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De gemeenteraad,
OPENBAAR

Algemeen bestuur
1. Proces-verbaal van 20 december 2017. Goedkeuring.

Aanleiding
Het proces-verbaal van de zitting van 20 december 2017, dat ten minste 8 dagen vóór de vergadering
op het gemeentesecretariaat ter beschikking gehouden is van de raadsleden.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1- Het proces-verbaal van de zitting van 20 december 2017 wordt goedgekeurd mits volgende
aanpassing bij punt 1:
Raadslid Dhondt stelt dat ze bij punt 2 ook is tussengekomen over de dossieropbouw en ze de
overzichtsbladen bij analoge dossier wel nuttig vond.

Wegen en mobiliteit
2. Wegenis- en rioleringswerken Bekaertstraat. Ontwerp, bestek, raming en wijze van gunnen.
Goedkeuring.
Context / feiten / argumenten
Voorwerp van de plannen:
De wijk Bekaertstraat wordt volledig heraangelegd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd
in het midden van de rijweg.
De rijbaan wordt aangelegd in snelhardende beton en is 4m breed incl. weggoot. De zijbermen worden
aangelegd als een groene parkeerstrook.
Er wordt eveneens nieuwe openbare verlichting voorzien en er komen ook nieuwe bomen.
Bijzonder bestek:
Leidend ambtenaar is Farys. De voorziene uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. De
waarborgtermijn is vastgesteld op 2 jaar.
Financiële impact
Raming:
Hoofdstuk 1: opbraak en heraanleg wegenis
aandeel gemeente Nazareth: € 162.574,11 excl. btw (21% btw verlegd)
aandeel Farys: € 189.926,20 excl. btw (vrij van btw)
Hoofdstuk 2: riolering
aandeel Farys: € 457.658,40 excl. btw (vrij van btw).
totaal der werken ten laste van de gemeente Nazareth = € 196.714,67 incl. btw
totaal der werken ten laste van Farys = € 647.584,60 vrij van btw
Algemeen totaal der werken: € 844.299,27
Juridische overwegingen
De wet van 17 juni 2013 houdende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
Artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
Artikel 160 §1bis van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijn latere wijzigingen en zijn
uitvoeringsbesluiten.
De gunning van 28 april 2016 aan bureau voor landmeetkunde Frank Reyné, Oudenaardseheerweg
14a voor de opdracht “opmaak ontwerp, bestek, raming en afkoppelingsstudies voor de aanleg van
riolering in de Bekaertstraat”.
Het schrijven van Farys van 8 juni 2017 houdende overname van het rioleringsaandeel in bovenstaande
overeenkomst.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Zoeter vindt het een mooi project en vraagt naar de bepaling van de boomsoort. Schepen
Deschamps stelt dat dit op het volgende College zal worden beslist na advies van de groendienst.
Raadslid Zoeter vraagt daarbij rekening te houden met de wortelgeleiding.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1 - Het bijzonder bestek “wegenis- en rioleringswerken Bekaertstraat” en de bijhorende
raming voor deze opdracht zoals opgesteld door bureau voor landmeetkunde Frank Reyné,
Oudenaardseheerweg 14a goed te keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek.
Artikel 2 - Gunt bovengenoemde opdracht bij wijze van de open aanbesteding en duidt Farys aan als
aanbestedende overheid.
Artikel 3 - Wijst deze uitgaven en ontvangsten aan op volgende artikel van het investeringsbudget:
2018/C3.2.5/0200-00/22400100/BESTUUR/ODO/0/BELPROJWEG/U.

