ZITTING VAN 12 maart 2019
Jean-Pierre Taverniers, Burgemeester-Voorzitter,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, Schepenen
H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, E. Janssens, L. Fuchs, J. Verbaeten, L. Minnot,
M. Matthijs, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, K. Hendrickx, E. Ylen, Raadsleden.
Wendy Creten , waarnemend algemeen directeur
AGENDA
*** De zitting wordt geopend om 20u00 ***

1.Goedkeuring verslag van de zitting dd 22.01.2019.
Aanpassing verslag dd 22.01.2019 punt 5 gemeenteraadsbeslissing ter aanduiding van
een bestuurder voor de raad van bestuur van Ecowerf
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21 november 2018;
Aangezien er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot
de algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien er een bestuurder voor de gemeente dient afgevaardigd te worden voor een
periode van zes jaar;
Voor de raad van bestuur zit Hoegaarden in een cluster met Landen. Samen hebben zij
recht op 1 kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur. De gemeente Landen zal
iemand voordragen voor de periode 2019 t.e.m. 2021. De gemeente Hoegaarden zal
iemand voordragen voor de periode 2022 t.e.m. 2024.
Gelet op de uitslag van de stemming:
R v B : Evelien Janssens behaalt 10 stemmen – Luc Buccauw behaalt 7 stemmen
De gemeenteraad besluit:
Artikel 1: Mevrouw Janssens Evelien, Nerm 57 3320 Hoegaarden,
ev_janssens@hotmail.com aan te stellen als bestuurder van EcoWerf, Intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant voor de periode 2022 t.e.m. 2024 ;
Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
DE RAAD keurt, na doorvoering van bovenstaande aanpassing het verslag van de zitting
van 22.01.2019 unaniem goed.

2.Kennisgeving geldigverklaring van de verkiezing van de leden in de politieraad van de
gemeente Hoegaarden
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DE RAAD neemt kennis van het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant dd
31.01.2019 tot geldigverklaring van de verkiezing van de leden in de politieraad van de
gemeente Hoegaarden

3. Gemeenteraadsbeslissing ter aanstelling van een nieuwe plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur dd 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien voor de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de periode van de nieuwe
legislatuur een gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van de gemeente moet
aangeduid worden, alsook een plaatsvervanger;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd 22 januari 2019 aangaande de
aanstelling van de vertegenwoordigers van de gemeente voor de algemene vergadering
van Ecowerf;
Gelet op het bijkomende schrijven dd 9 januari 2019 voor de bijzondere algemene
vergadering van EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat hieruit blijkt dat de schepen van omgeving moet aangeduid worden in
het algemeen comité, maar dat deze niet mag zetelen in de algemene vergadering.
Bijgevolg dient schepen Marleen Lefevre vervangen te worden als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor:
AV plaatsvervanger : Joris Verbaeten behaalt 10 stemmen (J-P Taverniers, M. Lefevre,
H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M.
Matthijs, K. Hendrickx) - Luc Buccauw behaalt 7 stemmen (H. Princen, L. Dotremont,
L. Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L. Fuchs, E. Ylen)
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Verbaeten Joris, Henri Dotremontstraat 34 3320 Hoegaarden,
joris.verbaeten@skynet.be wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergaderingen van EcoWerf (in vervanging van mevrouw Marleen
Lefevre schepen omgeving).
2

Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

4. Ecowerf : beslissing ter aanstelling van een vertegenwoordiger en diens
plaatsvervanger(s) voor het algemeen comité.
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van 21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met bijlagen, met
als extra agendapunt de benoeming van de leden van het algemeen comité;
Aangezien voor het algemeen comité van EcoWerf voor de periode van de nieuwe
legislatuur de schepen van omgeving als vertegenwoordiger van de gemeente moet
aangeduid worden, alsook één of meerdere plaatsvervangers, mandataris of ambtenaar;
Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor:
AC effectief lid: Marleen Lefevre behaalt 10 stemmen (J-P Taverniers, M. Lefevre, H.
Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs,
K. Hendrickx) - Luc Buccauw behaalt 7 stemmen (H. Princen, L. Dotremont, L.
Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L. Fuchs, E. Ylen)
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
AC plaatsvervanger: Mies Matthijs eerste en Tom Groeseneken tweede behalen 10
stemmen (J-P Taverniers, M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E.
Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs, K. Hendrickx) - Luc Buccauw behaalt 7
stemmen (H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L.
Fuchs, E. Ylen)
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Lefevre Marleen, Bleystraat 21 3320 Hoegaarden
marleen.lefevre@gemhoegaarden.be wordt aangesteld als vertegenwoordiger voor het
algemeen comité van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
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Artikel 2: Mevrouw Matthijs Mies, Kauterhof 32 3320 Hoegaarden, berlindemat@me.com
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het algemeen comité van
EcoWerf.
Artikel 3: De heer Groeseneken Tom, Stationsstraat 37/1 3320 Hoegaarden
tom.groeseneken@gemhoegaarden.be wordt aangeduid als tweede plaatsvervangende
vertegenwoordiger voor het algemeen comité van EcoWerf.
Artikel 4: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

