ZITTING VAN 11 oktober 2016
Aanwezig: Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, F. Francart, G. Hardiquest, Schepenen
T. Groeseneken , H. Decoster ,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens,
K. Hendrickx, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, A. Van den Steen, L. Fuchs,
Raadsleden.
Jos Cauwberghs, OCMW-voorzitter – met raadgevende stem
Bart Hendrix, Gemeentesecretaris.
Verontschuldigd: F. Havet, schepen, C. Vangoidsenhoven, raadslid.
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 13.09.2016.
DE RAAD keurt het verslag van de zitting van 13.09.2016 goed.

2.Kerkfabriek Sint-Gorgonius Hoegaarden : budgetwijziging 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016 : gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 29.373,85 (ongewijzigd)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

3.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert : budgetwijziging 2016 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016 : gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 16.300 (daling met € 11,81)
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis
Meldert.

4.Kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert: budget 2017 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 0
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Ermelindis Meldert.

5.Kerkfabriek Sint-Gorgonius : budget 2017 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 34.789,42
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Gorgonius
Hoegaarden.

6.Kerkfabriek Sint-Jan Hoksem: budget 2017 - akteneming
Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 20.299,32
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem.

7.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;
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 op 28.06.2016;
Gelet op het gunstig advies van 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 gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 goed van
de kerkfabriek Sint-Jan Hoksem, zoals vastgesteld door de kerkraad in zitting van
28.06.2016 .

8.Kerkfabriek Sint-Niklaas: budget 2017 - akteneming

Advies erkend representatief orgaan dd 12.09.2016: gunstig.
Gemeentelijke toelage : € 0
Gelet op de stukken als bijlage;
DE RAAD neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Outgaarden.

9.Gemeentefinanciën : goedkeuring budgetwijziging 2016
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2012;
Gelet op de bijgevoegde budgetwijziging 2016;
Gelet op de toelichting van de schepen van financiën, Fred Francart;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Stemmen voor : JP Taverniers, M. Lefevre, F. Francart, G. Hardiquest, T. Groeseneken ,
H. Decoster,W. Lambrechts, G. Druyts, E. Janssens, K Hendrickx, – onthouding :
L. Fuchs, A. Van den Steen, H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw - Stemmen tegen :
geen
BESLUIT:
Art 1 – De bijgevoegde gemeentelijke budgetwijziging 2016 wordt goedgekeurd.

10. Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de
Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 2016 van EcoWerf
DE RAAD
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;

Gelet op de uitnodiging van 23 september 2016 voor de Bijzondere Algemene
Vergadering van EcoWerf van 23 november 2016, met bijhorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 22/06/2016
Budgetten 2017
Werkingsbijdragen 2017
Masterplan Containterparken: visienota
Diversen

Overwegende dat de recentste wijziging van het decreet van 6 juni 2001 houdende
intergemeentelijk samenwerkingsakkoord (DIS) het mogelijk maakt voortaan een
vertegenwoordiger en eventuele plaatsvervanger te benoemen voor de ganse legislatuur
en dit inmiddels in onze statuten is bevestigd, verzoeken wij u bij de volgende
vergadering van de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een eventuele
plaatsvervanger aan te duiden.
Overeenkomstig art. 44 van het DIS dient de vertegenwoordiger nog wel gemandateerd
te worden voor de agendapunten van deze vergadering.
Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken;
Gelet op de bespreking

Gelet op het resultaat van de stemming:
Luc Buccauw behaalt 5 stemmen, Evelien Janssens behaalt 10 stemmen;
de gemeenteraad besluit:
Artikel 1:
Mevrouw Evelien Janssens, Nerm 55 3320 Hoegaarden – ev_janssens@hotmail.com, aan
te duiden als vaste vertegenwoordiger voor alle hierna volgende uitnodigingen voor
zowel algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en eventuele
buitengewone algemene vergaderingen voor de resterende periode van de huidige
legislatuur.
Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van 23 november 2016 van EcoWerf als volgt vast te stellen: goedkeuring
van alle agendapunten van de Algemene Vergadering.
Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken
aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

11.INTERLEUVEN algemene vergadering en algemene vergadering 30 november 2016:
aanduiding afgevaardigde en bepaling mandaat
DE RAAD,

