ZITTING VAN 09.09.2014
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Havet, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, A. Vorstenbosch,
H. Princen, L. Dotremont, C. Vangoidsenhoven, L. Buccauw, L. Fuchs ,A. Van den
Steen, Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 10.06.2014.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 10.06.2014 goed.
Allen stemmen voor goedkeuring, behalve raadslid A Van den Steen die zich onthoudt.

1 bis Kennisnemingen
DE RAAD neemt kennis van:
•
•

De staat van samenstelling van de kerkraad Sint-Jan Hoksem 23.04.2014
Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25.08.2014 tot
intrekking van het collegebesluit van 31.03.2014 betreffende de goedkeuring van
een interne kredietaanpassing.

2.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : budgetwijziging 2014 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 24.07.2014: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 696 (voorgaande € 60.418,95)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2014 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis
Meldert.

3.Kerkfabriek Sint-Jan : goedkeuring wijziging meerjarenplannen 2014-2019
De gemeenteraad,
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en
van de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2012;
1

Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de erediensten;
Gelet op de vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 door de
kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem;
Gelet op het gunstig advies van 24.07.2014 over dit gewijzigd meerjarenplan 20142019 vanwege het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 goed van de
kerkfabriek Jan Hoksem, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van 30.06.2014 .

4.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2015 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 24.07.2014: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 32.460,59
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

5.Kerkfabriek Sint-Ermelindis: budget 2015 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 24.07.2014: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 0
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert.

6.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2015 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 24.07.2014 : gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 693,49
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden.

7.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem: budget 2015 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 24.07.2014: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 0
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Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2015 van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem.

8. Gemeentefinanciën : vaststelling begrip dagelijks bestuur en vrijstelling visumplicht
financieel beheerder
DE RAAD,
Gelet op de vaststelling dat de gemeenteraad op 29.03.2007 bij punt 7 deze materie reeds
een eerste maal regelde, maar dat de wetgeving ter zake recentelijk werd gewijzigd zodat
een hieraan aangepaste beslissing nodig is;
Gelet op artikel 43 § 1 van het Gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat bepaalde
bevoegdheden kunnen toevertrouwd worden aan het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op artikel 57 §3, 5° van het Gemeentedecreet wat stelt dat het college bevoegd is
voor de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Gelet op de artikelen 43, §2, 9° en 159, §2 waarbij de bevoegdheid voor het vaststellen
van het begrip dagelijks bestuur exclusief aan de gemeenteraad wordt toegewezen, dat
het derhalve noodzakelijk is dit begrip te laten bepalen door de gemeenteraad;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 5 juni 2007 houdende omschrijving van het
begrip "Dagelijks Bestuur" en de noodzaak dit aan te passen aan de gewijzigde
wetgeving;
Overwegende dat het aangewezen is dat opdrachten van het exploitatiebudget, om
redenen van soepelheid, als dagelijks bestuur worden beschouwd onafhankelijk van het
bedrag en de looptijd van de verbintenis;
Gelet op artikel 5 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten waarin werd bepaald dat de wettelijke
uitvoeringsregels, om een zekere soepelheid in te bouwen, niet van toepassing zijn op
opdrachten waarvan het geraamde bedrag kleiner of gelijk is aan € 8.500 exclusief BTW
en waarvoor kredieten werden voorzien op het exploitatie- of investeringsbudget.
Dergelijke opdrachten worden verondersteld te worden gegund bij
onderhandelingsprocedure met een aangenomen factuur;
Overwegende dat wordt vastgesteld dat ook heel wat opdrachten van het
investeringsbudget zich situeren tussen € 8.500 en € 30.000 excl. BTW waarbij
voorgesteld wordt dergelijke opdrachten onder het dagelijks bestuur te laten ressorteren;
Overwegende dat de opdrachten tussen € 8.500 en € 30.000 excl. BTW onderworpen zijn
aan een aantal essentiële maar niet alle uitvoeringsregels en om hierdoor de praktische
werking te vergemakkelijken het mogelijk is dat in deze gevallen een beperkt bestek kan
voorgelegd worden;
Gelet op artikel 37 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de uitvoeringsregels
inzake overheidsopdrachten waarin aangegeven wordt dat de wijziging aan de
opdrachten in waarde in principe beperkt moet blijven tot 15% van het oorspronkelijke
opdrachtbedrag;
Overwegende dat het in het kader van het beheer van de leningenportefeuille en
thesauriebeheer het vaak noodzakelijk is op korte termijn te kunnen inspelen op
opportuniteiten in de markt waarbij uitstel deze voordelen kan doen laten verdwijnen;
Besluit:
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Artikel 1: Alle voorgaande besluiten in verband met de vaststelling van het begrip
dagelijks bestuur en de vrijstelling visumplicht van de financieel beheerder worden
ingetrokken.
Artikel 2: Worden beschouwd als dagelijks bestuur:
Alle opdrachten waarvoor kredieten op het exploitatiebudget voorzien zijn.
Alle opdrachten met een looptijd over meerdere jaren met een maximaal bedrag op
jaarbasis van € 15.000 excl. BTW.
Alle opdrachten aangaande exploitatie en investeringen waarvoor kredieten voorzien
zijn kleiner dan of gelijk aan € 8.500 excl. BTW kunnen gegund worden via
onderhandelingsprocedure, middels aangenomen factuur. Voor opdrachten vanaf €
5.000 excl. BTW moet steeds bewezen worden dat de markt bevraagd werd.
Voor opdrachten tussen € 8.500 en € 30.000 excl. BTW kan verwezen worden naar
artikel 5 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels waarin het toegelaten is dat de algemene aannemingsvoorwaarden
niet volledig toepasselijk zijn en een beperkt bestek voorgelegd kan worden.
Wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase aan gegunde opdrachten voor zover deze niet
tot bijkomende uitgaven leiden van meer dan 15 % van het oorspronkelijke
gunningbedrag en voor zover hiervoor kredieten voorzien zijn. Wijzigingen van meer
dan 15 % van het oorspronkelijk gunningsbedrag dienen steeds onverwijld aan de
gemeenteraad voorgelegd te worden.
Alle maatregelen van actief schuldbeheer toepasselijk op de leningenportefeuille
inclusief de maatregelen die nodig zijn voor een optimale thesauriepositie van het
bestuur.
Artikel 3: De verrichtingen van dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 1 van dit
besluit, van minder dan € 8.500 excl. BTW zijn uitgesloten van de visumplicht.