Wonen en werken
3. Aangepaste statuten Econa vzw. Goedkeuring.
Aanleiding
Vzw Econa besliste na een evaluatie van de werking om een bestuurlijke vernieuwing door te voeren.
Context / feiten / argumenten
De vernieuwing moet meer oog hebben voor:
o een meer dynamische organisatie
o een meer diverse en brede vertegenwoordiging, met plaats voor bovenlokale
vertegenwoordiging
Er is expliciet door de raad van bestuur geopteerd voor het behoud van een vzw-structuur om onder
meer de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur toe te laten in de algemene vergadering en de
raad van bestuur, in functie van een open dialoog van het politiek bestuur met de ondernemers; eerder
dan een klassieke adviesraadstructuur.
Dit resulteerde in aangepaste (ontwerp)statuten zoals in de bijlage hieraan toegevoegd en reeds
nagelezen door de vsdc.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vos stelt dat ECONA een belangrijke partner is en is blij met de evolutie. De verslagen van de
vzw zijn niet ter beschikking. Dit moet inderdaad kunnen doordat vanaf heden het secretariaat wordt
waargenomen door de gemeente.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt kennis van de aangepaste statuten van vzw Econa zoals in de bijlage hieraan
toegevoegd en keurt deze goed.

4. Terrassenreglement. Goedkeuring.
Aanleiding
De herinrichting en opening van het nieuwe Dorp deed de wens groeien naar een meer uniforme
inrichting van publieke terrassen op het volledige grondgebied.
Context / feiten / argumenten
Het ontwerp terrassenreglement / de principes zijn besproken in de raad van bestuur van vzw Econa in
het najaar van 2017.
Er is voorgesteld te werken met uniforme windschermen en uniforme parasols in huisstijl grijs; dit laatste
is positief geadviseerd door de ontwerper van het Dorp, Posad.
Voor elke inname van het openbaar domein (dus ook bij een terras) met er een vergunning worden
aangevraagd bij het College van burgemeester en schepenen. Aan deze vergunning kunnen
voorwaarden worden gekoppeld.
Financiële impact
Er wordt voorgesteld om 50% van de waarde van de windschermen en de parasols te subsidiëren.
De andere helft van de waarde zou per semester gehuurd worden door de handelszaken:
o voor de parasols op een termijn van 5 jaar - na 5 jaar wordt de ondernemer eigenaar
o voor de windschermen op een termijn van 10 jaar - na 10 jaar wordt de ondernemer eigenaar
Er is hiervoor € 10.000 voorzien op artikelnummer 2018/0500-00/64910040.
Er is geraamd dat de handelszaken - afhankelijk van de grootte van het terras - voor parasols én
windschermen samen maximum gemiddeld € 1.200 per jaar zou huren ofwel € 600 per semester.

Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer stelt dat haar fractie dit reglement niet zal goedkeuren omdat ze niet is voor
overregulering. Laat de zelfstandigen vrij in hun ondernemerschap.
Raadslid Dhaenens stelt dat ook zijn fractie dit reglement niet zal goedkeuren omdat er naar zijn
aanvoelen geen draagvlak is bij de horecazaken.
Raadslid Vos stelt dat ook hij zal tegenstemmen. Hij vindt de veelkleurigheid van een terras meer waard
is dan dit reglement. De stimulatie van het aanleggen van terrassen vindt hij wel goed.
Raadslid Zoeter vraagt hoever we gaan bij de concessionarissen. Volgens de burgemeester zijn die
daarbij.
Besluit: Met 13 stemmen voor (Raf De Vos, Danny Claeys, Thomas Van Ongeval, Christiaan Van
herzeele, Luc Deschamps, Viviane De Preester, Ria Vercruysse, Geert Vander Plaetsen, Ivan
Schaubroeck, Freddy Vertriest, Dirk Le Roy, Sylvie Baert, Nathalie Dhondt), 8 stemmen tegen (Karin
Zoeter, Linda De Backer, Dirk Vos, Frank Dhaenens, Carla Verstraete, Dirk Verlinden, Kurt Van Collie,
Jacques Wollaert)
Artikel 1 - Keurt het ontwerp terrassenreglement en het bijbehorende ontwerp van huurovereenkomst
windschermen en parasols goed, zoals in de bijlages toegevoegd.