5. Ecowerf beslissing ter vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de
gemeente voor de algemene vergadering van Ecowerf van 20 maart 2019
DE RAAD
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van
21 november 2017;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20 maart 2019 en met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met een extra
agendapunt (5. Benoeming van de leden van het algemeen comité) en de bijbehorende
bijlagen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2019 tot aanstelling van Mevrouw
Minnot Lynn als vaste vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van EcoWerf;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden tot aanstelling van de heer Verbaeten
Joris als plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van EcoWerf;
Overwegende dat de agenda voor de bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019
volgende punten bevat:
1. Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag van de buitengewone en bijzondere algemene vergadering
van 21 november 2018
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes
jaar
5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het algemeen
comité van EcoWerf.
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
4

BESLUIT:
Artikel 1: Mevrouw Lynn Minnot wordt gemandateerd om de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf OostBrabant van 20 maart 2019
- goed te keuren
Artikel 2: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van
dit besluit te zenden naar:
- de gemeentelijke afgevaardigde
- EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

6. Bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven: vaststelling
mandaat.
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2019 tot aanstelling van de heer
Kris Hendrickx, als vaste vertegenwoordiger en de heer Joris Verbaeten, als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij
beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden
aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019
een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger
dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.
3. Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten.
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten.
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark
Haasrode en Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en
goedkeuring ontwerpstatuten.
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Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen ter zake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor
BESLUIT
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

7. Aanduiding van een volmachtdrager en een plaatsvervangend volmachtdrager voor de
algemene vergaderingen van Zefier
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 21.12.1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van de cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2019;
Gelet op de uitslag van de stemming:
Stemmen voor:
Volmachtdrager: Tom Groeseneken behaalt 10 stemmen (J-P Taverniers, M. Lefevre, H.
Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs,
K. Hendrickx) – Herwig Princen behaalt 7 stemmen (H. Princen, L. Dotremont, L.
Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L. Fuchs, E. Ylen)
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
Plaatsvervangend volmachtdrager: Hans Decoster behaalt 10 stemmen (J-P Taverniers,
M. Lefevre, H. Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E. Janssens, J. Verbaeten, L.
Minnot, M. Matthijs, K. Hendrickx) – Herwig Princen behaalt 7 stemmen (H. Princen,
L. Dotremont, L. Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans, L. Fuchs, E. Ylen)
Stemmen tegen: 0
Onthoudingen: 0
BESLUIT:
Artikel 1 – De heer Tom Groeseneken aan te duiden als volmachthouder van de
gemeente Hoegaarden om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en gewone
algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
Artikel 2 – De heer Hans Decoster aan te duiden als plaatsvervangend volmachthouder
van de gemeente Hoegaarden om deel te nemen aan de buitengewone, bijzondere en
gewone algemene vergaderingen van de cvba Zefier.
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8 IGS HOFHEIDE bepaling mandaat gemeentelijk afgevaardigde gewone algemene
vergadering op 26.03.2019.
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 januari 2019 tot aanstelling van de heer
Hans Decoster, als vaste vertegenwoordiger en de heer Kris Hendrickx, als
plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van IGS Hofheide;
Overwegende dat de algemene vergadering van 29.01.2019 de statutenwijziging niet
heeft kunnen goedkeuren, aangezien de helft van de deelnemers niet rechtsgeldig was
vertegenwoordigd;
Overwegende dat de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide doorgaat op
26.03.2019 om 20u in het crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
De dagorde vermeldt als enige formele punt de statutenwijziging.
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: De statutenwijziging van IGS Hofheide goed te keuren en de gemeentelijk
afgevaardigde of diens plaatsvervanger het mandaat te geven alle punten op de dagorde
goed te keuren.
BESLUIT:
Artikel 1: De statutenwijziging van IGS Hofheide goed te keuren en de gemeentelijk
afgevaardigde of diens plaatsvervanger het mandaat te geven alle punten op de dagorde
goed te keuren.

