Bijkomende agendapunten bij de raadzitting van dinsdag 22 januari 2019
Gelieve kennis te nemen van onderstaande bijkomende agendapunten ingediend door :
Lucia Dotremont, raadslid Gewoon Wit:
Op de gemeenteraadszitting in april 2018 stelde ik de vraag of het niet mogelijk was in de toekomst de
Palmzondagkermis al op te starten op vrijdagavond, en ze te openen vlak voor de opening van de
traditionele tentoonstelling in het gemeentehuis. Zo zou de foor ook op zaterdag kunnen open zijn.
Schepen voor Kermissen Filip Havet antwoordde toen: "We zullen het zeker onderzoeken op het
volgende College. Het zal alleszins een beslissing worden voor de nieuwe schepen van kermissen, na
de verkiezingen".
Vandaar dat ik vandaag dezelfde vraag stel aan de nieuwe schepen bevoegd in deze materie, ook gelet
op het feit dat er bij septemberkermis meestal geen enkele kermisattractie meer staat op het
Gemeenteplein
Luc Buccauw, SPA-raadslid
Extra gemeenteraadspunten van sp.a Hoegaarden toe te voegen op agenda van 22 januari.
1. Op 1 februari zijn de eerste inschrijvingen voor de kleuters in de scholen van Hoegaarden.
Onze vraag is of er iets veranderd aan het schoolreglement en eventueel op het nieuwe schooljaar
2019-2020..
Is er nog sprake van uitbreiding in de GBS en Mariadal ,(quota aantal leerlingen per klas)
Als er bijkomende klassen worden gecreëerd in de Polder heeft dit een impact op de quota leerlingen
per klas in de GBS.
2. Aanleiding : Het voorstel van de burgemeester van Glabbeek tot onteigening van de parking achter
het station Tienen.
Welk standpunt neemt de gemeente in op dit voorstel?
Welk is de concrete stand van zaken over het Regionet Oost Brabant ?
Welke stappen heeft het CBS al ondernomen om te komen tot een hoogwaardige busverbinding met
Tienen Station (achterkant dus)
Denkt het CBS eraan om fietskluizen te voorzien bij bushaltes , er zijn types genoeg van veloboxes
Liselore Fuchs, NVA-raadslid :
1) De burgemeester van Glabbeek roept op om met enkele gemeenten samen de parking van
het station in Tienen te kopen. Wat is het antwoord van onze burgemeester daarop?
2) Het is niets nieuws dat er een zwerfvuilprobleem is in Hoegaarden. Een van de oorzaken is
dat er toch redelijk wat zaken zijn waar consumenten/klanten aankopen kunnen doen om na
consumptie de verpakking gewoon iets verder op straat te dumpen. De N-VA pleit hier voor
een samenwerking tussen gemeente en handelaars om paal en perk te stellen aan het
zwerfvuil en hier elk hun verantwoordelijkheid op te nemen door bijvoorbeeld voldoende
vuilnisbakken te plaatsen in het straatbeeld.
3) Probleem met toegang tot de Boomgaardstraat: Doordat een vrachtwagen de
toegang/uitgang van de straat versperde, konden de inwoners de straat niet meer verlaten.
Blijkbaar was het niet mogelijk om de paaltjes in de straat richting de H. Dotremontstraat
voor 17 uur te verwijderen omdat dat door de politie moet gebeuren en die zou pas om 17
uur aanwezig zijn. Is hier geen andere oplossing mogelijk?
4) Wordt de straat in Nerm nog afgewerkt of is de staat hoe ze er nu bijligt de definitieve?
5) Stoopkensstraat aan nr 124: riooldeksel dat niet goed weggewerkt is in het wegdek. Sleept al
jaren aan, gemeente + Iverlek zouden na nieuwjaar komen kijken, maar er is nog niemand
geweest.
6) Hoeveel huizen in Hoegaarden zijn er effectief aangesloten op gescheiden riolering tot op de
dag van vandaag? Wat is de verdere planning?

Philip Collaers, NVA-raadslid:
1) Er is een inbrakenplaag in Hoegaarden in het laatste kwartaal van 2018 + wederkerend
vandalisme
a. Heeft het schepencollege hiervan akte genomen?
b. Zo ja, hoeveel dossiers? Kunnen we hiervan een overzicht krijgen?
c. Zijn de daders gevat?
d. Welke acties/maatregelen worden genomen op korte en lange termijn, ter
voorkoming van herhaling?
Met vriendelijke groeten

Bart HENDRIX
Algemeen directeur gemeente en OCMW Hoegaarden