5. Toetreding tot de statiegeldalliantie. Goedkeuring.
Aanleiding
De zwerfvuilproblematiek: ondanks de inzet van de personeelsleden van de gemeente (binnen- en
buitendienst), de acties van vrijwilligers (o.a. peters en meters, landbouworganisaties), de
sensibilisering bij en inzet van scholen en verenigingen, is dit nog steeds ontoereikend om de
zwerfvuilproblematiek definitief onder controle te krijgen.
Context / feiten / argumenten
De Statiegeldalliantie verenigt bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven, milieuorganisaties en
ieder ander die zwerfafval beu zijn.
Samen roepen ze de overheid op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm
van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen ze in Nederland én in België. Recycling
Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.
Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Nederlandse en Belgische partners aan bij de
Statiegeldalliantie. Samen zijn ze de stem van 74 procent van de Nederlanders en 66 procent van de
Belgen die een voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen.
Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties
verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid voor statiegeld op blikjes en plastic
flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische regeringen.
Zij willen:
 een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door
plastic flessen en blikjes;
 een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en
lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
 een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.
Zij vragen:
 aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het
statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid De Backer vraagt of we ook nog eens samen met IVM zullen doen. Schepen Deschamps
stelt dat dit als het wordt voorgesteld ook daar zal ondersteund worden door Nazareth.
Raadslid Vos steunt dit ten volle omdat blikjes het grootste deel van het zwerfvuil uitmaken.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Gaat akkoord om toe te treden tot de Statiegeldalliantie, geïnitieerd door Recycling Netwerk
Benelux, met als doel het brede maatschappelijk draagvlak voor de invoering van statiegeld te
benadrukken. Door de invoering van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes zal de hoeveelheid
zwerfvuil afnemen met ca. 40%.

6. Projectorganisatie wijkwerken. Plaatsvervanger in de raad van bestuur. Aanduiding.
Context / feiten / argumenten
De gemeenteraad van 4 december 2017 keurde de statuten de projectorganisatie wijkwerken goed,
alsook de aanduiding van de vertegenwoordigers.
Raadslid Dirk Vos en schepen De Gussem werden hiertoe aangesteld.
Er moet nog een plaatsvervanger aangeduid worden voor de raad van bestuur.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Duidt schepen Luc Deschamps aan als plaatsvervanger in de raad van bestuur van de
projectorganisatie wijkwerken.

7. Gemeentelijke vertegenwoordigers in vzw Econa. Aanduiding.
Aanleiding
Vzw Econa besliste na een evaluatie van de werking om een bestuurlijke vernieuwing door te voeren.
Context / feiten / argumenten
De vernieuwing moet meer oog hebben voor:
o een meer dynamische organisatie
o een meer diverse en brede vertegenwoordiging, met plaats voor bovenlokale
vertegenwoordiging
Er is expliciet door de raad van bestuur geopteerd voor het behoud van een vzw-structuur om onder
meer de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur toe te laten in de algemene vergadering en de
raad van bestuur, in functie van een open dialoog van het politiek bestuur met de ondernemers;
eerder dan een klassieke adviesraadstructuur.
Op basis van de nieuwe statuten, is het aangewezen opnieuw de gemeentelijke vertegenwoordiging in
de algemene vergadering en raad van bestuur te bevestigen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Bevestigt de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van vzw
Econa:
o Danny Claeys, burgemeester
o Christiaan Van herzeele, schepen voor lokale economie
o Linda De Backer, raadslid Open Vld.
o Kurt Van Collie, raadslid N-VA
o de secretaris Steven Van de Velde.
Artikel 2 - Bevestigt de voorgedragen vertegenwoordigers van de gemeente in de raad van bestuur,
m.n. dhr. burgemeester Danny Claeys en de schepen voor lokale economie Christiaan Van herzeele.

Vrije tijd
8. Charter Goe Gespeeld Gemeente. Aanvraag tot erkenning. Goedkeuring.
Aanleiding
In het meerjarenplan staat de doelstelling vermeld om een Goe Gespeeld Gemeente te worden en te
blijven.
Context / feiten / argumenten
Goe Gespeeld! wil lokale beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers én ouders versterken om spelen in
de kijker te zetten en ruimte te maken voor écht spelen. Als we als gemeentebestuur het charter "Spelen
is een kinderrecht!" ondertekenen, dan tonen we aan dat we als gemeente werk willen maken van een
positief speelklimaat.
Om een Goe gespeeld gemeente te worden moeten er volgende stappen ondernomen worden:
1. Doe de test: hoe bespeelbaar is jouw stad of gemeente? Deze test werd uitgevoerd in samenwerking
met de jeugdraad en is te vinden in een van de bijlagen.
2. Het charter laten ondertekenen door het schepencollege of door de gemeenteraad.
Dat wil zeggen dat er binnen onze gemeente volgende zaken gegarandeerd worden:
In onze gemeente:

 spelen kinderen in alle openbare ruimtes
 spelen kinderen in het groen
 is spelen geen overlast
 kunnen kinderen zich veilig verplaatsen
 is er voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk
 creëren lokale beleidsmakers een verdraagzaam klimaat t.a.v. spelende kinderen.
 houdt elke beleidsmaatregel rekening met de impact op kinderen en jongeren.
 ontwerpen kinderen mee de openbare ruimte.
3. Bij elk charterpunt moeten er maatregelen voorgesteld worden die het gemeentebestuur tijdens de
komende beleidsperiode zal realiseren. Deze maatregelen zijn te vinden in bijlage. Deze bijlage moet
via de website ingediend worden.
4. De maatregelen moeten opgenomen worden in de beleidsplanning.
5. De jeugdraad moet een advies geven waarin ze beoordelen of de gemeente voldoende inzet op
"Goe Spelen". Dit advies is te vinden in bijlage.
6. We zijn een Goe Gespeeld Gemeente.
7. In ruil hiervoor krijgen we een hoop promo-materiaal aangereikt via de website, die we vervolgens
kunnen gebruiken in onze communicatie en op evenementen. We krijgen ook een bordje 'Goe
Gespeeld Gemeente' opgestuurd.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Vos stelt dat het een zeer goed project is en hij kijkt er vol verwachting naar uit hoe de toets
zal gebeuren.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Keurt het voorstel om een Goe Gespeeld Gemeente te worden goed en is bereid het
charter te ondertekenen.

9. Speelstratenbeleid. Reglement. Goedkeuring.
Aanleiding
Naar aanleiding van enkele aanvragen voor speelstraten de voorbije zomerperiode was het nuttig om
deze initiatieven te evalueren en te bekijken hoe we in de toekomst kunnen omgaan met dergelijke
aanvragen.
Context / feiten / argumenten
Op 11 september 2017 vond er een overleg plaats over de speelstraten.
We hebben tijdens dit overleg volgende zaken besproken:
 Een speelstraat is een speelstraat en geen buurtfeest. Er moet in de toekomst duidelijk
geformuleerd worden wat een speelstraat is. Dit moet gebaseerd zijn op de nationale
reglementering. Op pagina 1 in het document in bijlage staat duidelijk geformuleerd aan wat
een speelstraat wettelijk moet voldoen.
 Indien dit niet volgens de nationale reglementering van de speelstraten gebeurt, is er geen
sprake van een speelstraat.
 De doelgroep moet niet beperkt zijn en moet open staan voor iedereen.
 Indien dit meer een buurtfeest is noemt het mogelijks ‘Buurtspeeldagen’ in de toekomst en
geen speelstraat.
 De correcte informatie moet via de infokrant verspreid worden zodat het duidelijk is.
 Verschillende meter/peters van de speelstraatinitiatieven van 2017 vinden de procedure nu te
zwaar en vragen of het mogelijk is om dit eenvoudiger te maken. Tijdens het overleg kwam ter
sprake dat de procedure voor speelstraten anders moet verlopen dan op dit moment.
 Het is belangrijk dat er steeds 50% van de stemmen behaald wordt. Dit in de volledige straat
en niet enkel in het deel van de straat waar de speelstraat doorgaat (als dit het geval is). Deze
handtekenlijst moet jaarlijks verzameld worden.
 Voor de organisatie van een speelstraat komt men niet in aanmerking voor een buurtcheque
of andere financiering van het gemeentebestuur.
 Het moet goed opgevolgd worden dat er voor iedere speelstraat een omleiding bepaald wordt.
Hierbij moet mogelijks en plan van de omweg bijgevoegd worden.
Voorstel toekomstig speelstratenbeleid
Voorwaarden en procedure:
 Er mogen geen speelstraten georganiseerd worden in straten met druk verkeer.






