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Vraag 1

Vraag raadslid Wijmeersch i.v.m. aanpassing signalisatie naar fietsstraat
Victor Van Sandelaan

De bedoeling van een fietsstraat is fietsers vlot en veilig op hun bestemming te krijgen.
Op 1 bepaald punt in Wetteren kan men echter vaststellen dat de fietsers door de huidige
signalisatie naar een onveilige route gestuurd worden, weg van de fietsstraat.
Wanneer men met de wagen via het kort stukje Oordegemsesteenweg naar de Fortstraat
wil rijden, komt men vaak in conflict met fietsers.
Zij kiezen deze weg om richting station te gaan, ze willen de hoek afsnijden zeg maar. En
omdat daar een verkeersbord C1 aangevuld met onderbord M2, mogen ze dit.
Bij dit bord hoort volgens de wegcode ook het bord F19 dat aan het begin van de straat
staat.
Op onderstaande foto’s ziet u de situatie met bijhorende borden.
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De beschikbare rijbaanbreedte in dit stuk van de Oordegemsesteenweg is door de
geparkeerde auto’s soms minder dan 3m, en ze staan veelal achter elkaar zonder plaats
tussen. Bijgevolg is het niet altijd mogelijk om uit te wijken voor fietsers, die dan algauw het
voetpad oprijden.
Mijn vraag is, kunnen deze verkeersborden aangepast worden zodat fietsers hier niet meer
in mogen en kan er, als veilig alternatief, een suggestie op de rijbaan komen of een andere
vorm van signalisatie dat de fietsstraat zich op amper enkele meters verder bevindt?
Op die manier leidt men op een veilige manier de fietsers naar de weg die speciaal voor
hen bedoeld is, en dienen zij het verkeer uit tegengestelde richting niet 2x te dwarsen. Via
de fietsstraat zitten ze namelijk al in de goede rijrichting.

Vraag 2

Vraag raadslid Colpaert i.v.m. pop-up café door vzw Den Hof

Na onze tussenkomst op de vorige gemeenteraad rond het pop-up café in de dekenijtuin,
waarbij we onze oprechte bekommernis omtrent de locatie en de vrijwaring van fauna &
flora meedeelden, werd ons gegarandeerd dat dit geen probleem zou mogen vormen.
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Het lijkt ons nog steeds vreemd dat alle argumenten die in het verleden gehanteerd
werden om aanvragen, zelfs voor eenmalige activiteiten, in diezelfde tuin te weigeren,
terwijl deze nu ineens niet meer van tel zijn. De fauna en flora zullen dus volgens U ineens
niet meer lijden onder honderden bezoekers. Eveneens de zeldzame vogels die geen
geluidshinder verdragen en waarover Natuurpunt in het verleden reeds publiceerde zullen
de beats nu met ‘handgeklap’ verwelkomd worden.
Daarenboven is het organiseren van een dergelijke pop-up op die locatie, waarbij de
organisatie drankprijzen aankondigt die beneden de huidige marktnormen van normale
horeca uitbatingen liggen not done. Dit omwille van de zware verplichtingen waaraan er
constant moet voldaan worden en dit mede door subsidiëring vanwege de Provincie voor
doeleinden à la tête du client, een duidelijke vorm van oneerlijke concurrentie.
Ik weet dat u als argument zal geven dat het eind-uur voor het pop-up café voorzien is om
22u00 en dat daarna de bezoekers richting de markt zullen trekken, maar dit zijn maar
veronderstellingen. We zwijgen dan ook nog maar over de conditie in dewelke zij de tocht
naar de horeca zullen ondernemen!
U vergeet ook te vermelden dat er late optredens gepland zijn en dat op data die door
sommige gevestigde uitbaters ook al jaren werden ingevuld op hetzelfde moment. Dit is
pure broodroof naar de horeca toe.
Het event zal daarenboven niet enkel en alleen plaatsvinden tijdens de maand augustus,
maar men heeft ook klaarblijkelijk de toelating gegeven om tijdens de eerste week van
september kermis activiteiten te organiseren. Waardoor de structurele horeca dreigt
‘afgeroomd te worden’. Terwijl die ook verplicht worden om tijdens de kermisperiode
terras-uitbreiding te betalen.
In al jullie plannen voor een bruisend centrum wordt de Horeca verheerlijkt en aanzien als
motor voor het succes en bij elke gelegenheid nemen jullie diezelfde Horeca te grazen.
Waar is de consequentie?
Daarom mijn volgende vragen:


Hoeveel moet de organiserende VZW betalen om het domein gedurende die
periode in te nemen en welke gebouwen voorziet de Gemeente verder voor de
logistieke organisatie van dit event en aan welke kostprijs?



Wat met de betalende terrasuitbreiding van de horecazaken, zij moeten betalen
maar mogen geen muziek maken terwijl de pop-up organisatie dat wel mag
gedurende 6 weken.



Waarom geeft u de organisatie de toestemming voor de eerste week van de
kermis nog activiteiten te plannen?

Wij als NVA zijn niet tegen nieuwe initiatieven maar willen de concurrentie vrijwaren. En wij
denken dat een pop-up café in Massemen ideaal zou zijn in het kader van 1000 jaar
Massemen.
Voor alle duidelijk wij zijn niet tegen het event zelf, zoals de vorige keer al aangekondigd,
maar de locatie geeft meer en meer negatieve bijklank.
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Vraag 3

Vraag raadslid Van Der Gucht i.v.m geboortebos met tuttenboom

Een geboorte blijft een bijzondere gebeurtenis. Onze buurtgemeenten zijn reeds begonnen
met de aanplantingen van een geboortebos of beschikken over een Tuttenboom. Na elke
aanplant wordt er ook een bord ingehuldigd waarop de namen van de pasgeborenen zijn
vermeld. Op deze manier betrekt het bestuur de bevolking bij het uitbreiden van een mooi
stukje natuur in onze gemeente.
Bij het geboortebos komt een monument voor alle Wetterse kindjes van het jaar ervoor. Het
geboortebos dragen we ook op aan de kindjes die na de geboorte of tijdens de
zwangerschap overleden zijn. Ouders die dat willen, mogen ook een boompje planten en
hun kindje vermelden op het monument.
Ook een Tuttenboom mag hierbij niet ontbreken. Het is belangrijk om op het juiste
moment, met de juiste voorbereiding uw kleuter voor te bereiden op het stoppen met
tutteren. Daar wil de Tuttenboom een hulpmiddel in zijn.
Kan het gemeentebestuur werk maken voor de aanleg van zo een geboortebos met een
Tuttenboom?
Vraag 4

Vraag raadslid Van Der Gucht i.v.m. stand van zaken speeltuin Diepenbroek

Het is terug zomer en de mensen van de wijk Diepenbroek zien nog steeds geen
verandering in hun wijk. Op de laatste bijeenkomst met de buurtbewoners van de wijk
Diepenbroek (begin juli 2018!) werd het voorgestelde ontwerp goed onthaald. Onze
gemeentelijke landschapsarchitect kon aan de slag om het ontwerp verder uit te tekenen
en heeft toen ook aangegeven dat de uitvoering pas in de lente volgend jaar zal
plaatsvinden.
Het doet de mensen van de buurt nog steeds veel plezier dat er zoveel positieve input en
enthousiasme was van de buurt en daarbovenop de bereidheid om mee te helpen bij de
aanleg. Gezien de regelmatige wateroverlast op het pleintje lijkt het mij verstandig om
eerst te draineren. Dit was ook beloofd maar wellicht nog niet uitgevoerd. Maar de lente is
ondertussen reeds zomer geworden, en misschien wel herfst...
Het kan toch niet moeilijk zijn voor een gemeente als Wetteren die daarbovenop het label
draagt van "Kindvriendelijke Gemeente" een speeltuin aan te leggen net als in onze
omgevende gemeentes. Ik verwijs daarvoor graag naar de speeltuin in Kalken/Bunderakker,
Schellebelle/Bellekouter, ....
Graag een duidelijke stand van zaken. Komt er een speeltuin ja of neen? Graag exacte
timing… de mensen wachten ondertussen reeds 8 jaar.
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Vraag 5