9. Gemeentefinanciën : toelage hulpactie Balkan
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Het is nu bijna twee maanden geleden dat Bosnië, Servië en Kroatië werden getroffen
door hevige regenval. Samen met de bevolking, de overheid en andere hulporganisaties
werkt het Rode Kruis aan de wederopbouw, maar de weg is lang en het zal nog jaren
duren voordat de schade hersteld is.
Momenteel helpt het Rode Kruis met puinruimen, het water drinkbaar maken en huizen
desinfecteren en schoonmaken zodat zoveel mogelijk mensen weer kunnen terugkeren
naar hun huizen. Door de omvang van de schade neemt dit veel tijd in beslag.
Naast de fysieke hulp die het Rode Kruis biedt, wordt er ook financiële hulp geboden om
de meest kwetsbaarste gezinnen te ondersteunen met hun doorlopende kosten,
bijvoorbeeld de kosten voor hun hypotheek. Veel mensen zijn door de ramp al hun
inkomsten verloren en daarom is deze vorm van steun hard nodig.
Gelet op het advies van de GROS;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
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BESLUIT:
Art 1 – Er wordt een toelage van 250 € goedgekeurd in het lader van de hulpactie
Balkan, te storten op het rekeningnummer van het Rode Kruis.

10 Gemeentefinanciën : toelage voetbalclub Out-Hoegaarden
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de vraag van voetbalclub Out-Hoegaarden voor een financiële tussenkomst,
bestemd voor vernieuwing van zes defecte lampen op het hoofdterrein van de site in
Outgaarden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 - Er wordt een toelage van 900 € voor voetbalclub Out-Hoegaarden goedgekeurd.

