
GEMEENTERAAD D.D. 25 NOVEMBER 2019
BIJKOMENDE AGENDAPUNTEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN

OPENBARE ZITTING:

Punt 21:

PunE 22:

Punt 23:

Punt 24:

Punt 25:

Camera's aLs hulpmiddel bij diefstallen (\¡LD-SD)

De fractie vraagt of de politie camerabeel-den gebruikt om de
recente dj-efstallenplaag op te lossen.
Vragen bij het uitdelen van 10 kg strooizout, (VLD-SD)

De fractie wenst antwoord op volgende vragen:
1. I¡riat gaat het bestuur doen bi j strenge - en of lange winter

en de tien kilo niet toereikend is?
2. Wat met voetpaden die niet sneeuwvrij zullen zijn gemaakt?

ZaL er controle op worden gedaan?

3. Wat met gezinnen die om bepaalde redenen geen zout hebben
kunnen afhalen en ook niet in staat zijn voetpad sneeuwvrij
te maken (medisch, Ieeftijd, ouderdom, in isolement leven) ?

4. Wordt de mensen de raad gegeven op welke manier
(preventief) en met welke hoeveelheden men moet strooien?

Plaatsen van signalisatieborden aan AED-toestellen (\ED-SD)

Er wordt voorgesteld om per AED-toestel in de gemeente een
signalisatiebord te voorzien. Veel mensen weten nu niet op
welke locaties dergetijk toestel- te vinden is.
De fractie vraagt hierover de stemminq.

Plaatsen van een glasbol op de site van de Kastanje en het
plaatsen van een voorlopige container in afwachting van deze
glasbol (\ILD-SD)

Bewoners van sociale woningen op de site van de Kastanje
kunnen hun glas enkel kwijt in de gJ-asbol op het Groenplein.
Voor sommigen onder hen is dit een hele opgave.

De fractie vraagt daarom om ook op de site van de Kastanje een
gJ-asbol te plaatsen en in afwachting van die plaatsing al te
voorzien in een container.
Ze vraagt hierover de stemming.

Invoeren blauwe parkeerzone op de markt en stimulering van
carpooling op geschiktere locaties (\ILD-SD)

De Grote Markt is bijna steeds vol-l-edig bezet door
langparkeerders i.f.v. carpoolen. Dit gaat ten koste van de
l-okale handelaar. De fractie stelt voor om:

1. D.m.v. signalisatie duidefijk te maken wel-ke plaatsen
geschikt zijn voor carpooling, vb. parking Vredekaai.

2. Een blauwe parkeerzone in te voeren op de Grote Markt, ter
bevordering van de lokale economie.

3. Een bewonersparkeerkaart in te voeren voor bewoners die
wonen op de Grote Markt en die niet over een garage
beschikken.

De fractie vraagt hierover de stemming.



Punt 26:

Hoogachtend

Net over aanhang'wagens die naar het recyclagepark (VLD-SD)

De fractie merkt op dat de meeste aanhangbragens niet voorzien
zijn van een net, waardoor er veel onvrijwitlig zwerfvuil op
de route naar het recycJ-agepark terecht komt.

De fractie stelt voor om, naar analogie met andere gemeenten,
het gebruik van een net te verplichting.
Ze vraagt hierover de stemming.
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