9. Bijzondere algemene vergadering van 16 april 2019 SWAL: vaststelling mandaat. En
kandidaatstelling afvaardiging bestuurder als publieke aandeelhouder SWAL
DE RAAD:
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het BVR beheersaspecten dd 17/5/2014,
Gelet op de wijziging van statuten van SWaL dd 21/4/2015, waarin krachtens artikel 6 de
raad dient te bestaan uit 9 leden, 3 mandaten van bestuurder worden toegekend aan de
private vennoten en 6 mandaten van bestuurder worden toegekend aan de publieke
vennoten,
Gelet op het feit dat dient gewaakt te worden over de genderdiversiteit van de raad van
bestuur,
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Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van SWaL om een reglement tot
samenstelling van de raad van bestuur ter goedkeuring voor te leggen in een BAV op
16/4/2019,
Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad dd 02.01.2019 het
noodzakelijk is om de aanduiding van de afgevaardigden in de sociale
huisvestingsmaatschappijen te vernieuwen;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: De heer Filip Havet aan te duiden als vertegenwoordiger en volmachthouder
van de gemeente Hoegaarden op de BAV van 16/4/2019 en andere algemene vergaderingen
tijdens de volledige legislatuur;
Artikel 2: De heer Filip Havet aan te duiden als kandidaat om de gemeente te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur van SWaL tijdens de volledige legislatuur
volgens de beurtrol opgenomen in het reglement tot samenstelling van de raad van
bestuur dd 16/4/2019.

10. Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in de Vervoerregio Leuven.
DE RAAD
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het
ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van
het grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Hoegaarden deel uitmaakt van de vervoerregio
Leuven;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te
worden opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te
richten vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad
op deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de
combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake
verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en
het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;
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Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief
participeren aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad,
beschikbare informatie delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief
meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: – Dhr. Jean-Pierre Taverniers, burgemeester is de vertegenwoordiger van de
gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven.
Artikel 2: – Mevr. Elke Vandeplas, diensthoofd technische dienst, is de ambtelijke
vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke
vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.
Artikel 3: De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft
verzameld voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig
verzoek ter beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van
het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete
projecten.
Artikel 4: – Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering
van dit besluit.
Artikel 5: – Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de
vervoerregio Leuven (Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).

11 Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers in het bekkenbestuur van het
Demerbekken
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd
op 15 juni 2018 in het Waterwetboek)
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur
Demerbekken, van 12 februari 2019 m.b.t. de vraag tot afvaardiging van een
gemeentelijk mandataris in het bekkenbestuur, waarvan gemeente Hoegaarden deel
uitmaakt.
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1° het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen;
2° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te
keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht
en met de resultaten van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een
termijn van 90 dagen na het afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier
maanden voor het begin van de periode waarop het stroomgebiedbeheerplan betrekking
heeft;
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3° het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed
te keuren, rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft
uitgebracht;
4° advies te verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel
1.6.2.5, § 1;
5° advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, § 3, van
het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;
6° advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma's met een rechtstreekse invloed op de
watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma's over openbare rioleringen en groot- en
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7° het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de
onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en
efficiënter beheer te realiseren;
8° indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties
binnen het bekken te agenderen.
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: Zich akkoord te verklaren met de deelname van de gemeente in het
Demerbekken onder voorzitterschap van de gouverneurs van de provincies Limburg en
Vlaams-Brabant. Hiertoe worden volgende gemeentelijke mandatarissen aangeduid.
Effectief lid: Jean-Pierre Taverniers
Plaatsvervanger: Liselore Fuchs
Artikel 2: Het antwoordformulier wordt ingevuld gezonden naar het bekkensecretariaat
Demerbekken, Vlaams Administratief Centrum, Diestsepoort 6 bus 73 3000 Leuven.

12 Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen de gemeente
Hoegaarden en kostendelende vereniging Interleuven ondersteunende activiteiten –
handhaving milieu
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen
de gemeente Hoegaarden en kostendelende vereniging Interleuven ondersteunende
activiteiten –handhaving milieu;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
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Artikel 1: De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening
tussen de gemeente Hoegaarden en de kostendelende vereniging Interleuven
ondersteunende activiteiten –handhaving milieu wordt integraal goedgekeurd.