Vraag raadslid Van Der Gucht i.v.m. Felix Beernaertsplein

Op de gemeenteraad van februari had ik de vraag gesteld ivm. het Felix Beernaertsplein.
Maar ondertussen zie ik daar ook nog steeds geen vooruitgang. Gelijk of er niets meer kan
voor de zomer…
Vraag van 26 februari 2019: Als u aan het Felix Beernaertsplein komt - juist rechtover
Notaris Uytterhaegen waar vroeger de bushalte stond en het kleine straatje om van de
Gentsesteenweg naar de Noordlaan te rijden - ligt nu al geruime tijd een plek
aarde/modder waar diverse vrachtwagens zich reeds hebben vastgereden. Dit is uiteraard
voor het binnenkomen van het centrum van Wetteren geen zicht. Kunnen jullie hier geen
groene ruimte maken? Of terug heraanleggen zodat het terug een beetje presentabeler is.
Vraag 6

Vraag raadslid Van Der Gucht i.v.m. sluikstort

Op de laatste politieraad heeft de politie gezegd dat een van de actieplannen voor de
volgende legislatuur de bestrijding van sluikstorten is. In de diverse verslagen van het
college kan men zien dat er verschillende mensen worden geverbaliseerd, voor sluikstorten,
wat een goede zaak is. Daarbij blijkt systematisch een groot deel van de geverbaliseerden
van allochtone origine te zijn.
Kunnen onze integratiedienst / wijkagent / maatschappelijk werkers niet worden ingezet
om deze bevolkingsgroep aan te spreken en uitleg te geven hoe het hier in Wetteren moet
volgens het politiereglement want misschien zijn zij te weinig geïnformeerd. Wij zijn ervan
overtuigd dat er op die manier zodat er nog meer zwerfvuil / sluikstort uit het straatbeeld
zal verdwijnen.
Vraag 7

Vraag raadslid Bracke i.v.m. oud kerkhof Massemen

Het oude kerkhof in Massemen begint meer en meer op een verlaten kerkhof in het
noorden van Siberië te gelijken. Het onkruid staat een halve meter hoog. Nochtans moet
het onkruid hier niet gewied worden, het is eigenlijk een grasplein met veel onkruid. Een
grasmachine kan hier veel soelaas brengen
Zwerfvuil en sluikstorten is het grootste probleem volgens onze inwoners. Volgens het
Vlaams Belang is het begrip “zwerfvuil en onkruid” een begrip dat onze inwoners aanhalen
als “orde en netheid”. Bij orde en netheid staat helaas ook het onderhoud van het
gemeentelijk plantsoen. De gemeente heeft dus niet enkel een sanctionerende en
preventieve taak tegenover inwoners die het niet goed menen, maar ook de taak de
gemeentelijke ruimtes proper en net te houden om de bezorgdheden en ergernissen van
onze inwoners aan te pakken.
Mijn vraag is;
Kan het gras op regelmatige basis aan het oude kerkhof van Massemen afgereden worden?
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Vraag 8

