, SintMartinus Massemen en Sint-Anna.
Deze budgetten zijn besproken op het centraal kerkbestuur van 6 augustus 2018. Het
Bisdom verleende gunstig advies.
Kerkfabriek

Werkingstoelage

investeringssubsidie

Sint-Gertrudis

nihil

27.000 euro

Sint-Martinus

nihil

85.000 euro

Sint-Anna

9.282,68 euro

nihil

Totaal

9.282,68 euro

112.000 euro

Sint-Gertrudis: investeringssubsidie 22.000 euro opmaak beheerplan kerk
3.000 euro 2de fase verlichting kerk
2.000 euro opknapbeurt doopkapel
Sint-Martinus: investeringssubsidie restauratiedossier Kerk
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De investeringstoelage 2019 bedraagt 85.000 euro. Rekening houdend met de ongebruikte
kredieten van beide kerkfabrieken in 2018 en de afname van 351 euro van het ongebruikt
gedeelte investeringstoelage van gewezen kerkfabriek Sint-Martinus Westrem, kan deze
subsidie tegen afgifte van facturen worden toegekend in de loop van het boekjaar 2019.
De administratie stelt voor dit dossier voor te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
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Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert

tegen:

0

onthouding:

3

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

Interne zaken
6.

Samenstelling AGB: raad van bestuur

De statuten van het AGB, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2013 en
gewijzigd op de gemeenteraad van 14 november 2013, bepalen dat alle
gemeenteraadsleden deel uitmaken van de raad van bestuur van het AGB.
Gezien de installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden op de installatievergadering van
16 januari 2019, moet ook de raad van bestuur vernieuwd worden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanstelling van alle geïnstalleerde
gemeenteraadsleden in de raad van bestuur van het AGB goed te keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
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Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Stefaan De Greve, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert,
Wouter Bracke
tegen:

0

onthouding:

0

Onderwijs
7.

Scholengemeenschap "Scheldeland": goedkeuring jaarverslag 2017-2018

De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de
bespreking van het jaarverslag (zie overeenkomst SG, hoofdstuk 5, Art. 9, §4). Het
opstellen en voorleggen van een jaarverslag gebeurt door de secretaris (zie HR,

hoofdstuk 4,Art. 7).
Het beheerscomité stelt een begroting op en legt de rekeningen vast. Deze worden
ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden samen met het
jaarverslag.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Stefaan De Greve, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert,
Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

Vrije tijd
8.

Cultuurdijk: wijzing statuten Cultuurdijk

Naar aanleiding van het nieuw decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 dienen er een
aantal wijzigingen te gebeuren in de statuten van de projectvereniging Cultuurdijk.
De grootste wijziging betreft artikel 18 (art. 17 volgens de nieuwe nummering):
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In plaats van 2 bestuurders en 1 afgevaardigde zonder stemrecht per gemeente wordt
de Raad van Bestuur samengesteld naar rata van 1 bestuurder en 1 afgevaardigde
zonder stemrecht per deelnemende gemeente.
De bestuurder is automatisch de schepen van cultuur. De afgevaardigde met
raadgevende stem is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene
deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
De gewijzigde statuten werden op 19 november goedgekeurd door de raad van bestuur
van Cultuurdijk. Overeenkomstig de statuten dient elke deelnemende gemeente de
statutenwijziging goed te keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
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tegen:

0

onthouding:

0

Intergemeentelijke samenwerking
9.

Cultuurdijk: aanstelling afgevaardigden

Onder voorbehoud van goedkeuring van de statutenwijziging van de cultuurdijk, dient er
voor de raad van bestuur van deze een afgevaardigde met stemrecht (=bestuurder) en een
afgevaardigde met raadgevende stem te worden aangeduid.
De bestuurder is automatisch de schepen van cultuur. De afgevaardigde met raadgevende
stem is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt
van het college van burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Robbe De Wilde wordt aangesteld als
bestuurder en raadslid Paul Lauwers als afgevaardigde met raadgevende stem.
Stemming
10.

Scholengemeenschap Scheldeland: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger
in beheerscomité
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De gesubsidieerde gemeentelijke kleuterschool Wetteren maakt sinds 2003 deel uit van de
scholengemeenschap Scheldeland. De overeenkomst met de scholengemeenschap
bepaalt dat de schepen die bevoegd is voor onderwijs de effectieve vertegenwoordiger is in
het beheerscomité van de scholengemeenschap Scheldeland. Ingevolge art. 4 § 2 van deze
overeenkomst dient er ook een lid van het schepencollege te worden aangeduid als
plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité scholengemeenschap Scheldeland.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Robbe De Wilde wordt aangeduid als
afgevaardigde en burgemeester Alain Pardaen als plaatsvervangend afgevaardigde
Stemming
11.

