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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 06 MAART 2017 

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

1) De heer Gunther Deriemaker, gemeenteraadslid sp.a, stelt vast dat de werken aan het 
station reeds een tijdje stil liggen.  
 
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat de werken zullen 
hervat worden op 3 april 2017.  
 
De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, vraagt indien het stedelijk 
reglement op verkrotting niet toegepast kan worden op de oude passerelle?  
 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat het stedelijke reglement van 
toepassing is op woningen en gebouwen. De passerelle is geen gebouw. Ook dit item 
werd besproken op een overleg met NMBS, maar zij lieten weten dat er andere 
prioriteiten zijn. Er werd ook een dossier opgemaakt door het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. De passerelle is geklasseerd als erfgoed en moet dus behouden worden. Zij 
kunnen ook druk zetten op de NMBS / Infrabel om de voetgangersbrug te renoveren. 
De kostprijs hiervan wordt geraamd op 1 miljoen euro.  
De perrons worden momenteel verhoogd, daarna zal eerst de parking aangepakt 
worden.  

 
2) De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt indien het mogelijk is om een 

overzichtslijst van alle mandaten in overlegorganen op de website te publiceren, 
eventueel met de ontvangen vergoedingen.  
 
De Burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat dit geen enkel probleem is.  
 
De heer Patrice Dutranoit, gemeenteraadslid CD&V GROEN, schaart zich achter dit 
idee zodat alle gegevens (mandaten, organen, namen,…) op één website verzameld 
worden en toegankelijk zijn voor het publiek.  
Zijn partij heeft op hun website reeds alle gegevens (met vergoedingen) bekend 
gemaakt, net als sp.a. 

 
3) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, kaartte tijdens de vorige 

gemeenteraad het parkeerbeleid van Indigo aan. Heeft de schepen van mobiliteit reeds 
contact opgenomen met Indigo?  
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De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, heeft aangedrongen dat 
parkeerwachters zich matiger opstellen.   
 
De heer Erik Tack deelt mee dat hij foto’s in zijn bezit heeft die kunnen aantonen dat 
het parkeerbedrijf Indigo wel degelijk een heksenjacht houdt in het centrum van de 
stad en dit niet steeds op een reglementaire manier.  
 
De heer Wouter Stockman deelt mee dat het aantal klachten opmerkelijk zijn gedaald 
de laatste jaren.  
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