11. Goedkeuring oprichting dienst arbeidstrajectbegeleiding en arbeidsbemiddeling
binnen SOCiAL, OCMW-vereniging Titel VIII, hfdstk 1.
DE RAAD,
Gelet op de oproep van 15/01/2014 (mededeling 2014/01 van RSZPPO) betreffende
bijkomende arbeidsplaatsen en verhoging van het bedrag van de financiële tussenkomst
in 2014 voor Sociale Maribel;
Gelet op de aanvraag van SOCiAL voor 1 VTE groepswerker en 1 VTE
arbeidstrajectbegeleider bij het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de
Overheidssector tot het verkrijgen van een financiële tussenkomst voor de realisatie van
bijkomende arbeidsplaatsen;
Gelet op de goedkeuring van 0,5VTE voor SOCiAL;
Overwegende de voorkeurthema’s voor wat betreft de algemene sector, o.a. diensten die
zich bezig houden met armoedebestrijding en diensten die instaan voor de (sociale)
activering;
Overwegende dat SOCiAL een nieuwe dienst arbeidstrajectbegeleiding wenst op te
richten;
Gelet op de deelname van het OCMW aan SOCiAL, vereniging Titel VIII, hfdstk I van de
organieke wet op de OCMW’s;
Gelet op art. 15 van de statuten van OCMW-vereniging SOCiAL dat stelt dat :

“ de algemene vergadering kan slechts over de oprichting van diensten betreffende
hulpverlenings- of ondersteunende activiteiten beslissen na machtiging door de
meerderheid van de raden voor maatschappelijk welzijn van de deelgenoten en na
machtiging door de gemeenteraden van deze machtigende deelgenoten. De machtiging
tot het oprichten van diensten en projecten die wordt gegeven aan de vereniging doet
geen afbreuk aan het recht van de OCMW’s om vrij beroep te doen op deze projecten en
diensten zoals dat voorzien is in artikel 2” ;
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Gelet op de voorafgaande besprekingen rond deze dienst met de verantwoordelijken van
de deelgenoten-OCMW’s;
Gelet op de nota arbeidstrajectbegeleiding in bijlage;
Overwegende het advies van het burgemeester en schepenen;
BESLUIT :
Artikel 1
De gemeente besluit principieel goedkeuring te verlenen aan de oprichting van een
nieuwe dienst arbeidstrajectbegeleiding door OCMW-vereniging SOCiAL.

12.Gemeentelijk patrimonium : verkoop perceel grond met een bestaande MS-cabine
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het verzoek tot aankoop van een perceel grond van 14 m² (kadastr.3de afdeling
sectie E nr 404/k) vanwege IVERLEK (perceeltje met een bestaande MSdistributiecabine in de Brugstraat te Outgaarden);
Gelet op het schattingsverslag en het opmetingsplan als bijlage dd 26.06.2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Een perceeltje grond in de Brugstraat van 14 m² met een bestaande MS-cabine
wordt verkocht aan IVERLEK aan de schattingsprijs van 1.800 €.
Art 2 – De burgemeester en gemeentesecretaris worden gemachtigd om de gemeente te
vertegenwoordigen bij het verlijden van de akte van verkoop.
*********************

Er wordt eenparig besloten de agendapunten 13 en 14 in de besloten zitting te
behandelen.
*********************

15.Verkaveling met nieuwe weg - zijstraat Vroentestraat: goedkeuring wegenistracé
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

6

Er wordt voorgesteld het nieuwe wegtracé goed te keuren onder voorbehoud van
goedkeuring van de verkavelingsvergunning
Gelet op het dossier bijgevoegd als bijlage, verkavelingsaanvraag voor het bouwen van 8
woningen, waarbij een lastenboek toegevoegd is voor de infrastructuurwerken;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Het bijgevoegde wegenistracé voor een nieuwe straat – zijstraat Vroentestraat
wordt goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring van de verkavelingsvergunning.