Vraag raadslid Bracke i.v.m. diepe gleuven naast vrachtwagenparking Zuid

De Zuidlaan is voor een deel ingericht als vrachtwagenparking. Wij hebben bij de
toenmalige beslissing om een stuk van de Zuidlaan in te richten als vrachtwagenparking de
vraag gesteld om de naastgelegen grasstrook te verharden, dit eventueel met grasdallen.
Dit zou meegegeven worden aan AWV.
De vrachtwagenparking is nu reeds een jaar ingericht met als resultaat dat er gleuven in de
graskant ontstaan zijn van 10 tot 20 cm diep. Het is niet alleen een vuil zicht, het is ook
gevaarlijk voor de fietsers, dit doordat er bij slecht weer, modder op het fietspad ontstaat.
Huidig schepen van mobiliteit heeft zich vorige legislatuur steeds verzet tegen de aanleg
van een vrachtwagenparking op de Zuidlaan. Wij hopen ten volle dat deze legislatuur een
volwaardige vrachtwagenparking op ons grondgebied kan gerealiseerd worden, meer
bepaald 1 aan de noordkant en 1 aan de zuidkant. We hopen eveneens dat het niet bij
plannen en beloftes blijft zoals in de vorige legislatuur.
Mijn vragen hierbij zijn;
* Kunnen de graskanten tussen de parkeerstrook en fietspad verhard worden?
* Is dit bestuur zinnens deze legislatuur volwaardige vrachtwagenparkings aan te leggen?
Zoja hoever staat het met dit dossier?

Vraag 9

Vraag raadslid Bracke i.v.m. Offerfeest

In augustus vindt het islamitische offer”feest” plaats. Na deze offer “feesten” wordt er
regelmatig slachtafval langs de kant van de weg gedumpt.

dagorde bijkomende schriftelijke vragen gemeenteraad 25/06/2019

6

Mijn vragen hierbij zijn:
* Zal de schepen van dierenwelzijn of de gemeente extra inspanning leveren om thuis halal- slachtingen op te sporen?
* Zal de schepen het afval trachten te traceren?

Vraag 10

Vraag raadslid Bracke i.v.m. gemeentelijke kinderopvang herfst, kerst,
krokus en paasvakantie

Onze gemeente heeft het label van een kindvriendelijke gemeente. Jullie mogen hier
terecht trots op zijn. Niettegenstaande kunnen er steeds verbeteringen plaats vinden. Er
zijn steeds meer alleenstaande ouders die werk en schoolvakanties moeten proberen te
combineren. Ik verneem veel tevredenheid bij inwoners over speelplein WESP. Dit in de
zomermaanden juli en augustus, eveneens is de dagprijs democratisch.
In de herfst, kerst, krokus en paasvakantie is er voor kinderen in onze gemeente geen
gemeentelijke opvang aan democratische prijzen. Ook scholen bieden geen opvang aan.
Enkel IBO Massemientje en de kleuterschool kleuterboompje bieden tijdens deze vakanties
opvang aan, maar enkel voor kleuters, dit althans volgens mijn onderzoek.
Mijn vragen hierbij zijn;
Biedt onze gemeente andere opvang aan tijdens de vakantieperiodes a rato 6€ per dag?
Kan het bestuur erover nadenken om initiatieven te nemen en kinderopvang aanbieden in
de kleine vakantieperiodes, volgens het voorbeeld van speelplein wesp?
Vraag 11

Vraag raadslid Bracke i.v.m. gemeentelijke opbrengsten appartementen Site
De Witte

Ongeveer 4 jaar geleden zijn de eerste appartementen verkocht op Site De Witte. Het
project kreeg de naam W2O en de appartementen kwamen te staan op de “meest
gegeerde plek” van de “stad”, dit althans volgens de website van W2O.
We willen de woorden fiasco niet in de mond nemen, maar de verkoop is eveneens alles
behalve rooskleurig. 7 – 8 jaar geleden is bij het maken van de plannen gezegd dat de
gemeente een winstaandeel zou krijgen op de verkoop van deze appartementen.
Mijn vragen hierbij zijn;
Hoeveel appartementen staan er nog te koop? Hoeveel procent is dit?
Is er reeds een winstuitkering aan de gemeente uitbetaald, zoja, hoeveel, zoniet, wanneer
zou dit gebeuren.
Vraag 12