Wat ze aanvragen, moeten ze ook effectief uitvoeren. Het kan dus niet dat ze een aanvraag
indienen voor de namiddag en dat ze zelf beslissen om dit in de voormiddag te organiseren.
De speelstraten moeten op elkaar afgestemd zijn. Daarom is het belangrijk alle aanvragen op
eenzelfde moment te beoordelen en niet per aanvraag apart een beslissing te nemen.
In principe moet een speelstraat zowel voor gewone straten als voor wijken mogelijk zijn. Een
vaste stratenlijst vooraf bepalen is niet mogelijk.
Locatie: Het college kijkt naar verkeerssituatie en beslist of bepaalde straten al dan niet
geschikt zijn als speelstraat.

Duur:



Speelstraten kunnen voor alle schoolvakantieperiodes aangevraagd worden.
Valt van straat tot straat te bekijken. Op sommige plaatsen moet het voor 2 maanden kunnen,
voor andere straten niet. Dit gaat dan wel steeds over enkele losse dagen en niet over een
volle week/maand/2maanden.
 Er moet ook rekening gehouden worden met de uren bv. minder lang op winterdagen.
 De dagen en de uren moeten ook ergens vermeld worden bij de signalisatie, zodat
bestuurders weten wanneer ze niet door kunnen.
Verkeer:
 In speelstraten is beperkt verkeer mogelijk voor inwoners van de straat. Bij een buurtfeest
wordt de straat volledig afgesloten.
Aanvraagprocedure
 De aanvragen moeten ten laatste op 1 april 2018 (2 maanden op voorhand) binnen zijn voor
de speelstraten in de grote vakantie. Vervolgens worden alle aanvragen tegelijkertijd
beoordeeld, zodat een afstemming van wegomleiding, signalisatie, spreiding in tijd/data,... kan
bekeken worden.
Ondersteuning materiaal:
 Organisatoren van buurtspeeldagen (en dus buurtfeesten) moeten aangemoedigd worden om
materiaal uit te lenen. Dit zullen ze wel zelf dienen op te halen (zoals bv. volksspelen).
 Duidelijke signalisatie is belangrijk. Daarom worden er borden aangekocht specifiek voor de
speelstraten en borden specifiek voor buurtspeeldagen/buurtfeesten. Specifieke regels
belangrijk voor automobilisten moeten hierop aangeduid worden, evenals van toepassing
zijnde data en uren.
In bijlage vindt u het voorgestelde reglement. Hierbij werd rekening gehouden met de feedback van de
politie.
Tussenkomsten gemeenteraadsleden
Raadslid Dhaenens vraagt of rekening wordt gehouden met het aantal kinderen dat in de straat
wonen.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - De gemeenteraad neemt kennis van de wettelijke regelgeving van een speelstraat.
Artikel 2 - De gemeenteraad keurt het voorstel van het reglement rond de speelstraten goed.

Leren en welzijn
10. Gemeentelijk onderwijs. Samenstelling schoolraad. Wijziging geleding van het personeel.
Aktename.
Aanleiding
Schoolraad Gemeentelijke basisschool, geleding personeel. Donatienne Demunck, verkozen als lid
van de geleding personeel, is niet meer in dienst en kan dus niet langer zetelen in de Schoolraad.
Context / feiten / argumenten
Op grond van art.12 van het verkiezingsreglement van het personeel is de eigenlijke stemming niet
noodzakelijk en worden de kandidaten van rechtswege als verkozen beschouwd.
Een oproep onder het personeel heeft één kandidaat aangebracht ter vervanging van mevr.
Demuynck: Wesley De Paepe, leerkracht en ICT-coördinator, Toekomststraat 15 te 9750 Zingem.
De leden, Katrien Vermeiren, onderwijzeres GBS Eke, Hoefslagstraat 5 en Valerie Moens,
kleuteronderwijzeres GBS Nazareth, Luxemburgstraat 116a te 9890 Gavere blijven zetelen.
Juridische overwegingen