16.Activeringsheffing onbebouwde bouwgronden : aanpassing definitie
De gemeenteraad;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna
afgekort als DGPB;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, hierna afgekort als VCRO;
Gelet op het raadsbesluit dd 17.12.2013 tot goedkeuring van een activeringsheffing
onbebouwde bouwgronden;
Overwegende dat de definitie ’bouwgrond’ onduidelijk was en aangepast dient te worden;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging;
Besluit:
Art. 1 Volgende aanpassing van de eerste definitie opgenomen in artikel 2 van
bovenvermeld raadsbesluit wordt goedgekeurd

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
Bouwgronden: gronden, die palen aan een voldoende uitgeruste weg in de zin
van artikel 4.3.5 VCRO, en gelegen zijn in een woongebied in de ruime zin;
17.Gemeentelijke bibliotheek: besluit tot instap bibliotheekportalen en tot instap
provinciaal bibliotheeksysteem (PBS)
DE RAAD,
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Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst voor de Bibliotheekportalen Tussenoplossing
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst overeenkomst tussen de provincie VlaamsBrabant en de gemeente Hoegaarden inzake de voorbereidingen op een gefaseerde
aansluiting van de lokale openbare bibliotheek op het Provinciaal Bibliotheeksysteem
Vlaams-Brabant
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst overeenkomst tussen de provincie VlaamsBrabant en de gemeente Hoegaarden betreffende de samenwerking binnen het
Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 1 – Volgende overeenkomsten worden goedgekeurd:
- overeenkomst voor de Bibliotheekportalen Tussenoplossing
- overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Hoegaarden inzake
de voorbereidingen op een gefaseerde aansluiting van de lokale openbare bibliotheek op
het Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant
- overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Hoegaarden
betreffende de samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem VlaamsBrabant
Art 2 – De gemeente engageert zich om op PBS aan te sluiten vanaf 2017 onder
opschortende voorwaarde dat PBS verbeterpunten uitvoert:
Bibnet zal de bib (in 2014-2015) tussentijds integreren in Bibliotheekportalen à
0,17 euro/inwoner/jaar (+ kost koppelvlak + kost basispakket ; cf. mijn brief van
oktober)
de gemeente ontvangt een Vlaamse subsidie van 0,17 euro/inwoner/jaar
ondertekening voorliggende overeenkomst met provincie is nodig (+ gelijktijdige
ondertekening PBS-overeenkomst)
planning aansluiting op PBS: vanaf 2017
gemeente moet contract afsluiten met Bibnet voor regeling tussentijdse
aansluiting op Bibliotheekportalen (contractvoorstel volgt spoedig)

18.Gemeentepersoneel : aanpassing personeelsformatie
DE RAAD,
Gelet op de bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie,met organogram
en de inschatting van de financiële weerslag van de belangrijkste wijziging (nl invoeging
functie deskundige toerisme) ;
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Overwegende dat er momenteel nog een toeristisch ambtenaar werkzaam is bij de vzw
Tuinen van Hoegaarden; Gelet op het feit dat vanaf 2015 de vzw geen toeristisch
bediende meer zal tewerkstellen; De gemeente zal vanaf 2015 de toelage aan de vzw
Tuinen van Hoegaarden verlagen met het bedrag van de loonkost van een toeristisch
bediende; Dit betekent dat de invoeging van de functie deskundige toerisme geen impact
heeft op de gemeentelijke meerjarenplanning;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
01.09.2014
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie wordt
goedgekeurd. Alle voorgaande raadsbesluiten ter zake worden hierbij ingetrokken.

19.Gemeentepersoneel : aanpassingen rechtspositieregeling.
DE RAAD,
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen (laatste wijziging

10.06.2014);

