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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2017 

 
 
In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken : 
 
 

1) De heer Frederik Vandenbossche, gemeenteraadslid N-VA, was aanwezig op de 
nieuwjaarsreceptie van de Politiezone Ronse. De korpschef deelde toen mee dat hij de 
komende jaren vooral wil inzetten op camerabewaking met nummerplaatherkenning. 
Hij wenst hiervoor een budget te krijgen.  
 
De heer Vandenbossche schaart zich achter dit idee omdat dit het veiligheidsgevoel bij 
Ronsenaars zal verhogen. Hij stelt hieromtrent twee vragen:  

- Wanneer zal korpschef de camera’s aanvragen?  
- Zal hiervoor budget vrijgemaakt worden? 

 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat de korpschef binnenkort zijn 
opdrachtbrief voor de volgende vijf jaar zal voorstellen. Dit item zal in deze 
beleidsnota opgenomen zijn. De aankoop van dergelijke camera’s is een dure 
investering. Momenteel loopt er een samenwerking met de Politiezone Geraadsbergen 
– Lierde waarbij een voertuig met een camera met nummerplaatherkenning wordt 
uitgeleend aan onze politiezone. Deze camera heeft al meerdere malen haar nut 
bewezen!  

 
2) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, vraagt zich af indien het bestuur 

rekening houdt met de rente op korte en lange termijn. Men stelt een trend vast van 
stijgende rente, zal het bestuur iets ondernemen om nog te kunnen genieten van een 
lage rente?  
 
De heer Jan Foulon, schepen van financiën, deelt mee dat er hiermee inderdaad 
rekening wordt gehouden en dat de stad best niet te lang wacht bvb. voor de 
financiering van het zwembad.  

 
3) De heer Björn Bordon, gemeenteraadslid sp.a, heeft een vraag omtrent de passerelle en 

de tijdelijke voetgangersbrug: kan deze teruggeplaatst worden en wanneer wordt de 
restauratie van de passerelle voorzien? Bovendien ligt de parking aan het station er 
rampzalig bij. Kunnen deze twee punten dringend besproken worden met de NMBS?  

 
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat er volgende week 
een overleg plaats vindt met de NMBS. Op de volgende gemeenteraad kan hij hierover 
meer informatie geven.  

 



 2 

4) De heer Björn Bordon stelt heel wat problemen vast met de parkeerfirma Indigo, 
vooral dan met bewonerskaarten. Soms gebeurt het dat de bewonerskaart van het 
dashboard valt, kan hiervoor een oplossing voorzien worden zodat deze bewoners niet 
direct een parkeerboete ontvangen?  
 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat het reglement hierover zeer duidelijk is: de 
parkeerkaart moet zichtbaar zijn wanneer men het voertuig verlaat.  
 
De heer Erik Tack deelt mee dat er een echte heksenjacht aan de gang is binnen de 
blauwe zone van de stad. Het gaat om een repressief beleid om de kas te spijzen, die 
het imago van de stad schaadt. Hij dringt aan op matigheid bij de parkeerwachters. De 
geest van het reglement was om bestuurders te sturen naar parkings voor langparkeren 
aan de rand van de stad.  
 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat er een nieuwe extra randparking (gratis) komt 
nl. op de Familia-site.  

 
5) De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt indien er reeds nieuws is over 

de dakenscan bij Eandis.  
 
De heer Rudi Boudringhien, gemeenteraadslid Open Vld en stadsafgevaardigde bij 
Eandis, antwoordt dat Ronse bij de “eersten” zal zijn.  

 
6) De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt indien er reeds een analyse is 

gebeurd over de impact van de afschaffing van het derdebetalersysteem voor 
busabonnementen?  

 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat dit nog niet gebeurd is.  
 
De heer Koen Haelters deelt mee dat hij reeds cijfers heeft opgevraagd. Er zijn 
namelijk 349 abonnementen minder verkocht, dit betekent een daling van 30%. Dit 
komt overeen met 217 000 verloren busritten in Ronse. Nemen deze mensen nu de 
auto in plaats van de bus? Of de fiets? Of vallen ze in een sociaal isolement?  
 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat er nog steeds een regeling bestaat voor de 
terugbetaling van een 10-beurtenkaart. Dit werd voorzien ter compensatie voor de 
afschaffing van het derdebetalersysteem.  

 
7) De heer Erik Tack vraagt wanneer het einde is voorzien van de werken aan de 

Veemarkt.  
 
De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, deelt mee dat dit voorzien is in 
april/mei 2017. 

 
8) De heer Jean-Pierre Stockman, gemeenteraadslid sp.a, wenst de slechte situatie in de 

Zonnestraat, ter hoogte van de werken van Eandis, aan te kaarten. Er is een slechte 
signalisatie, het is er gevaarlijk voor voetgangers, de bewoners klagen omdat ze voor 
enkele dagen afgesloten werden van elektriciteit, gas en water. 
 
De heer Rudi Boudringhien, gemeenteraadslid Open Vld, deelt mee dat de stad niets 
verweten kan worden. Eandis moet eens grondig werk maken van hun communicatie!  
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9) De heer Jean-Pierre Stockman wenst ook de slechte staat van het wegdek aan te 
kaarten in de Rozenaaksesteenweg, ter hoogte van de Klijpestraat. Daar zijn 
verzakkingen en bijgevolg grote plassen water.  

 
De heer Tom Deputter, schepen van openbare werken, zal dit doorgeven aan de 
Technische Dienst.  
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