
TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 25 JANUARI 2021 

Ten gevolge van de coronamaatregelen en het besluit van de burgemeester van 22 oktober 2020, 

bekrachtigd door de gemeenteraad op 26 oktober, verloopt de vergadering digitaal (via TEAMS). 

De vergadering wordt wel audiovisueel gestreamd. 

2 Punt: Nieuwbouw polyvalent centrum site Uyttenhove – omgevingsaanleg. Goedkeuring ontwerp 
en raming voor aanleg voorplein TUD 

Op 24 maart 2020 gunde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsaanleg voor de 
site Uyttenhove aan aannemer VMB Aannemingen bvba uit Verrebroeck voor een bedrag van 
531.299,75 euro, excl. btw. De opportuniteit doet zich voor om het voorplein van de TUD opnieuw 
aan te leggen als uitbreiding van deze lopende opdracht, mede doordat de aannemer daar nu reeds 
aanwezig is met zijn machines, werfinrichting en personeel en doordat het voorplein ernstige 
gebreken vertoont o.a. ten gevolge van de aanleg van de gasleiding. Door de heraanleg kan ook een 
groot deel van de betonverharding onthard worden zodat het hemelwater ter plaatse kan 
infiltreren in de ondergrond. Door het plaatsen van hemelwaterputten kan bovendien een groot 
deel van het hemelwater van het dak van de TUD opgevangen worden om te hergebruiken als 
spoelwater voor de afspuitzone van de TUD die nu nog is aangesloten op leidingwater. De kostprijs 
wordt geraamd op 91.977,31 euro, excl. btw. Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp en de raming, 
opgemaakt door Bulk Architecten, goed te keuren en het college te machtigen deze werken te 
gunnen aan VMB Aannemingen bvba uit Verrebroeck als uitbreiding op de lopende opdracht. 

Akkoord. We vroegen ons af of ook in Uyttenhove het hemelwater opgevangen wordt en 
gerecupereerd als spoelwater?  

 

 

4 Punt: Wegen- en rioleringswerken Koning-Albertlaan (N70 – Dorpsstraat). Principebeslissing en 
goedkeuring opdrachtdocumenten aanstelling ontwerper 

De verkeerssituatie voor de zwakke weggebruikers in de Koning-Albertlaan is, in het bijzonder in het 
gedeelte tussen de N70 en de Koning-Boudewijnlaan, gevaarlijk. Mede door de aanwezigheid van de 
school, de huisvesting van de brandweer en de dienst 112 en de parking in de Koning-Boudewijnlaan 
is het aangewezen te investeren in veilige fiets- en voetpadinfrastructuur. Het is eveneens 
aangewezen deze werken te combineren met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf 
de N70 tot aan de Dorpsstraat. De kostprijs voor de wegen- en rioleringswerken wordt geraamd op 
1.000.000,00 euro, excl. btw. De kostprijs voor de afkoppelingen op privaat domein van de ca 49 
woningen wordt geraamd op 120.000,00 euro, excl. btw. Voor de opmaak van het ontwerp dient een 
ontwerper te worden aangesteld. De raming voor de ontwerpopdracht wordt geraamd op 80.000,00 
euro, excl. btw. Aan de raad wordt gevraagd de principebeslissing te nemen, de 
opdrachtdocumenten voor de aanstelling van een ontwerper goed te keuren en het college te 
machtigen deze dienst te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 

 

We kunnen ons uiteraard vinden in het laten samenlopen van deze rioleringswerken en het 
heraanleggen van de kon. Albertlaan voor een veiliger mobiliteit daar. 



Voor onze fractie is het echter belangrijk om de verkeerssituatie in de site Schoolstraat- Kon 
Boudewijnlaan, kon Albertlaan tussen N70 en Dorpsstraat als een geheel te bekijken, niet 
fragmentarisch, niet versnipperd zoals ik reeds aangaf op de commissie mobiliteit. Verhogen van de 
verkeersveiligheid maar ook leefkwaliteit en leefbaarheid is het doel. Het kan anders! 

Wij hebben jaren geleden onze input gegeven nav het RUP gemeentehuis. Nooit hebben we daar 
feedback op gekregen of opvolging van wat met deze input is gebeurd, of deze overwogen werd. 

Onze vertegenwoordiger in de GECORO (die recent, eindelijk, van start ging) heeft op zijn 
uitdrukkelijke vraag nu pas een antwoord gekregen over de plannen rond het gemeentehuis. En het 
antwoord is dat er niets zal veranderen aan de huidige verkeerssituatie en dat er geen  kind- en 
jeugdvriendelijker inrichting van deze site komt, behalve het invoeren van de fietsstraten. Zeer 
teleurstellend. Onze ideeën waren haalbaar, realistisch, STOP-principe als uitgangspunt. Daar is dus 
niets mee gebeurd. Het geld dat naar de studie voor deze site ging ( Veneco dus) is dus weggegooid 
belastingsgeld!? 

Nu wordt een ontwerper aangesteld om die korte afstand tussen N70 en Dorpsstraat te bekijken. 
Krijgen zij inzage in de opmerkingen die destijds gegeven zijn?  

En wat de Kon. Albertlaan zelf betreft: worden zij ingelicht over het Telraam en gebruiken zij deze 
data voor hun studie? Deze zijn openbaar en transparant te bekijken. Hebben zij daar weet van?! 

Wij gaan ons dus onthouden zolang we niet de garantie hebben dat de verkeerssituatie in de ruimere 
schoolomgeving als geheel zal bekeken en bestudeerd worden.  