Regionaal Landschap Schelde-Durme: algemene vergadering 20.02.2019

De eerstvolgende vergadering van Regionaal Landschap Schelde-Durme vindt plaats op
20 februari om 19.30 u te Dendermonde.
Op de dagorde staan volgende agendapunten:


Openingswoord door voorzitter dhr. Jozef Dauwe

 Stand van zaken uitvoering van de belangrijkste projecten in verschillende gemeenten
 Vaststellen en goedkeuren activiteitenverslag en boekhoudkundig verslag 2018
 Vaststellen en goedkeuren jaarprogramma en begroting 2019
 Ontslag en benoeming bestuursleden, werking Dagelijks Bestuur
 Varia
De aanstelling van de afgevaardigde en plaatsvervanger in de algemene vergadering en de
aanstelling van de afgevaardigde en plaatsvervanger in de raad van bestuur wordt
behandeld in het volgende agendapunt.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert

tegen:

0
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onthouding:

12.

3

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

Regionaal Landschap Schelde-Durme: aanstelling afgevaardigde in algemene
vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme vraagt om een afgevaardigde en
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden in de algemene vergadering. De
eerstvolgende vergadering is immers op 20 februari eerstkomend. De leden die worden
aangeduid in de algemene vergadering worden automatisch aangesteld als lid in de raad
van bestuur.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Piet Van Heddeghem wordt aangeduid als
afgevaardigde in de algemene vergadering en raadslid Claudine De Pauw als
plaatsvervanger
Stemming
13.

Intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst Schelde-Durme: aanstelling
afgevaardigden in raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Voor de raad van bestuur dient er een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend lid met
stemrecht te worden aangeduid. Deze dienen te worden aangesteld uit het college van
burgemeester en schepenen.
De raadgevende leden dienen te zetelen in de gemeenteraad en moeten deel uit maken
van de lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Dietbrand Van Durme wordt aangeduid als
afgevaardigde met stemrecht en schepen Katrien Claus als plaatsvervanger.
Raadslid Ira-Lina Piscador wordt afgevaardigd met raadgevende stem
Stemming
14.

IMEWO: buitengewone algemene vergadering 19.03.2019
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De eerstvolgende vergadering van IMEWO vindt plaats op 19 maart om 18.00 uur te Gent.
Op de dagorde staat volgend agendapunt:


Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren.
De aanstelling van de afgevaardigden gebeurt in de hierna vermelde agendapunten.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert

tegen:

0

onthouding:

3

15.

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

IMEWO: voordracht afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering worden aangeduid onder de
raadsleden, schepenen en burgemeester. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het
mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van één van
de andere organen.
De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid Leentje Grillaert wordt voorgedragen als
afgevaardigde in de algemene vergadering en raadslid Lieve De Gelder als
plaatsvervangend afgevaardigde
Stemming
16.

IMEWO: voordracht kandidaat-lid regionaal bestuurscomité oost en voordracht lid
raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
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verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Imewo bestaat uit drie Regionale Bestuurscomités: RBC Centrum, RBC West en RBC Oost
waartoe Wetteren behoort.
De gemeentelijke leden van het Regionaal Bestuurscomité en van de Raad van Bestuur
dienen gemeenteraadslid, burgemeester of schepen te zijn. De kandidaat-bestuurder is
dezelfde persoon als het kandidaat-lid Regionaal Bestuursomité en worden voorgedragen
door de gemeenteraad. De benoeming gebeurt door de algemene vergadering van Imewo.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Herman Strobbe wordt voorgedragen als
kandidaat-lid regionaal bestuurscomité oost en voorgedragen als lid van de raad van
bestuur
Stemming
17.

vzw RATO: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene
vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Voor Rato vzw dient de gemeenteraad een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend
stemgerechtigd lid, evenals een afgevaardigde en een plaatsvervanger aan te duiden in de
raad van bestuur.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Piet van Heddeghem wordt aangeduid als
afgevaardigde en raadslid Claudine De Pauw als plaatsvervangend afgevaardigde
Stemming
18.