13.
Beslissing
gemeenteraad
inzake
de
herbevestiging
van
de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente met betrekking tot het
ENERGIEHUIS.
DE RAAD
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.2., ingevoegd bij het decreet van
19 december 2014 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 8.3.1/1, ingevoegd
bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet
van 20 december 20163, artikel 8.4.2, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017,
artikel 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3, hersteld bij het decreet van 16 november 2018;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Overwegende dat het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december
2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen
economisch belang belaste ondernemingen van toepassing is op de vergoedingen die in dit
besluit vervat zijn;
Gelet op de voorwaarden en taken voor de energiehuizen zoals bepaald in het
Energiebesluit van 19 november 2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 met betrekking tot
de wijziging van de energielening en de uitbreiding van de taakstelling van de Vlaamse
Energiehuizen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22.04.2014 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente betreffende het Fonds ter
Reductie van de Globale Energiekost (FRGE), thans Vlaamse energielening, werd
goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 09.09.2015 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente betreffende de Vlaamse
energielening werd verlengd voor onbepaalde duur;
Gelet op de in bijlage opgenomen nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV
en de gemeente m.b.t. het Energiehuis;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16 november
2018 waarin werd bepaald dat de gemeenten conform artikel 28, §1 van de Vlaamse
Wooncode de regierol krijgen voor het woonbeleid op hun grondgebied;
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Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid
van 16 november 2018 m.b.t. de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van de
gemeenten op het vlak van wonen;
Gelet op artikel 8, §4 van hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16
november 2018 waarin is bepaald dat de gemeenten een partnerschap dienen aan te gaan
met het lokaal actieve Energiehuis;
Overwegende dat een Energiehuis rechtspersoonlijkheid en een erkenning als
kredietverstrekker en daartoe specifiek opgeleide en gecertifieerde medewerkers dient te
hebben;
Overwegende dat IGO DIV over de nodige erkenningen beschikt en optreedt als
Energiehuis voor alle gemeenten uit het arrondissement Leuven;
Overwegende dat de uitvoering van de overeenkomst ingaat op 1 januari 2019 voor
maximum 10 jaar en dat deze jaarlijks opzegbaar is mits inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden voor het einde van elk werkingsjaar;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente
vervalt bij het vervallen van de samenwerkingsovereenkomst inzake het Energiehuis
tussen IGO DIV en het Vlaams Energie Agentschap (VEA);
Overwegende dat Vlaanderen aan de inwoners van de bij het Energiehuis aangesloten
gemeenten goedkope leningen kan aanbieden voor energiebesparende maatregelen in hun
woning, voor zover ze behoren tot de in het besluit omschreven doelgroep;
Overwegende dat het Energiehuis bijkomende subsidies kan aanvragen binnen het kader
van vernieuwende en experimentele activiteiten zoals vermeld in Art. 7.9.3/2 §1 van het
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november
2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat inwoners graag hun woning energiezuiniger willen maken, maar dat ze
niet allemaal over de nodige middelen beschikken om de nodige werken te laten uitvoeren;
Overwegende dat de gemeente via de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis
ook voldoet aan de vraag van de verschillende overheden om energiebesparende
maatregelen te stimuleren;
Overwegende dat het Energiehuis naast het verstrekken van een Vlaamse energielening
instaat voor de uitvoering van de in het Energiebesluit vastgelegde basistaken voor de
Energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV lokale partnerschappen kan aangaan
m.b.t. de gedeeltelijke uitvoering van basistaken zoals vermeld art. 8, onderafdeling II. §1
en §2 in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het
Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV volgens het Besluit van de Vlaamse
Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november
2010, enerzijds vergoedingen ontvangt voor het verstrekken en beheren van
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energieleningen en anderzijds vergoedingen ontvangt voor de uitvoering van de
basistaken;
Overwegende dat de Vlaamse Regering verwacht dat het Energiehuis de streefwaarden
en mijlpalen voor de prestaties die verbonden zijn aan de basistaken weergeeft in een
meerjarig perspectief en deze opneemt in een addendum bij de bestaande of nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Energie Agentschap;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente
betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de
ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO DIV het lokale Energiehuis is
en naast het verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor
de uitvoering van de nieuwe basistaken voor de Energiehuizen zoals bepaald in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van
19 november 2010. In overleg met en na goedkeuring van de deelnemende gemeenten kan
het Energiehuis bijkomende subsidies aanvragen bij het Vlaams Energieagentschap voor
vernieuwende en experimentele activiteiten.
Artikel 2: IGO DIV mag voor de uitvoering van de basistaken beroep doen op lokale
partners en legt de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkingsovereenkomst met
die betreffende partners. Uiteraard kunnen gemeenten potentiële partners suggereren
aan IGO div.
Artikel 3:
§1. De gemeente gaat er mee akkoord dat het Energiehuis van IGO DIV de van het VEA
of via andere kanalen verkregen middelen gebruikt om te voldoen aan de minimale
uitvoering van de basistaken van het Energiehuis.
§2. De gemeente stemt er mee in dat het lokaal actieve IGS nauw samenwerkt met het
Energiehuis met het oog op het organiseren van een uniek loket waar klanten terecht
kunnen voor zowel hun woon- als energievragen.
§3. Aangezien de middelen voor de basistaken van het Energiehuis aan verandering
onderhevig zijn (vanaf 2020 geen subsidies meer via kanaal wonen, dalende
coördinatiekost IGO DIV doorheen de tijd, …) zal de financiële impact van de
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente jaarlijks voor de start van het nieuwe
kalenderjaar herbekeken worden.
Artikel 4: De algemeen directeur van de gemeente wordt gemachtigd om de nieuwe
overeenkomst m.b.t. het Energiehuis te ondertekenen.