Vraag raadslid Bracke i.v.m. uitbereiding bosgebied, aanplanten van bomen,
geboortebos

Groen en spa laten steeds uitschijnen dat ze een patent hebben op het strijden naar het
vergroenen van onze gemeente zowel in als buiten het centrum. Nu, het Vlaams Belang
Wetteren zal hiervoor een grote medestander zijn als dit niet ten koste van parkeerplaatsen
gaat.
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Per hectare kunnen er 196 bomen aangeplant worden. Om de bomen voldoende plaats en
het meeste nut te geven waarvoor ze dienen, worden er 100 bomen per hectare
aangeplant. Als we 200 inwoners kunnen overtuigen om een extra boom te planten, als we
kunnen kijken waar op openbaar domein plaats is om bomen extra aan te planten, dan
kunnen we snel een paar hectaren ‘bos’ bij creëren in onze gemeente. Meer groen zorgt er
steeds voor dat mensen gelukkiger zijn.
In onze gemeente liggen verscheidene stukken grond die niet meer gebruikt worden, bv
“de ham” dit zou perfect kunnen ingericht worden als een geboortebos, eveneens ligt er
een groot stuk grond aan de maalbroekmolen in handen van de waterwegen.
Mogelijke initiatieven om de gemeente te vergroenen;
* Aanleg van geboortebos waar alle 1 jarige kinderen een boompje mogen aanplanten.
* Milieudienst laten onderzoeken waar op openbaar domein plaats is voor extra bomen.
* Grond aankopen om de bestaande bossen uit te breiden, bv hospiesbos, prullenbos, …
* Gratis bomen ter beschikking stellen voor inwoners die een EXTRA boom in de tuin willen
planten, dit zal de biodiversiteit vergroten en gebeurd reeds in vele gemeenten.
* Samenwerken met grondeigenaars die bebossing toelaten in gesubsidieerd beheer.
* Landbouwers stimuleren bomen aan te planten langs hun velden.
Mijn vragen hierbij zijn;
* Welke van voorgaande initiatieven zal dit bestuur opvolgen en welke andere initiatieven in
het vergroenen van de gemeente hebben jullie zelf?
* Welk budget zal dit bestuur uittrekken voor het vergroenen van de gemeente?

Vraag 13

Vraag raadslid Bracke i.v.m. maaltijdcheque optrekken van 5€ naar 8€,
gemeentepersoneel

In de jaarrekening 2018 van de gemeente hebben we gezien dat er 12,8 miljoen was
begroot voor het uitbetalen van de lonen. Wegens de indexsprong en andere maatregelen
heeft de gemeente 12,4 miljoen aan lonen uitbetaald, 400 000€ minder dan begroot. Dit
wil eigenlijk zeggen dat er toch nog ruimte is/was om de werknemers van de gemeente
een loonsverhoging te geven.
Het is belangrijk het personeel goed te betalen zodat wij alle kennis en ervaring bij de
diensten kunnen houden. Wij weten ook dat de werknemers aan loonbarema’s gebonden
zijn. In verscheidene gesprekken met gemeentepersoneel en directeur werd er door de
directeur medegedeeld dat er zou bekeken worden of het mogelijk is om de waarde van
de maaltijdcheques te verhogen.
Volgens onze bescheiden mening hebben wij berekend dat het optrekken van de
maaltijdcheques voor al het gemeente en ocmw personeel van 5€ naar 8€, 300 000€ op
jaarbasis zou kosten aan de gemeente.
Mijn vraag hierbij is;
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Is het bestuur van oordeel dat het gemeente en ocmw personeel een loonsverhoging kan
krijgen met het optrekken van de maaltijdcheque naar 8€?

dagorde bijkomende schriftelijke vragen gemeenteraad 25/06/2019

9