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de
controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking en meer
in het bijzonder de artikelen 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 en 78
van dit decreet;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven.
Gelet op de uitnodiging van 24.09.2015 voor de algemene vergadering van Interleuven
van 23.12.2015 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6/7/2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6/7/2001 voorziet dat het mandaat
van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de algemene vergadering van 30.11.2016 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Gelet op de agenda in bijlage;
Overwegende dat de raad deze agendapunten heeft besproken;
Na beraadslaging;
BESLUIT:
Artikel 1 : Kris Hendrickx, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als afgevaardigde op de
algemene vergadering van Interleuven.
Art. 2 : Het mandaat van de afgevaardigde inzake de agenda van de buitengewone
algemene vergadering en de algemene vergadering van 30.11.2016 van Interleuven als
volgt vast te stellen : goedkeuring van alle agendapunten van de algemene
vergaderingen.
Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan Interleuven.

12.Ruimtelijke planning : RUP voorlopige vaststelling begraafplaatsen Meldert en
Hoksem
DE RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 41 en 42, 52, 10 de lid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het bijgevoegde dossier met de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota;
BESLUIT:
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan begraafplaatsen Meldert en Hoksem
bestaande uit de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota wordt voorlopig
vastgesteld.

13.Ruimtelijke planning : RUP Brouwerij Loriers voorlopige vaststelling
DE RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 41 en 42, 52, 10 de lid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het bijgevoegde dossier met de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota;
BESLUIT:
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brouwerij Loriers bestaande uit de
voorschriften en plannen en de toelichtingsnota wordt voorlopig vastgesteld.

14.Ruimtelijke planning : RUP De Polder voorlopige vaststelling
DE RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 41 en 42, 52, 10 de lid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat

de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het bijgevoegde dossier met de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota;
BESLUIT:
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Polder bestaande uit de voorschriften en
plannen en de toelichtingsnota wordt voorlopig vastgesteld.

15.Ruimtelijke planning : RUP Pall voorlopige vaststelling
DE RAAD
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 41 en 42, 52, 10 de lid;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO ) van 15 mei 2009, zoals
gewijzigd, in het bijzonder de artikelen 2.2.13 en 2.2.14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV ) en het
besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve vaststelling
van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd, voor wat
de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievelijk 17 december 1997 en 19
maart 2004.
Gelet op de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan voor de Provincie VlaamsBrabant dd 7.10.2004 en addendum 6.11.2012;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd 8.11.2011 houdende definitieve vaststelling van
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoegaarden;
Gelet op het bijgevoegde dossier met de voorschriften en plannen en de toelichtingsnota;
BESLUIT:
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pall bestaande uit de voorschriften en
plannen en de toelichtingsnota wordt voorlopig vastgesteld.

16.Ruilverkaveling Willebringen : goedkeuring overeenkomst erosiedossier
wachtbekkens Meldert en Hoksem
DE RAAD
Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1987 met bijzondere bepalingen
eigen aan het Vlaamse Gewest;
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet

Gelet op het schrijven van het ruilverkavelingscomité Willebringen dd 13.06.2016 ivm de
overeenkomst erosiedossier wachtbekkens Meldert en Hoksem. Voor de toepassing van
het erosiebesluit op de wachtbekkens van Meldert en Hoksem dient er een overeenkomst
afgesloten te worden tussen het ruilverkavelingscomité en de gemeente. Hierin moeten
de afspraken in verband met de eigendom, de aanleg en het beheer van de wachtbekkens
formeel vastgelegd worden;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst ivm het erosiedossier voor de aanleg en het beheer
van wachtbekkens in Meldert en Hoksem;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit :
Art. 1 : De bijgevoegde overeenkomst ivm het erosiedossier voor de aanleg en het beheer
van wachtbekkens in Meldert en Hoksem wordt goedgekeurd.

17. Erfpacht Jongensschoolstraat kennisgeving kandidaatstellingen.
Volgende kandidaatstellingen werden ingediend:

Boogschuttersvereniging Robin Hood Tienen vzw
Hoegaarden Paintball bvba
Met Gemout vzw werd een gebruiksovereenkomst afgesloten voor een natuurlijke
moestuin en demotuin.