14. Gemeentepersoneel : aanpassing rechtspositieregeling
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 16.12.2008 tot goedkeuring van de
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en latere wijzigingen;
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Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
15.02.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de toelichting van de wnd. algemeen directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: De aanpassingen in de tekst van de bijgevoegde gemeentelijke rechtspositieregeling worden goedgekeurd.

15. Gemeentepersoneel : personeelsformatie - actualisaties
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
15.02.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de toelichting van de wnd. algemeen directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: De bijgevoegde aangepaste gemeentelijke personeelsformatie wordt
goedgekeurd.

16. Gemeente- en OCMW-personeel : goedkeuring samengevoegd organogram
DE RAAD,
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het bijgevoegde samengevoegde organogram gemeente/OCMW;
Gelet op het advies van het syndicaal overleg en het ter zake afgesloten protocol dd
15.02.2019;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de toelichting van de wnd. algemeen directeur;
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Gelet op de uitslag van de stemming: unaniem voor.
BESLUIT:
Artikel 1: Het bijgevoegde samengevoegde organogram gemeente/OCMW wordt
goedgekeurd.

17. Gemeentefinanciën : goedkeuring borgstelling TC Tennifun vzw
DE RAAD:
Gelet op de desbetreffende artikelen van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het dossier “Uitbreiding TC Tennifun Hoegaarden” waarin de aanleg van één
bijkomend tennisterrein en verlichting voor twee tennisterreinen;
Gelet op het bijhorende financieel plan opgesteld door accountskantoor Dovacc bvba;
Overwegende dat TC Tennifun vzw voor de uitvoering van deze werken een lening zal
aangaan van € 40.000. De lening heeft een looptijd van 120 maanden en heeft een vaste
rentevoet.
Overwegende dat TC Tennifun vzw de gemeente vraagt om deze lening te waarborgen
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Aangezien TENNISCLUB TENNIFUN VZW , BTW BE0462.778.783, met
maatschappelijke zetel ZAVELKUILSTRAAT 1 te 3320 Hoegaarden,
hierna genoemd "de kredietnemer",
besloten heeft bij Belfius Bank België NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met
maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000 Brussel, hierna genoemd "Belfius Bank”,
een krediet aan te gaan ten belope van 40.000 EUR (veertigduizend euro)
(datum kredietbrief: 01/04/2019).
Aangezien
dit krediet met referentie 071/061/526/050 van 40.000 EUR (veertigduizend euro) dient
gewaarborgd te worden door de gemeente.
De gemeenteraad:
Verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor de
terugbetaling van alle bedragen die door de kredietnemer verschuldigd zouden zijn ten
gevolge van het krediet wat betreft zowel het kapitaal als de intresten ( verwijlinteresten
inbegrepen ), de reserveringscommissie, de onkosten en de bijhorigheden.
Verklaart de nodige financiële ondersteuning te geven aan de kredietnemer, zodat deze
laatste steeds aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van Belfius Bank en ander
derden kan voldoen tot de eindvervaldag van de toegestane kredieten.
Machtigt Belfius Bank op het debet van haar rekening-courant, met waarde van hun
vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd door de kredietnemer in
het kader van dit krediet en die door deze onbetaald zouden blijven na een tijdsverloop
van 30 dagen, berekend vanaf de vervaldag. Het waarborggevend bestuur zal hiervan op
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de hoogte gehouden worden door middel van een afschrift van de correspondentie aan de
kredietnemer.
Machtigt Belfius Bank ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen
die door de kredietnemer, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente aangerekend worden.
Deze door de gemeenteraad gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in
het voordeel van Belfius Bank.
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele
overeenkomsten tussen zichzelf en de kredietnemer, noch op om het even welke
beschikking om haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in
de rechten van Belfius Bank en van elk verhaal tegen de kredietnemer, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang Belfius Bank niet volledig is terugbetaald in
kapitaal, interesten, kosten en bijhorigheden. De gemeente staat aan Belfius Bank het
recht toe om aan de kredietnemer alle uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen
die Belfius Bank geschikt acht. De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht
gehandhaafd blijft, tot beloop van de hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen
Belfius Bank en/of de kredietnemer ook mogen aanbrengen aan de bedragen en/of
modaliteiten van het aan de kredietnemer toegekende krediet. Belfius Bank wordt
uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente kennis te geven van de
wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede bepaald dat de
gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het Belgisch
Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen van de
schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan komen.
Aangezien de kredietnemer zich verbonden heeft, o.m. in geval van liquidatie,
onmiddellijk het totaal bedrag van zijn schuld, zowel wat kapitaal als intresten,
reserveringscommissie en onkosten betreft, aan Belfius Bank terug te betalen, bevestigt
de gemeenteraad de hierboven aangegane verbintenissen, in verband met de betaling
van de bedragen, die door Belfius Bank uit dien hoofde zullen gevorderd worden.
Mochten voormelde ontvangsten ontoereikend zijn voor de betaling van de verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis
aan, bij Belfius Bank het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te
betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, zijn –
ingevolge artikel 6 juncto 9 §3 van het K.B. van 14 januari 2013 – de interesten voor
laattijdige betaling en de vergoeding voor invorderingskosten van rechtswege en zonder
ingebrekestelling verschuldigd, berekend zoals voorzien in artikel 69 van datzelfde K.B.
De borg verklaart kennis te hebben genomen van bovenvermeld kredietcontract en
bijhorend Kredietreglement 2012 en er de bepalingen van te aanvaarden.
Dit besluit is onderworpen aan de toezichthoudende overheid zoals voorzien in de
toepasselijke decreten en besluiten
Gelet op de uitslag van de stemming:
10 stemmen voor: Joris Verbaeten behaalt 10 stemmen (J-P Taverniers, M. Lefevre, H.
Decoster, T. Groeseneken, F. Havet, E. Janssens, J. Verbaeten, L. Minnot, M. Matthijs,
K. Hendrickx
Stemmen tegen: 0
7 Onthoudingen: H. Princen, L. Dotremont, L. Buccauw, Ph. Collaers, Ch. Scheepmans,
L. Fuchs, E. Ylen

