
 
 
 

BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 

TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 MEI 2018 
 

 

Bij de behandeling van punt 8 “aankoop van een perceel grond gelegen aan de savooistraat in 

het kader van de realisatie van het fietspadenproject beekstraat – savooistraat – 

drieborrebeekstraat en verkoop van een deel restgrond van dit aangekochte perceel aan één 

van de aanpalende eigenaars” werd volgende vraag gesteld door de heer Pol Kerckhove:  

 

“Is het mogelijk om meerdere doorsteekplaatsen te voorzien voor dit fietspadenproject bvb. 

ter hoogte van de Oscar Delghuststraat, over de molenbeek, zodat fietsers de ninovestraat 

kunnen ontwijken?” 

 

De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat de doorsteek van de Oscar 

Delghuststraat naar de beekstraat over privaat eigendom loopt. Het bestuur onderhandelt 

momenteel met de eigenaars om een veilige doorsteek te kunnen realiseren.  

 

 

In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 

punten besproken: 

 
1) De heer Koen Haelters, gemeenteraadslid sp.a, vraagt een stand van zaken omtrent de 

verhuis van het Vredegerecht.  

 

De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat hij reeds contact heeft gehad met 

een afgevaardigde van het Ministerie van Justitie om de mogelijkheid te onderzoeken 

om zittingen “sous l’arbre” te organiseren. Het vinden van een locatie is niet evident, 

het moet voldoen aan verschillende eisen.  

De procedure werd ingeleid. Er moeten eerst  allerhande adviezen worden opgevraagd, 

daarvan wordt er een verslag opgemaakt en uiteindelijk beslist de minister hierover. 

 

2) De heer Gunther Deriemaker, gemeenteraadslid sp.a, deelt mee dat het bestuur steeds 

gegarandeerd heeft dat er niets gewijzigd zal worden aan het statuut van het personeel 

i.k.v. het zorgdossier. Het huidig bestuur heeft dit jammer genoeg niet kunnen 

realiseren: loopbaanonderbreking / tijdskrediet in de openbare sector verschilt van de 

regeling in de privésector, waardoor personeelsleden in de problemen kunnen geraken.  

 

De heer Wim Vandevelde, OCMW-voorzitter, deelt mee dat deze vraag kadert in één 

specifiek personeelsdossier. Er zal voor dit personeelslid een oplossing gezocht 

worden.  

 

De heer Deriemaker haalt aan dat het niet over één specifiek dossier gaat, maar om het 

principe om het statuut van het personeel te behouden! Hij vindt dat de OCMW-

voorzitter dit probleem minimaliseert en dat het bestuur hierin tekortgeschoten heeft.  



 

De heer Vandevelde deelt mee dat deze problemen er gekomen zijn omdat het vorige 

bestuur tekortgeschoten heeft.  

 

3) De heer Koen Haelters deelt mee dat er heel wat jeugdbewegingen aan crowdfunding 

doen om materiaal, bvb. recent voor fietshelmen, aan te kopen. Hij vraagt zich af 

indien er hiervoor geen groepsaankoop kan georganiseerd worden, zoals dit in het 

verleden gebeurde voor fluovestjes? Dit zou het fietsgebruik onder de leden kunnen 

stimuleren.  

 

De heer Michaux, schepen van jeugd, deelt mee dat hij zijn insteek zal voorleggen aan 

de eerstvolgende jeugdraad.  

 