Gelet op het bijgevoegde schrijven van het Vlaams agentschap voor binnenlands bestuur
dd 06.08.2014 in verband met de raadsbeslissing van 10.06.2014 tot aanpassing en
actualisatie van de rechtspositieregeling;
Gelet op de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling, waarin aan de
opmerkingen in bovenvermeld schrijven voldaan wordt;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
01.09.2014
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
BESLUIT:
Art 1 – De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.
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BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN
Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Achiel Van den Steen, raadslid NVA:
Graag hadden wij in een volgende gemeenteraad (sept.) antwoord gekregen op volgende
vragen i.v.m. de wateroverlast in onze gemeente van 29 juli 2014 :
1) hebben de burgers op die dag kunnen beroep doen op de diensten voorzien (en
goedgekeurd op de GR) in het noodplan van het gemeentebestuur ?
Hoeveel meldingen zijn er geweest ?
2) Welke acties heeft het gemeentebestuur op die cruciale avond ondernomen ?
3) Dat de duikers werden omhoog gezet om het water beter te laten doorstromen is een
positieve reactie van de burgers, welke zijn de gevolgen van een eventueel ongeval als
gevolg daarvan ?
wie draagt de verantwoordelijkheid ?
4) Wegens "overloop" van sommige spaarbekkens werden kelders, huizen, weiden enz.
overspoeld door water, omdat de "afvoer" onvoldoende bleek.
wie draagt hiervoor de verantwoordelijkheid ?
5) Hoeveel "meldingsformulieren schade" werden er ingediend en wat is het totale
bedrag van de "geraamde" schade ?
6) Welke conclusies/ beslissingen heeft het schepencollege uit deze water ramp getroffen
en wanneer ?
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat ‘de buienradar wordt opgevolgd, indien er veel
neerslag voor onze streek voorspeld wordt gaan de wachtbekkens dicht. Ik zorg zelf voor
de wachtbekkens, zandzakjes staan klaar op een vrachtwagen. Het is de taak van onze
ploegbaas om bij wateroverlast na te gaan waar de nood het hoogst is. De telefonische
bereikbaarheid van de gemeentediensten was inderdaad een probleem, dit kreeg een
oplossing. Het is een feit dat men niet alles preventief kan oplossen. Er was veel hulp
van vrijwilligers. Het is belangrijk om stro van duikers te verwijderen en de duikers
open te zetten. De vraag naar verantwoordelijkheid in geval van ongelukken zal
beoordeeld worden door experten rekening houdend met alle elementen. Er waren een
twintigtal schadegevallen, met een totale geraamde schade van 250.000 €. De
problematiek van de “overloop” : deze overloop dient om de dijk te beschermen, als er
teveel water is gaat het water inderdaad zijn weg zoeken, dit is nu eenmaal
onvermijdelijk. Het is zeker dat de investeringen die reeds gedaan werden ons voor een
veel grotere ramp behoed hebben. We zullen aan deze problematiek blijvend aandacht
besteden.’
Raadslid H. Princen stelt voor om de wachtbekkens uit te diepen en de grachten
regelmatig en vooraf te ruimen.
De burgemeester-voorzitter antwoordt dat hierop dat de grachten op cruciale plaatsen
wel open waren.
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Bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Luc Buccauw namens SP.A
Volgens de media en andere bronnen zoals Elia vreest men voor stroomuitval gedurende
de komende winter. Men schat tussen 50 uren en 118 uren stroomonderbreking
naargelang de hardheid van de winter.
Is er reeds sprake van een noodplan. Hoe gaat men de situatie aanpakken. Wordt de
bevolking hiervan nauwkeurig en snel ingelicht . Sp.a vraagt daarom,
1. Bewustmakingsacties te ondernemen in Groot Hoegaarden en de ganse bevolking erbij
te betrekken.
2. Door de bevolking te sensibiliseren om hun elektriciteitsverbruik te verminderen, nu
en in de toekomst.
3. Afspraken maken met omliggende gemeenten om samen oplossingen te zoeken
4. Zorgen voor alternatieven
Een sensibiliserende tekst met de nodige uitleg voor de bevolking wordt op vraag van de
burgemeester verspreid onder de aanwezigen. Deze tekst wordt toegelicht door de
burgemeester-voorzitter. Deze tekst is bestemd voor ons gemeentelijk infoblad en de
website.
Raadslid L. Buccauw stelt voor om infoavonden te organiseren.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat dit onderwerp vanaf nu op elke raadszitting
besproken zal worden, zolang er afschakelingsdreiging is.