 

Later op de avond ontving Hilde Van Laere nog een mail van Sandro Di Nunzio waarin hij schrijft dat 
hij de achterliggende insteek begrijpt waarvoor ze pleit. Hij stelt ook nog in zijn mail dat hij het 
grondig oneens met de kritiek. “Zeggen dat er met het RUP niets is gebeurd en het allemaal een maat 
voor niets is, is niet correct (en ook een kaakslag voor de mensen die er tijd in hebben geïnvesteerd, 
en nog zullen investeren, waaronder ikzelf).” 

 

Hilde heeft hierop gereageerd dat ze betreurt dat er niets wordt gecommuniceerd rond dit RUP. 
Zowel over de stand van zaken, het proces dat momenteel loopt, het gebrek aan argumentatie over 
kezues die al of niet gemaakt worden, onstaat er niet alleen een kloof tussen beleidsmakers en 
oppositie maar ook tussen burgers en adviesraden die actief mee willen denken. 

Verder wijst Hilde op het feit dat er expliciet gevraagd is om de vraag op de agenda van GECORO te 
zetten. Mocht dat niet gebeurd zijn dan was er wellicht nog geen communicatie geweest. 
 
“En door die afstand ontstaat een bitsere toon dan nodig, is er geen dialoog maar is er communicatie 
vanuit een wij-zij” hetgeen ze betreurt. 
  
Hilde besluit met het volgende: “Laat er geen twijfel over bestaan dat ik weet dat u en de dienst 
ruimtelijke ordening veel werk verzetten. Mijn excuses mocht dit zo overgekomen zijn.” 
 
 
   

 



 

  
 

 

Toegevoegde punten 
 

Vraagstelling door de raadsleden 

Annemie: 

1) 

Het betreft een vraag die onze fractie Groen-spa wou stellen op de  Gemeenteraad van 21/12/2020 
aan de heer   Patrick Maes, maar die -ingevolge zijn afwezigheid toen - nu gesteld wordt. 

In het Meerjarenplan 20-25 (beleidsdoelstelling BD5) staat “We hebben ook oog voor kinderarmoede 
in onze gemeente en voor de vraag naar voedselondersteuning. We willen dan ook inzetten op de 
bestrijding van (kans)armoede en ontwikkelen hiervoor een beleid” 

Bij de beide aanpassingen van het meerjarenplan 20-25 wordt deze beleidsdoelstelling herhaald mét 
de toevoeging van “dat de eerste contacten inzake ondersteuning voor het opzetten van een lokaal 
armoedebeleid intussen wel gelegd werden. Uitwerking zal evenwel maar voorzien zijn ten vroegste 
in 2021.” 

Voor de rest wordt verwezen naar de coronacrisis en de uitwerking van initiatieven ondersteunt door 
de overige overheid. 

VRAAG:  wat houden deze contacten in en in hoeverre ziet men in 2021 de uitwerking van dit beleid. 

2) 

-Op de gemeenteraad van 26/10/2020 heeft onze fractie een vraag gesteld of het niet opportuun zou 
zijn “ gele brooddozen” te verstrekken aan onze bejaarden. 

Er werd toen geantwoord dat dit bekeken kon worden. 

Ingevolge corona is de eenzaamheid en de daarbij horende angst - zéker bij ouderen - groot, ondanks 
goedbedoelde initiatieven als boodschappenhulp aan huis, vrijwilligers die zich inzetten om 
telefonisch een praatje te slaan... 

Zou het niet raadzaam zijn zo vlug mogelijk deze gele dozen te verstrekken, zodat ouderen toch het 
gevoel krijgen, dat, indien ze dringend hulp nodig hebben, voor hen gezorgd zal worden en er geen 
kostbare tijd verloren zal gaan om hen te helpen en eventueel te redden. 

 

Hilde 

Vragen rond de Kon. Albertlaan. 

Wanneer wordt het stuk wegdek in de Kon. Albertlaan, aan Rawijs, hersteld? Doordat er een 
versmalling is, is het nu nog gevaarlijker daar. De signalisatie staat net daar waar fietsers of 



voetgangers die naar Kouter willen moeten oversteken. Kinderen worden achter de signalisatie niet 
gezien en lopen nog meer gevaar bij oversteken.  

En daarbij aansluitend: de markeringen voor voorrang op het kruispunt Dorpsstraat, Kon. Albertlaan: 
wanneer worden  deze aangebracht? Dit geeft ook daar zeer gevaarlijke situaties: er staan 
voorrangsborden op de kon. Albertlaan maar de haaientanden op het kruispunt, die aangeven dat 
verkeer in kon. Albertlaan voorrang heeft,  ontbreken nog waardoor er verwarring is op dat al 
gevaarlijke kruispunt. 

 

Vraag van Hilde i.v.m. Curieuzeneuzen 
 
Als gemeentebestuur kan u deelnemen aan “Curieuzeneuzen”, een wetenschappelijk onderzoek van 
de Standaard in samenwerking met de universiteit Antwerpen. Het onderzoek loopt van 3 april tot 
oktober 2021. Het doel is om meetpunten te installeren en uit te vissen hoe droog of hoe nat de 
grond is en hoe we ons kunnen aanpassen aan een wereld die warmer wordt. Deze meetpunten 
worden in particuliere tuinen gezet, want we kunnen zelf veel doen  maar men vraagt ook aan 
besturen om mee te doen met dit onderzoek want ook als gemeentebestuur kan je op openbaar 
domein en in parken veel klimaatvriendelijker aanpassingen doen. 
Zal de gemeente zich hiervoor inschrijven en engageren? 
 

 

 


