BIJKOMENDE PUNTEN GEMEENTERAAD 10 SEPTEMBER 2019
Gelieve kennis te nemen van onderstaande bijkomende agendapunten
Punt ingediend door raadslid Luc Buccauw - SPA-fractie:
In Altenaken werd het huis met huisnummer 41 in begin van het jaar verkocht met gronden aan
Interleuven blijkbaar.
Graag willen wij klaarheid wat er met gebouw gaat gebeuren.
Wat is Interleuven van plan met dit huis en gronden. De gronden aan de achterkant zijn bedoeld
om de verdere uitbouw van industrieterrein ?? Wat zijn de plannen van Interleuven nu ? Zijn er nog
huizen die door Interleuven
opgekocht worden in Altenaken ? Kan de gemeente Interleuven aansprakelijk stellen voor
verwaarlozing (onkruid dat welig tiert en dergelijke lasten
die de geburen belemmeren

Punt ingediend door raadslid Christel Scheepmans – NVA-fractie:
1) Slechte staat Bosberg en Meerstraat
Op de Bosberg liggen de rioolroosters veel lager dan het wegdek met gevaarlijke situaties voor
fietsers tot gevolg. Zal dat nog veranderen? Volgen er nog werken?
In de Meerstraat is deze week dan weer een fietser ten val gekomen door een put in de weg met een
sleutelbeenbreuk tot gevolg. Los van het feit dat hiermee aangetoond is dat de lagergelegen
rioolroosters op de Bosberg ook wel eens voor zulke problemen kunnen zorgen, heb ik de vraag of
hier al melding van is gebeurd om het wegdek te komen herstellen.

Punt ingediend door raadslid Liselore Fuchs – NVA-fractie:
2) Petanque club Hoegaarden
De petanque club in Hoegaarden klaagt al geruime tijd de slechte staat van haar speelterreinen aan,
maar krijgt geen gehoor bij het schepencollege. Momenteel moeten ze telkens de oefengoals van de
voetbalclub van hun terreinen verwijderen voordat ze kunnen spelen. De ondergrond is ook veel te
hard en ligt helemaal niet waterpas.
De club meent dat de problemen opgelost zijn als de terreinen terug op de oorspronkelijke locatie
aangelegd worden.
Graag het standpunt van het college.

Met vriendelijke groeten

Bart Hendrix
Algemeen directeur gemeente en OCMW Hoegaarden