TMVS dv: aanstelling 1 afgevaardigde en plaatsvervanger in algemene
vergadering

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
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De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het
geval van een deelnemer.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering mogen geen bestuurders van TMWS
dv zijn.
De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid Jan Tondeleir wordt aangesteld als
afgevaardigde en Maudens Herman als plaatsvervanger
Stemming
19.

TMVS dv: voordracht 1 lid raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Voor de Raad van Bestuur kan Wetteren kandidaten voordragen. De benoeming geschiedt
op basis van een stemming in de algemene vergadering van TMVS.
De raad van bestuur van TMVS dv telt maximum 15 leden. De raad van bestuur van TMVS
dv bestaat uit minimum 4 leden uit de regio 1(Wetteren behoort, tot regio 1).
De vertegenwoordigers van de deelnemers in de Raad van Bestuur mogen geen statutair of
contractueel personeelslid zijn van TMVS dv.
De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid Karel Van Imschoot wordt voorgedragen als lid
van de raad van bestuur
Stemming
20.

IMWV ov: aanstelling 2 afgevaardigden en 1 plaatsvervanger

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 2
vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
De gemeenteraad keurt dit goed. De raadsleden Karel van Imschoot en Herman Maudens
worden aangesteld als afgevaardigden en raadslid Jan Tondeleir als plaatsvervanger
Stemming
21.

IMWV ov: voordracht 1 lid in raad van bestuur
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Elke deelnemer kan 1 lid voordragen voor deelname aan de verkiezing van de raad van
bestuur.
De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad van maximaal 15 leden,
waarvan de leden door de algemene vergadering worden verkozen onder de kandidaten
voorgedragen door de deelnemers. Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde
geslacht.
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één
rechtstreeks door de gemeenten aangeduide afgevaardigde als lid met raadgevende stem.

De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid Bram De Winne wordt voorgedragen als lid van
de raad van bestuur
Stemming
22.

TMVW ov: aanstelling 1 vertegenwoordiger en plaatsvervanger

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger in de Algemene vergadering en 1 plaatsvervanger.
De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangeduid te worden onder de
gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente.
De vertegenwoordigers in de algemene vergadering mogen geen bestuurders van TMVW
ov zijn.
De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid Claudine De Pauw wordt aangesteld als
vertegenwoordiger en raadslid Albert De Geyter als plaatsvervanger
Stemming
23.

TMVW ov: aanstelling 1 vertegenwoordiger Regionaal Adviescomité
Domeindiensten
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Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
Het is noodzakelijk dat de gemeenteraad overgaat tot de aanduiding van 1
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt dit goed. Raadslid De Winne wordt aangesteld als
vertegenwoordiger
Stemming
24.

TMVW ov: voordracht 1 lid raad van bestuur

Omdat de samenstelling van de gemeenteraad werd vernieuwd ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2018 dienen de gemeentelijke afgevaardigden in de
verschillende intercommunales, verenigingen, organisaties,…. opnieuw te worden
aangeduid. Er wordt voorgesteld deze aan te duiden voor de duur van de legislatuur.
De benoeming geschiedt op basis van een stemming in de algemene vergadering. De
gemeente Wetteren kan kandidaten voordragen.
De raad van bestuur van TMVW ov telt maximum 15 leden benoemd op voordracht van de
gemeenteraad.
De leden van de raad van bestuur kunnen geen vertegenwoordigers zijn voor de algemene
vergadering.
De gemeenteraad keurt dit goed. Schepen Katrien Claus wordt voorgedragen als lid van de
raad van bestuur
Stemming

TOEGEVOEGDE PUNTEN
Intergemeentelijke samenwerking
T1

TMVS dv: agenda buitengewone algemene vergadering 20 maart 2019 om 18.00 u

Omdat de gemeente nog niet op de hoogte was van de agenda van TMVS dv toen de
agenda van de gemeenteraad werd verstuurd, wordt dit agendapunt toegevoegd aan de
dagorde.
De eerstvolgende vergadering van TMVS dv vindt plaats op 20 maart 2019 om 18 uur te
Gent. Volgende agendapunten zullen worden besproken.
 Toetredingen en uittredingen
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 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uittredingen
 Benoeming raad van bestuur
 Mededelingen
 Varia
Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren. De aanstelling van de
afgevaardigden voor de duur van de legislatuur stond reeds vermeld op de agenda van de
gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert

tegen:

0

onthouding:

3

T2

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

IMWV ov: agenda buitengewone algemene vergadering 12 maart 2019 om 10.00
uur

Omdat de gemeente nog niet op de hoogte was van de agenda van IMVW ov toen de
agenda van de gemeenteraad werd verstuurd, wordt dit agendapunt toegevoegd aan de
dagorde.
De eerstvolgende vergadering van IMVW ov vindt plaats op 12 maart 2019 om 10.00 uur te
Gent. Volgende agendapunten zullen worden besproken.


