
 

ZITTINGSVERSLAG 

GEMEENTERAAD 

27 JANUARI 2020 
 
 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, 
Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, 
Kris Wattez, Saskia Schoutteten, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
 
1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag vorige gemeenteraad dd. 23 december 2019. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Saskia Schoutteten, Raadslid 
Bespreking 
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
 
2. Ontslag raadslid. 
Afwezig tijdens de behandeling van dit punt: Saskia Schoutteten, Raadslid 
Bespreking 
De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven dd. 6 januari 2020. 
De voorzitter van de gemeenteraad geeft een overzicht van de lokale politieke loopbaan van raadslid Johan Thomas, waarna op alle banken 
applaus volgt. 
 
3. Installatie raadslid. 
Bespreking 
Na onderzoek van de geloofsbrieven legt mevrouw Saskia Schoutteten de eed af in handen van de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
4. Fractievorming. 
Bespreking 
Gemeenteraadslid Saska Schoutteten verklaart deel uit te maken van de Sp.a-fractie. 
 
5. Rangorde van de raadsleden. 
Bespreking 
De gemeenteraad keurt de rangorde van gemeenteraadsleden goed. 
 
6. Commissie sociale zaken en financiën. Samenstelling. 
Bespreking 
De gemeenteraad keurt de samenstelling van de commissie sociale zaken en financiën goed. 
 
7. Samenwerkingsverbanden. Toetreding tot de Intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Vlaamse Ardennen (IOED Vlaamse 
Ardennen) - werkingsperiode 2020 - 2026. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de toetreding goedgekeurd. 
 
8. Reglement betreffende het gebruik van gemeentelijk lokalen. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement goedgekeurd. 
 
9. Ronde van Vlaanderen op 5 april 2020. Politieverordening betreffende veiligheid. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt de tijdelijke politieverordening goedgekeurd. 
 
Openbare Werken 



 
10. Herinrichting N48. Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota. 
Bespreking 
11. Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en projectnota 
goedgekeurd. 
 
12. Mobiliteit. Leveren en plaatsen van parkeersensoren voor shop & go parkeerplaatsen. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen worden de lastvoorwaarden en gunningswijze goedgekeurd. 
Raadslid K. Wattez stelt vragen betreffende de inbreng van de lokale zelfstandigen in het bepalen van de toegepaste parkeertijd en de visie op 
het gebruik van de sensoren op 1 locatie in de Brusselsestraat. 
 
13. Uitbreiding van de parking aan de gemeentelijke sporthal en het aanleggen van een parking langsheen de verbindingsweg 
Driehoekstraat - Tirse en langsheen het Abeelpad op het gemeentelijk recreatiedomein. Aanleg parking en trage weg Tirse. Aangepast 
ontwerpplan. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerpplan goedgekeurd. 
Raadslid K. Wattez stelt een vraag naar camerabewaking op de nieuwe parking. 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de mobiliteit en signalisatie van de nieuwe parking en de noodzaak het verkeer van en naar 
deze parking uit het centrum te weren. 
Burgerzaken 
 
14. Punt toegevoegd overeenkomstig art. 21 decreet lokaal bestuur betreffende "Het SAVE-charter. Samen Actief voor een Veilig 
Verkeer." 
Bespreking 
Na toelichting door raadslid V. Lenvain geeft de schepen, belast met o.a. mobiliteit, een toelichting betreffende de lopende en geplande 
projecten rond mobiliteit die ook binnen de toepassing van het SAVE-charter vallen. Hierop wordt het voorstel niet goedgekeurd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
Namens de gemeenteraad, 

 
 
 
 

De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