Het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 en zijn
latere wijzigigingen, inzonderheid artikel 12,§1 laatste lid.
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs.
De kandidaatstelling voor de schoolraad, geleding personeel, van de heer Wesley De Paepe,
onderwijzer en ICT coördinator, Toekomststraat 15 te 9750 Zingem.
Er zijn niet meer kandidaten dan het effectief te begeven mandaten en de kandidaat wordt hierdoor als
van rechtswege verkozen beschouwd op basis van art. 12 van het verkiezingsreglement personeel.
Het proces-verbaal van verkiezing geleding van het personeel, van Philip Van Maldeghem, directeur
van het gemeentelijk basisonderwijs.
Besluit: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1 - Neemt akte van de wijziging van samenstelling van de schoolraad van de gemeentelijke
basisschool voor de geleding personeel:
 Wesley De Paepe, Toekomststraat 15 te 9750 Zingem
 Katrien Vermeiren, Hoefslagstraat 5
 Valerie Moens, Luxemburgstraat 116a te 9890 Gavere.

Varia
11. Mondelinge vragen gemeenteraadsleden.
Aanleiding
Op vraag van de voorzitter wie van de gemeenteraadsleden een vraag wil stellen, wordt genoteerd:
 raadslid Wollaert : 1 vraag
 raadslid Van Collie: 1 vraag
 raadslid Dhaenens: 2 vragen
 raadslid Zoeter: 2 vragen
 raadslid Vos: 3 vragen
Mondelinge vragen gemeenteraadsleden
Raadslid Wollaert vraagt naar de parkeerplaatsen op het Dorp - kant krantenwinkel; waarom is de weg
daar zo smal? Schepen Van herzeele antwoordt dat dit is om de snelheid te remmen.
Raadslid Van Collie vraagt wat met de wegversperringen op de N60 zal gebeuren nu de werken op en
afritten E17 zijn uitgesteld. Burgemeester antwoordt dat er overleg is met AWV hierover. De werkgroep
Eedstraat heeft inspraak gehad in deze versperringen.
Raadslid Dhaenens vraagt naar de toestand rotonde Bonaparte. De middenstand in Eke heeft 25 %
minder inkomsten omdat 1 derde van hun klanten van Landuit zijn. De burgemeester antwoordt dat er
overleg is met AWV in deze.
Raadslid Dhaenens vraagt betreffende de storm van 18 januari 2018. Bomen zijn uitgewaaid en er is
een lange stroomonderbreking geweest. Wordt nagevraagd.
Raadslid Zoeter vraagt waarom de wegsignialisatie in Nazareth omver ligt en in De Pinte niet. De
wegomlegging in de Klapstraat zou een toer aanduiden i.p.v. een omlegging. De borden zullen worden
nagezien.
Raadslid Zoeter vraagt om bij NMBS aan te dringen om de perrons te verhogen in Nazareth. We zullen
dit vragen aan NMBS.
Raadslid Vos stelt dat zijn vraag betreffende de werken reeds behandeld is.
Raadslid Vos vraagt naar de enkele richting in de Vossenholstraat omdat er een bord niet correct staat.
Borden zullen worden nagezien. Sommige borden staan er wel voor fietsers.
Raadslid Vos vraagt om de staat van de Finse piste na te zien.
12. Mondelinge vragen inwoners m.b.t. de in openbare zitting behandelde punten.
Besluit:
Nihil.
13. Mededelingen van de voorzitter.


Vonnis in de zaak CC Nova van 15/01/2018.





Rapportering buitengewone algemene vergadering TMVW Farys van 22/12/2017. De
voorzitter stelt voor om een brief te richten aan Farys om in de toekomst het aantal
vertegenwoordigers per regio te beperken tot 2 en te bepalen op basis van oppervlakte en
inwonersaantal.
Verschillende memoranda - lokale verkiezingen.

Aldus beslist in zitting van heden.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:15 uur.

Namens de raad,

Steven Van de Velde
secretaris

Raf De Vos
voorzitter