Benoemingen bestuurders

 Mededelingen
 Varia

Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren. De aanstelling van de
afgevaardigden voor de duur van de legislatuur stond reeds vermeld op de agenda van de
gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
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voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert

tegen:

0

onthouding:

3

T3

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

TMVW ov: agenda buitengewone algemene vergadering 22 maart 2019 om 14.30
uur

Omdat de gemeente nog niet op de hoogte was van de agenda van TMVW ov toen de
agenda van de gemeenteraad werd verstuurd, wordt het agendapunt toegevoegd aan de
dagorde.
De eerstvolgende vergadering van TMVW ov vindt plaats op 22 maart 2019 om 14.30 uur te
Gent. Volgende agendapunten zullen worden besproken.
 Toetredingen, uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen,
uitbreiding van toetredingen en gedeeltelijke uittredingen
 Benoemingen raad van bestuur
 Benoemingen regionale adviescomités Domeindiensten
 Benoemingen adviescomité Secundaire Diensten
 Mededelingen
 Varia
Aan de raad wordt gevraagd de agenda goed te keuren. De aanstelling van de
afgevaardigden voor de duur van de legislatuur stond reeds vermeld op de agenda van de
gemeenteraad.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

25

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Leentje Grillaert, Mieke De Roeve, Paul Lauwers,
Peter Blancquaert, Sabas Moschidis, Tony Van Heuverswyn,
Walter Govaert
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tegen:

0

onthouding:

3

Kathy Mercie-Mertens, Stefaan De Greve, Wouter Bracke

Interne zaken
T4

Principiële samenstelling van de gemeenteraadscommissies

Volgens artikel 37 van het decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad commissies
oprichten. Deze gemeenteraadscommissies zijn samengesteld uit de gemeenteraadsleden.
Ze hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraads-zittingen voor te bereiden,
advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt
geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
Het huishoudelijk reglement bepaalt dat er acht commissies worden opgericht, waarvan de
bevoegdheden gekoppeld worden aan de bevoegdheden van elk van de leden van het
college van burgemeester en schepenen.
De mandaten in iedere commissie worden evenredig verdeeld. De gemeenteraad bepaalt
per gemeenteraadscommissie het aantal leden, alsook de wijze waarop de evenredigheid
wordt berekend. Deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad
opricht. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten, dat
toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en
schepenen, steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de
andere fracties.
Om alle partijen te laten vertegenwoordigen in de gemeenteraadscommissies en te
betrekken bij het gemeentelijke beleid wordt voorgesteld om de
gemeenteraadscommissies op de volgende wijze te verdelen:
GEMEENTERAADS-

CD&V

COMMISSIE

Open

Groen&Co

Eén

Sp.a

N-VA

VLD

Vlaams
Belang

Burgemeester

2

2

1

1

1

1

1

Eerste schepen

2

2

1

1

1

1

1

Tweede schepen

2

2

1

1

1

1

1

Derde schepen

2

2

1

1

1

1

1

Vierde schepen

2

2

1

1

1

1

1

Vijfde schepen

2

2

1

1

1

1

1

Zesde schepen

2

2

1

1

1

1

1

14

14

7

7

7

7

7

TOTAAL
ALGEMEEN TOTAAL

63

Bij deze verdeling werd maximaal rekening gehouden met de stemresultaten.
Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze
toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de
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gemeenteraad. Deze dient aan de algemeen directeur te worden overhandigd uiterlijk
negen dagen voor de volgende zitting van de gemeenteraad van 26 februari, dus op 17
februari.
Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan
er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen
volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht.
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaatcommissieleden ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de
fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het
kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een van hen. Niemand kan meer dan een akte ondertekenen per beschikbaar mandaat
voor de fractie.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld bovenstaande principiële verdeling goed te
keuren.
De gemeenteraad keurt dit goed.
Stemming
voor:

28

Alain Pardaen, Marianna Gorré, Robbe De Wilde,
Dietbrand Van Durme, Katharine Claus, Piet Van Heddeghem,
Herman Strobbe, Lieve De Gelder, Albert De Geyter,
Bram De Winne, Claudine De Pauw, Freija Colpaert,
Herman Maudens, Herman Van Assche, Ira Lina Piscador,
Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot,
Kathy Mercie-Mertens, Leentje Grillaert, Mieke De Roeve,
Paul Lauwers, Peter Blancquaert, Sabas Moschidis,
Stefaan De Greve, Tony Van Heuverswyn, Walter Govaert,
Wouter Bracke

tegen:

0

onthouding:

0

BIJKOMENDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Vraag 1

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. vuilnisophaling

Op 2 de nieuwjaarsdag zijn sommige ophaalploegen van VERKO in staking gegaan door
een sociaal conflict. Dit heeft zich het afgelopen jaar verscheidene malen voorgedaan.
Staking van de ophaalploegen in de nieuwjaarsperiode is een heel ongelukkige periode
voor onze inwoners. Velen hebben meer afval, met name etensresten, die zware
geurhinder kunnen veroorzaken en eveneens ongedierte aantrekken.
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Onze inwoners wisten niet op voorhand of hun afval al dan niet zou opgehaald worden en
hebben plichtsbewust hun vuilniszak buiten geplaatst. Helaas waren er te weinig ploegen
en is het afval in onze gemeente niet opgehaald. Hetzelfde gebeurde de week nadien met
de ophaling van PMD, de zakken bleven ook staan.
Er werd onze inwoners gevraagd hun afval terug binnen te plaatsen. Waarop onze
inwoners in volle getale terecht protesteerden en hun zak lieten buitenstaan. Er wordt
onze inwoners gevraagd correct de vuilniszakken buiten te zetten en te sorteren zoals het
hoort. Het overgrote deel van de bevolking houdt zich aan deze reglementen.
Niettegenstaande hebben onze inwoners nu een signaal gegeven dat ze het niet langer
pikken en om maatregelen vragen bij volgende stakingen bij VERKO.
In onze straten hoopte het afval zich op en onze burgemeester liet maar begaan.
Uitgezonderd de vuilniszakken op en rond het dorpsplein van Massemen werden
opgehaald naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie evenals werden sommige
winkelstraten ook vuilniszakkenvrij gemaakt. Na een paar dagen kwam de melding dat
onze inwoners hun vuilniszak gratis naar het containerpark konden brengen. Veel te laat
want veel vuilzakken waren nat, opengescheurd en stonken verschrikkelijk. Alsook bij
appartementsblokken weet niemand meer welke vuilniszak de zijne is, er staan daar nu
eenmaal geen namen op.
In Wetteren zijn er heel veel kleine huizen, vele appartementsgebouwen en kampen we
met een oudere bevolking. Voor deze inwoners is het dan ook niet evident om de
vuilniszakken terug in huis te nemen, noch deze naar het containerpark te brengen.
In onze buurgemeente Laarne schoten ze wel in actie en werd straat na straat
vuilniszakken vrijgemaakt. Evenals werden er her en der containers geplaatst waar de
inwoners hun vuilniszakken konden deponeren. En het belangrijkste punt, in Laarne werd
gecommuniceerd met de inwoners, wat in onze gemeente Wetteren andermaal te wensen
overliet. Nochtans hebben jullie meerderheidspartijen beloofd naar de burger te luisteren.
Mijn vragen zijn dan ook;
 Waarom communiceren jullie niet beter met de Wetteraar?
 Waarom namen jullie niet meer maatregelen zoals de gemeente Laarne?
 Is het mogelijk bij een volgende staking het afval te laten ophalen door een privéfirma
en de factuur door te sturen naar VERKO?
 Behouden jullie het vertrouwen in VERKO als ophaaldienst voor huishoudelijk afval?
 Zullen onze vertegenwoordigers in de raad van bestuur van VERKO het ongenoegen van
onze gemeente Wetteren overmaken en duidelijk stellen dat ze hun sociale conflicten
moeten aanpakken ipv te negeren tot het escaleert?
 Hoeveel boetes voor sluikstorten zijn er uitgeschreven, indien geen, waarom werd hier
dan mee gedreigd?
Stemming
Vraag 2