Bijkomende agendapunten ingediend door raadslid Herwig Princen, fractieleider Open
VLD.
1>De lokale verenigingen klagen om het gebrek aan een voldoende grote ruimte om hun
activiteiten in te richten. Lokale verenigingen hebben niet enkel behoefte aan ruimte om
hun culturele, sportieve activiteiten te ontplooien (wat kan in Paenhuys, Kapittelhuys,
gemeentehuis, sporthal, sportkantines, sportterreinen,...) maar hebben ook nood aan
ruimte om langere termijn of meer-daagse activiteiten (als tentoonstellingen, concerten,
toneel,...) op te zetten, of om aan fondsenwerving te doen. Wij stellen vast dat in
Hoegaarden-centrum geen zaal meer is om dergelijke activiteiten in te richten. Wij
vragen dat de gemeente het initiatief zou nemen tot het verwerven van een muticulturele, polyvalente feestruimte door ofwel nieuwbouw, ofwel het aankopen /
ombouwen van een voldoende grote ruimte om de lokale verenigingen toe te laten al hun
activiteiten volledig te ontplooien.
Schepen Marleen Lefevre verklaart dat er een heel ruim aanbod bestaat en dat er reeds
zeer veel restaurantdagen georganiseerd worden.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat er voor fuiven geen probleem is: onze
jeugdhuizen beschikken over voldoende accommodatie, aan megafuiven hebben we hier
geen nood. Bepaalde culturele activiteiten kunnen ook in de kerken doorgaan. Daarnaast
kan er ook samengewerkt worden met naburige gemeenten zoals Bierbeek, zij kunnen
dan eventueel van onze sportinfrastructuur gebruik maken. Er is heel veel te doen in
Hoegaarden en iedereen vindt zijn weg.
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2> Reinheid van voetpaden, bij uitbreiding hele straten en pleinen. Hoegaarden ligt er
steeds vuil bij. Sluikafval slingert rond, onkruid tiert welig op Hoegaardse voetpaden en
pleinen. Welke bijkomende acties voorziet het College om dit aan te pakken? Wij dringen
aan dat vanuit de technische diensten op een regelmatige wijze onderhoud (borstelen,
wieden) wordt ingepland, en dit voor alle straten en pleinen in Hoegaarden. Indien nodig
dient eventueel met versterking van de technische diensten. Tevens dringen we aan op
de plaatsing van extra vuilnisbakken en het regelmatig ledigen van o.a. de
hondenpoeppaaltjes.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat de gemeente geen pesticiden meer mag
gebruiken. Als je Hoegaarden binnenkomt is het niet vuil, de Doelstraat wel, dat geef ik
toe. Dit komt door de doorlaatbaarheid van de straatstenen, dit heeft het nadeel dat het
onkruid hier veel meer groeien. Sommige mensen onderhouden hun voetpad heel goed,
voor anderen zal de wijkagent langs komen. Het was een uitzonderlijke zomer waarin
onkruid enorm kon groeien. We hebben ook onze kerkhoven die we moeten trachten
proper te houden (zonder pesticiden). Daarnaast werd de jongste dagen absolute
prioriteit gegeven aan de fietspaden, om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd te
waarborgen. In elk geval worden straatveegmachines wel heel veel gebruikt.
Vuilnisbakken en hondenpoeppaaltjes worden wekelijks geledigd.
3> In de zomer, en bij goed weer trekken heel wat mensen met kleine kinderen naar de
Tuinen van Hoegaarden. De speeltuigen voor de allerkleinsten zijn zeer minimaal.
Kunnen er geen toestellen bijgeplaatst worden? Is het ook mogelijk met een haag of een
afsluiting het gebied voor de allerkleinsten af te bakenen, zodat ze niet naar beneden in
het park kunnen lopen. Men moet er inderdaad constant toezicht op houden, maar
peuters verdwijnen soms bliksemsnel. En een verdwaalde peuter zou in een vijver
kunnen terecht komen. Voor de groteren is er geen probleem. Een veel gehoorde
opmerking is dat er zitbanken ontbreken in de Tuinen. Ook tussen de speeltuigen
zouden banken welkom zijn.
De burgemeester-voorzitter verklaart dat onroerend erfgoed hier ook advies over geeft en
dat zij zeer streng zijn, zij bepalen in welke zone iets kan geplaatst worden eveneens
geven aij aan welke materialen gebruikt kunnen worden. Raadslid W. Lambrechts voegt
hieraan toe dat ook de afdeling bos en groen hierover zeggenschap heeft. Raadslid L.
Dotremont dringt toch aan om enkele zitbanken te plaatsen in de buurt van zones waar
de kinderen spelen. Dit zal onderzocht worden.

Tot slot wenst raadslid H. Princen de organisatoren van de grootschermactiviteiten
tijdens het WK voetbal te feliciteren met dit initiatief.

*** De zitting wordt gesloten om 22u04 ***
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