16

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.
De burgemeester antwoordt dat de winterwerking zeker wordt geëvalueerd. Alle meldingen, maar
ook eigen vaststellingen van beschadiging, putten en gaten worden opgelijst en opgevolgd door de
technische dienst. Afhankelijk van de grootte en hoogdringendheid wordt al dan niet overgegaan tot
onmiddellijk herstel met koud asfalt. Van zodra het weer het toelaat, zullen ook de kleinere
herstellingen uitgevoerd worden met warm asfalt. Indien de werken te groot zijn van omvang of
praktisch niet zelf uitvoerbaar, worden ze uitbesteed. Specifiek voor Altenaken / Klein Overlaar
wordt door een volledig plan van vernieuwing wegenis uitgewerkt.
Raadslid Buccauw haalt aan dat de kasseien in de Brugstraat (Outgaarden) omhoog zijn gekomen. De
burgemeester antwoordt dat de uitvoering van deze werken was voorzien in 2018, maar door
omstandigheden niet is kunnen doorgaan. Ze zullen nu wel in 2019 uitgevoerd worden.
Schepen Havet haalt aan dat de beschadigingen niet enkel door zout, maar ook door vorst worden
aangebracht. Bovendien wordt er de laatste jaren meer zout gestrooid.
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 ?
De burgemeester antwoordt dat voor werfcontainers die op de openbare een aanvraag moet
ingediend worden. Het College levert dan een signalisatievergunning af volgens de geldende
reglementering. Zo is er een bijhorende belasting voor ingebruikneming van het openbaar domein.
Er worden controles uitgevoerd. Ook eventuele verlengingen worden behandeld door het College.
Voor wat de afvalcontainers betreft verwijst de burgemeester naar het politiereglement en de
kalender van Ecowerf waarop vermeld staat dat deze de dag voor de ophaling na 20u aangeboden
worden en voor 7u op de dag van ophaling. De container moet op de dag van lediging terug
binnengehaald worden.
Raadslid Dotremont meldt dat ook containers van private afvalinzamelaars soms lang op de trottoir
blijven staan. De burgemeester repliceert dat dit altijd mag gemeld worden zodat hier tegen kan
worden opgetreden.
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 coöperatieven oprichten zoals verschillende
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andere voorzien in het plan. Kunnen de inwoners profijt halen en participeren in de energietransitie
of laten we alles aan Storm-Elico en co .....
Schepen Lefevre antwoordt dat voor de overname van de taken van de deskundige milieu tijdens de
loopbaanonderbreking van 10 maanden, zowel intern als extern taken werden toegewezen. Zo doen
wij 2 dagen per week beroep op een milieudeskundige van Interleuven.
Voor wat betreft de stand van zaken van de uitvoering van het kilmaatactieplan geeft schepen
Lefevre toelichting via een powerpointpresentie. Deze wordt toegevoegd als bijlage bij het verslag.
Het gaat hierbij wel om een korte update sinds 2016. De eerstvolgende formele rapportering is in de
zomer van 2019.
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 ?.
De burgemeester antwoordt dat bij de metingen van curieuzeneuzen NO2 (stikstofgas) werd
gemeten en geen CO2-uitstoot. De resultaten van de metingen zijn publiek bekendgemaakt via de
website https://curieuzeneuzen.be/ Op de daar te raadplegen kaart van Hoegaarden zie je inderdaad
hogere concentraties op Altenaken en in de Tiensestraat. Toch zijn de gemiddelde scores voor onze
gemeente nog relatief positief. De burgemeester haalt ook aan dat uitbreiding industrie zorgt voor
bijkomende tewerkstelling dicht bij huis en dus via het kortere woon-werkverkeer wel een positieve
invloed kan hebben op het milieu.
Raadslid Buccauw vraagt of de gemeente bedrijven wil aanmoedigen om klimaatmaatregelen (bv.
elektrische vrachtwagens) te nemen. De burgemeester antwoordt dat dit reeds gebeurd. AB Inbev
probeert onder meer door recuperatie van afvalwater duurzaam in eigen energie te voorzien.
Raadslid Buccauw vraagt tot slot om bij de heraanleg van Altenaken rekening te houden met het
zwaar vervoer. De burgemeester zegt dat dit zal gebeuren, bv. parkeren, draaimanoeuvres, …

Bijkomende vragen ter zitting door Gewoon wit-raadslid
Lucia Dotremont:
1. Raadslid Dotremont vraagt of loslopende honden toegelaten zijn in het park van Hoegaarden.
De burgemeester antwoordt dat volgens het politiereglement alle honden aan de leiband moeten
gehouden worden. Raadslid Dotremont vraagt of die niet expliciet via een bord kan bekendgemaakt
worden aan de ingang van het park. Schepen Lefevre antwoordt daarop dat dit wel eens verwarrend
zou kunnen werken en lijken dat enkel in het park honden aan de leiband moeten, terwijl dit in het
dorp op straat ook zo is. Schepen Havet haalt aan dat zo’n extra benadrukking ook voor andere
verboden van toepassing zou kunnen zijn bv. sluikstorten.
De burgemeester besluit met dat hiervoor duidelijk zal gecommuniceerd worden via de bestaande
gemeentelijke infokanalen.
2. Raadslid Dotremont informeert ook naar de stand van zaken parkeerplaats in de Tommestraat.
De burgemeester antwoordt dat zodra het weer het toelaat deze parkeerplaats zal worden
verwijderd.
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*** De zitting wordt gesloten om 21u05 ***
ALDUS GEDAAN TER ZITTING, datum als boven
De wnd. algemeen directeur,

De Burgemeester-Voorzitter,

Wendy CRETEN

Jean-Pierre TAVERNIERS
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