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. illegalen autostradeparking
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In september vorig jaar viel er een dodelijk slachtoffer bij een zware vechtpartij tussen 2
groepen illegalen aan de vrachtwagenparking te Wetteren. De Burgemeester besloot
daarop om de vrachtwagenparking te sluiten omdat de situatie voor de politiemensen te
gevaarlijk werd. Levensgevaarlijk zoals hij beweerde op een interview met tv Oost.
Nochtans waarschuwde Vlaams Belang Wetteren de gemeenteraad hier reeds 3 jaar voor.
Dit door het stellen van verschillende vragen en het bieden van vele oplossingen. Helaas
werden wij hier in de gemeenteraad beschuldigd van paniekzaaiers, oproerkraaiers en
onruststokers. In onze gemeente Wetteren moet er steeds iets gebeuren vooraleer jullie
ogen opengaan, van preventief werken hebben jullie blijkbaar nog niet gehoord.
Het sluiten van de vrachtwagenparking is uiteindelijk de makkelijkste oplossing. Dit is
eigenlijk een oplossing die jullie onkunde toegeeft en laat blijken dat de burgemeester de
situatie niet meer baas is. Helaas worden bij zo een maatregel natuurlijk de verkeerde
mensen gestraft. Vrachtwagenbestuurders die dag en nacht in de weer zijn om de
economie draaiende te houden.
Wij moeten de burgemeester gelijk geven in zijn stelling dat deze illegalen levensgevaarlijk
zijn. Deze mensen zijn tot alles in staat en deinzen er niet voor terug om dagelijks
criminele feiten te plegen. Vrachtwagenbestuurders aanvallen, politieagenten bedreigen,
vrachtwagens openbreken, privé domeinen betreden, afsluitingen stukmaken en nog
zoveel meer.
Onze vrachtwagenparking mocht volgens de burgemeester enkel en alleen nog opengaan
als aan volgende veiligheidsvoorschriften werd voldaan:
 Prikkeldraad rond de omheining
 Extra camerabewaking
 Plaatsen van nieuwe slagbomen
 Hekwerk herstellen
 Privé-bewaking
Nu Burgemeester, uw stoere praat heeft maar zeer weinig effect gehad, er zijn reeds
opnieuw gaten geknipt in de omheining, deze wordt alweer niet hersteld. De slagbomen
die geplaatst zijn staan bij nacht meer open dan dat ze gesloten zijn, en uiteindelijk kan
men gewoon naast de slagboom de snelwegparking opwandelen, de illegalen hebben hier
geen enkele hindernis. De privé-bewaking heeft welgeteld een week geduurd, daarna was
er geen veiligheidsagent meer te bespeuren. De camera’s op deze snelwegparking zijn
zichtbaar voor de kassier aan de Shell shop. De persoon heeft daar geen tijd voor want die
moet zijn klanten bedienen. Uiteindelijk is dit geen taak voor een kassabediende om
criminele illegalen in het oog te houden. Misschien Burgemeester en schepenen moeten
jullie zelf eens ter plaatse gaan, zoals wij doen. Enkel en alleen dan kan je de gevaarlijke
situatie aan de lijve ondervinden.
De criminele illegalen waren zo goed als verdwenen op het grondgebied van Wetteren voor
3 maanden lang. Maar reeds een aantal weken is het terug al kommer en kwel tussen onze
treinstations en de vrachtwagenparking. Dagelijks trekken er terug tientallen illegalen over
de Massemsesteenweg, Zuidlaan en Brusselsesteenweg richting autostradeparking. Onze
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politiediensten zijn onderbemand en hebben geen tijd om deze illegalen op te pakken,
daar zij bij nacht vele andere taken moeten vervullen.
Hierbij zijn mijn vragen;
 Zijn jullie op de hoogte dat de situatie terug even ernstig is als voor de sluiting van de
snelwegparking?
 Hoeveel illegalen zijn er opgepakt na de heropening van de snelwegparking?
 Komt er nu daadwerkelijk dagelijkse privé-bewaking op de snelwegparking?
 Kan er een gedurende de nacht een extra politieploeg ingezet worden die extra
slagkracht aan onze politiediensten kan geven.
 Kan de Burgemeester vragen de omheining te herstellen en de slagbomen
daadwerkelijk te sluiten en deze aan de zijkanten dicht te maken?
 Kunnen onze 2 treinstations Kwatrecht en Wetteren, in het oog gehouden worden?
Dagelijks stappen hier de illegalen af op die manier hoeven onze diensten zelf niet te
zoeken.
 Komen er andere extra maatregelen nu de Burgemeester merkt dat zijn maatregelen
geen nut hebben? Of is het wachten op een ander ernstig ongeval?
Stemming
Vraag 3