Bijkomende agendapunten:
Ingediend door dhr Luc Buccauw, raadslid SPA:
Het fietspad dat van de Tommestraat naar de Doelstraat naast het oude bushokje loopt
zorgt voor verwarring.
Voetgangers weten al dan niet dat dit een fietspad is . Dit brengt zeer gevaarlijke
situaties teweeg. Een betere markering zou veel verhelpen.

Ingediend door mevr. Evelien Janssens, raadslid CD&V:
1. Goedkeuring agenda en mandaat volmachtdrager jaarvergadering van Riobra van
25.11.2016
De gemeenteraad,
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging
Riobra;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodigingsbrief met documentatie van 3 oktober 2016 van Riobra voor de
buitengewone algemene vergadering van 25 november 2016 met volgende agenda:
1.
2.
3.

Toelichting financieel overzicht kalenderjaar 2016
Bespreking strategie en activiteiten 2017 + goedkeuring begroting boekjaar 2017
Diversen/rondvraag

Gelet op de toelichting die bij de agenda wordt gegeven;
Overwegende dat de gemeente haar volmachtdrager(s) heeft aangeduid voor de volledige
legislatuur;
Dat evenwel de bepaling van het mandaat voor iedere algemene vergadering moet
herhaald worden.
Beslist:
Artikel 1 :
De punten vermeld op de agenda van de buitengewone algemene
vergadering van Riobra van 25 november 2016 goed te keuren en de aangestelde
volmachtdragers te mandateren om op laatstgenoemde jaarvergadering van Riobra van
25 november 2016 te handelen en te beslissen overeenkomstig de onderhavige beslissing
van de gemeenteraad.
Artikel 2 : Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering
van de onderhavige beslissing en er kennis van te geven aan de toezichthoudende
overheid en aan Riobra, Oude baan 148, 3210 Lubbeek, t.a.v. de heer Paul Bouwens,
gevolmachtigde.
2. Goedkeuring aanvulling gemeentelijk politiereglement
DE RAAD
Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet
Gelet op het gemeentelijk politiereglement vastgelegd bij beslissing van de
gemeenteraad van 23 april 1991, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie - Provincie
Vlaams-Brabant op 23 mei 1991;
Aangezien het aangewezen is dat de politiereglementen van Tienen en Hoegaarden
binnen dezelfde politiezone zoveel mogelijk eenvormig zijn;
BESLUIT:
Art 1 - Volgende wijziging in artikel 202 van het gemeentelijk politiereglement wordt
goedgekeurd:

Het geluidsniveau van 90 dB(A) te vervangen door 85 dB(A).
Art 2 – In het gemeentelijk politiereglement wordt volgend artikel toegevoegd:

Art 210 bis Alle leden van de lokale politie zijn bevoegd om de overtredingen inzake
geluidshinder op te sporen en vast te stellen. Zij kunnen ten allen tijde de nodige
maatregelen treffen om deze overtredingen te doen ophouden. Zij kunnen desgevallend
de betrokken plaatsen doen ontruimen en de aanwezige geluid-voortbrengende toestellen
in beslag nemen.

Ingediend door dhr Achiel Van den Steen, raadslid NVA
1) Graag verslag door de door ons aangewezen persoon over de algemene vergadering
van 3.10.16 van Iverlek/ Eandis : relaas van de feiten die zich daar hebben voorgedaan.
Schepen Godelieve Hardiquest verklaart dat er eigenlijk geen vergadering geweest is. De
agendapunten werden allemaal verdaagd. 230 gemeenten hebben hierover gestemd,
bijna iedereen heeft voor de verdaging gestemd, slechts vijf gemeenten hebben zich
onthouden. De Vlaamse regering zal zich nu moeten beraden over het verdere verloop
van de procedure ivm het distributiebeheer.
2) In verband met de kerkfabrieken en de Kerk in het algemeen : ik denk dat het meer
dan aangewezen is, rekening houdend met de “afslanking “ of hoe je het ook mag noemen
van de Kerk in het algemeen, tevens rekening houdend met de kost en de leegstand van
de gebouwen ter zake,rekening houdend met het werk dat de kerkfabrieken hier aan
spenderen, meen ik het aangewezen dat de gemeente (in casu de Gemeenteraad) zich
eens leent tot een zeer goed en constructief gesprek dienaangaande.
Wij hebben naar mijn weten 4 kerkfabrieken in onze “relatief” kleine gemeente, “we”
bezitten evenveel kerken en nog een pastorie enz., hoog tijd om er eens over te praten.
Schepen Godelieve Hardiquest verklaart dat er al verschillende vergaderingen
plaatsvonden. Niemand wil graag de dorpskerk ‘afgeven’. Er zijn inderdaad nog zeer
weinig priesters en ook nog weinig kerkgangers. De indeling van het pastoraal gebied is
een bevoegdheid van de bisschop. Maar er moet over gepraat en overlegd worden.
Raadslid Achiel Van den Steen vult aan dat hij vindt dat de raad inspraak moet hebben.
Ingediend door mevr Liselore Fuchs, raadslid NVA
Stand van zaken plannen gemeentelijke begraafplaats Hoegaarden
Een jaar geleden werd aan deze raad een eerste versie voorgesteld van de heraanleg van
de gemeentelijke begraafplaats in Hoegaarden. Wat volgde was een heleboel
miscommunicatie in de pers en ongerustheid onder de bevolking. Een laatste bericht
over deze kwestie was op 23 oktober 2015. Daarin stond het volgende:

“Op de begraafplaats zijn witte aanplakbrieven verschenen bij alle verlopen concessies,
ook aan het colombarium. "Iedereen kan een grafconcessie verlengen voor tien jaar tegen
250 euro en 200 euro voor het columbarium. De mensen die verlengen, kunnen na de
herfstvakantie op afspraak naar het gemeentehuis komen", zegt secretaris Bart Hendrix.
"In functie van de plaats die daardoor vrijkomt, passen we het plan aan. De plannen
zullen dus maar deels verdergezet worden. Ik wist dat we een gevoelige materie
aanraakten. In het ontwerp zat een sterretjesweide, een ceremonieplaats met afdak en
toegankelijkheid voor rolstoelen. Hopelijk kunnen we die zaken behouden in het nieuwe
plan. De mensen hebben nu een jaar de tijd, tot Allerheiligen 2016, om hun concessie te
verlengen. Volgend jaar zullen nieuwe bordjes opduiken bij de graven die nu buiten
schot bleven. Daarna start de herinrichting", besluit Jos Cauwberghs.”

De mensen die nog niet gereageerd hebben, hebben nog tot 1 november de tijd om hun
concessie te verlengen. Indien zij dit niet doen, zal dat graf verdwijnen. Mag ik
aannemen dat na Allerheiligen de werken officieel van start zullen gaan?
Mijn vragen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Zijn er veel mensen die nog niet gereageerd hebben?
Hoe verlopen de gesprekken in het algemeen?
a. Zullen er veel aanpassingen moeten gebeuren aan het plan?
Is er ondertussen al een nieuw plan opgemaakt?
a. Tegen wanneer hopen jullie dat plan te finaliseren?
Wanneer zullen de eerste graven verdwijnen of verplaatst worden?
Tegen wanneer hopen jullie dat de werken gefinaliseerd zullen zijn?

Jos Cauwberghs OCMW-voorzitter/schepen bevoegd voor begraafplaatsen licht een
presentatie toe waarin al deze vragen beantwoord worden.
Het besluit van deze presentatie:
° momenteel is het moeilijk om conclusies te trekken : mensen kunnen reageren tot
1/11/2016
° gesprekken verlopen op rustige & serene manier
° via loket begraafplaatsen > op afspraak
° herinrichting begraafplaats is constant in evolutie
° communicatie verloopt open & transparant
bv. homepage website – artikels infoblad
Er wordt afgesproken dat de presentatie verstuurd wordt naar alle raadsleden.

BESLOTEN ZITTING
18.GECORO : wijziging samenstelling - nieuwe afgevaardigden uit jeugdraad
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de raadsbesluiten dd 16.04.2013,14.05.2013 en 14.10.2014 in verband met de
samenstelling van de GECORO;
Overwegende dat er vanuit de jeugdraad nieuwe plaatsvervangende afgevaardigde
worden voorgedragen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLUIT:
Art 2 – Volgende persoon wordt aangeduid als plaatsvervangend afgevaardigde uit de
jeugdraad:
Vervanger:

Arno Laruelle.
*** De zitting wordt gesloten om 20u50 ***

ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De Secretaris,

De Burgemeester-Voorzitter,

Bart HENDRIX

Jean-Pierre TAVERNIERS

