BIJKOMENDE PUNTEN GEMEENTERAAD 12 MAART 2019
Gelieve kennis te nemen van onderstaande bijkomende agendapunten ingediend door SPA-raadslid
Luc Buccauw:
1-Door het gebruik van zout tijdens de koude winterperiode zijn vele wegdekken beschadigd , putten,
gaten etc. Altenaken was er één van met grote schade tot gevolg
Burgers lieten via FB weten dat vele wegdekken ware beschadigd , sommige gaven dit ook door aan
de gemeente. Het enige dat ik weet is dat in Altenaken daarna een par grote gaten werden gevuld..
Bij deze de vraag of er een plan bestaat voor aanpak herstelling wegen. Wordt de winterwerking
geëvalueerd..
2- We merken op dat er containers wekenlang de rijbaan of trottoirs versperren. Bij sommige blijven
gewoon afvalcontainers op de stoep staan. Is daar controle op ?
3-Sinds een aantal weken betogen overal in ons land scholieren en studenten voor het klimaat,
onlangs kregen ze steun van OKRA zelfs met een delegatie Hoegaardiers..
Wat als in Hoegaarden, de scholieren op straat komen, vragen stellen naar een gemeentelijk beleid .
Wat zal het antwoord zijn nu dat we geen milieubeambte meer hebben, de taken werden verdeeld
onder collega's.
zij hebben geen tijd om zich over deze materie te buigen. Maar we hebben ons niet verzet tegen het
plan van EANDIS, wat is de stand van zaken van uitvoering klimaatactieplan 2020 de plan Horizon.
Hoeveel
en welke acties moeten nog worden opgestart. Zal het CBS dit jaar het klimaatactieplan uitvoeren. Zal
Hoegaarden een energie coöperatieve oprichten zoals verschillende andere voorzien in het plan.
Kunnen de inwoners
profijt halen en participeren in de energietransitie of laten we alles aan Storm-Elico en co .....
4-In september werden de uitstoot in de lucht gemeten op verschillende plaatsen in Hoegaarden. Er
werd niet veel hierover verteld op de gemeenteraad. Enkel beetje in de krant etc ...
Altenaken en andere grote wegen kwamen er slechter uit wat normaal is. Doch laat men meer
verkeer toe door INBEV uitbreiding en uitbreiding industriezone. Is dit volgens jullie de aanpak van
het klimaat.
Verschillende bewoners in Altenaken stellen zich vragen over een eventuele uitbreiding. Stiekem
worden er huizen verkocht, Interleuven ?.
Met vriendelijke groeten

Wendy CRETEN
Wnd. algemeen directeur gemeente en OCMW Hoegaarden