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. gemeentelijke stationsparking ‘kant

Massemen’
In de korte nota van het nieuwe bestuursakkoord lazen wij dat de schepen van mobiliteit
wil inzetten op gratis parkings aan de rand van het centrum van Wetteren en in de
stationsbuurt.
Nu er is een parking aan het station van Wetteren gelegen, de kant van Massemen. Deze
staat dagelijks leeg na de invoering van de blauwe zone op deze parking een aantal jaar
geleden.
Op de gemeenteraad van december 2017 heb ik de vraag gesteld of de blauwe zone op de
stationsparking, kant Massemen, met onmiddellijke ingang kon geschrapt worden. Deze
parking stond reeds maanden leeg. Toemalig schepen De Wulf gaf het antwoord dat het
bekeken zou worden in de nabije toekomst. Op de gemeenteraad van augustus 2018 had
ik dezelfde vraag gesteld en gevraagd hoever het stond met het onderzoek. Dienst
mobiliteit was er nog steeds mee bezig antwoordde de schepen.
Dat het bij de gemeente soms wat langer duurt dat zijn we reeds gewoon, je moet maar
eens een vraag sturen naar de directeur, dan kan je dit aan de lijve ondervinden. We zijn
nu meer dan een jaar verder en ondertussen is er een nieuwe meerderheidsploeg
aangesteld met een nieuwe schepen van mobiliteit.
De gevolgen van deze leegstaande parking:
 Reizigers nemen niet langer de trein.
 Reizigers zorgen op andere plaatsen voor parkeerdruk waar ze eigenlijk niet thuis horen.
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Waarom doen de treinreizigers dit:
 Openbaar vervoer moet ons gemeentebestuur stimuleren.
 350 euro voor een jaarabonnement is echt wel veel geld.
De reizigers geven nog steeds, door niet meer te parkeren op de stationsparking, een
signaal aan het bestuur. Het is wraakroepend voor treinreizigers die dagelijks zien dat deze
parking leeg staat en zij daar niet gratis mogen parkeren. Wij hopen dan ook dat de
nieuwe schepen dit niet langer uitstelt en de blauwe zone op de stationsparking kant
Massemen met onmiddellijke ingang schrapt.
Mijn vragen zijn;
 Is de nieuwe schepen ook van oordeel dat deze leegstaande parking zijn nut moet
terugkrijgen waarvoor hij is aangelegd?
 Is de schepen ook van mening dat indien men er de wagen kan parkeren er sneller met
de trein zal gereisd worden?
 Wij kunnen ons inbeelden dat u in deze korte termijn dat u schepen bent de zaak nog
verder wil onderzoeken, maar dit is nu meer dan een jaar aan de gang. Kan in tussentijd
de blauwe zone op de stationsparking, kant Massemen, opgeschort worden?
 Indien jullie twijfelen aan wat dit kan teweeg brengen, kan er een gratis proefperiode
ingelast worden?

Stemming
Vraag 4

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. RUP Blauwe Paal
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In november 2018 heeft de gemeenteraad het RUP Blauwe Paal goedgekeurd. Men wil het
voormalig voetbalplein van Kwatrecht omvormen tot een nieuwe woonwijk die
voornamelijk op de fiets gericht is. Toen zaten de nieuwe meerderheidspartijen GROEN en
SPA nog in de oppositie. Groen heeft zich bij de stemming van RUP Blauwe paal
onthouden.
De bewoners hebben zich na deze beslissing verenigd omdat ze niet akkoord zijn met de
visie van het gemeentebestuur. Veel bewoners van omliggende wijken zijn bezorgd over
verschillende punten; open ruimte, speelruimte, parkeerdruk, mobiliteitsdruk en druk bij
het in en uitrijden via de Zuidlaan.
De nieuwe vooropgestelde wijk zou komen te liggen in het groter geheel waar de wijken
Bourgondisch Kruis, Blauwe Paal en de wijk Eigen Dak gelegen is. Dit beslaat in totaal een
300 tal huizen en een 1000 tal inwoners, dit is de op 1 na grootste aaneengesloten wijk van
onze gemeente. In de toekomst zullen er in de wijk van Eigen Dak nog een heel aantal
huizen bijgebouwd worden wat terug extra mobiliteitsdruk zal teweeg brengen.
De wijk is druk bebouwd en de enige groene open ruimte/speelruimte zal nu bebouwd
worden met een 44 tal huizen. Groen en co is naar de verkiezingen gestapt met de slogan
‘voor iedereen een speeltuin op wandelafstand’. Nu groen en co, dit is de ideale plaats om
aan te kondigen waar jullie de eerste nieuwe speeltuin zullen aanleggen in deze legislatuur.
De voornaamste reden om dit stuk te verkavelen was omdat onze gemeente in slechte
financiële papieren zit en geld nodig heeft. Wij vinden dat dit stuk grond schandalig
goedkoop verkocht wordt. Het zal verkocht worden aan 1.500.000€, om er 44 huizen te
bouwen. De percelen zijn ongeveer 200m² groot zonder de gemeenschappelijke tuin, maw
dit komt neer op 34 000€ per stuk bouwgrond of 170€ per m². Ik weet niet of jullie de
prijzen van bouwgrond in die grootorde kennen, maar dit wordt grof onder de
marktwaarde verkocht, het stuk grond is op zijn minst 3.000.000€ waard.
Als men de grond op een andere manier zou verkavelen (zie bijlage 16 halfopen en 4 open
bebouwingen en een grote speeltuin), dan kan de gemeente hier gerust 2.300.000€ voor
krijgen, de gemeente moet dan welliswaar de wegenis aanleggen. Dit kan mss een
oplossing zijn om de wijkbewoners over de streep te trekken.
Het doet mij ten zeerste pijn dat er een oude meneer bij mij stond en zijn beklag deed. Hij
woont al sinds de aanleg in deze wijk. Hij heeft de Zuidlaan met de jaren enkel drukker en
drukker zien worden. Deze persoon is bezorgt en hij zegt dat hij nu bijna de straat niet
meer kan oversteken met het steeds drukker wordende verkeer op de Zuidlaan. Hij barste
in tranen uit. En ja, ik begrijp deze persoon, het is voor jonge mensen al niet evident om
die steenweg over te steken. Laat staan als een oudere persoon van 80 jaar deze straat
moet oversteken. Het kan toch niet zijn dat we op zo een manier met onze ouderen
omgaan in Wetteren?
Dit nieuwe bestuur heeft zich voorgenomen om onze inwoners meer bij het beleid te
betrekken.
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Onze uitdrukkelijke vraag is;
 Kan dit nieuwe bestuur TERUG met de bewoners in dialoog gaan om tot een
gemeenschappelijk besluit te komen waar iedereen zich goed bij voelt en de plannen
aan te passen.
 Waarom wordt dit stuk grond aan zo een lage prijs verkocht?
 Zijn jullie ook van mening dat bij verlies van een open speelplein tenminste een nieuw
speelplein moet aangelegd worden?
Wijzelf hoeven hier geen politiek gewin bij, wij willen enkel dat er een oplossing wordt
gevonden om inwoners en bestuur tot een compromis te laten komen.

Stemming
Vraag 5

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. ondergrondse parkeergarage site De

Witte
De ondergrondse parkeergarage is nu reeds een jaar in gebruik.
Mijn vragen zijn;
 Wat is de bezettingsgraad van deze parking?
 Wat is de inkomstenverhouding per maand kosten <-> opbrengsten?
 Wanneer komt er aan de buitenrand van Wetteren verlichte signalisatie die de parking
aangeeft en de vrije plaatsen vermeld?
 Zijn er nog pijnpunten met de slagbomen van deze parking?
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Stemming
Vraag 6

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. steun aan algemeen directeur

Ik heb vernomen dat de directeur al dan niet tijdelijk steun zal krijgen van een
beleidsmedewerker, in hoeverre is dit reeds beslist, over wie zal dit gaan, wanneer gaat dit
van start en op welke manier zal dit de werking van de raadsleden verbeteren?
Stemming
Vraag 7

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. termijn waarbinnen vragen moeten

worden beantwoord door de algemeen directeur
Is het bestuur van mening dat raadsleden steeds binnen de 5 werkdagen antwoord moet
krijgen op schriftelijke vragen gesteld aan de directeur? Dezelfde manier van werken wordt
gerespecteerd bij vragen die op de gemeenteraad worden geplaatst.
Stemming
Vraag 8

Vraag raadslid Wouter Bracke i.v.m. evaluatie algemeen directeur

Is er reeds een evaluatie gebeurd van de algemeen directeur, Indien ja, hoe was deze?
Wat zijn de werkpunten waar hij moet aan voldoen?
Stemming
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